
Scena politică internaţională a 
lunii iulie a fost marcată de 
schimbări masive pentru marile 
puteri, dar şi pentru centrele           
politice de interes global.                        
Rezultatele  acestora sunt                   
reflectate în influenţe majore            
asupra s ist emului  pol i t ic                          
internaţional, punând sub semnul 
suspiciunii şi al îngrijorării             
evoluţiile pe termen mediu şi 
lung, dar şi consecinţele ce pot 
aduce răsturnări de situaţii.  
În timp ce în Orientul Mijlociu 
instabilitatea persistă, cel                   
Îndepărtat începe să-și expună 
vulnerabilitățile, mai ales în               
Marea Chinei de Sud, unde China, 
Vietnam și Filipine prelungesc 
disputele teritoriale. Cea de-a 45-a 
întâlnire ASEAN a adus din nou în 
prim-plan în arena internaţională 
două mari puteri: SUA și China. 
Pe de o parte SUA sprijină                    
V i e t n a m u l  ș i  F i l i p i n e l e ,                    
influenţând interesele chineze din 
zonă. Pe de altă parte, datorită 
puternicei evoluții economice, 
China dorește să se asigure că        
deține monopolul deplin din 
punct de vedere regional, de aceea 
a apelat la militarizarea zonei       
Mării Chinei de Sud. O mare          
putere economică nu este              
completă dacă nu adaugă și latura 
de hard power: puterea militară și 
maritimă; lucru pe care îl face și 
China prin instalarea unei             
garnizoane militare în Sansha. 
Totodată, China pare să-şi                     
dorească un ASEAN divizat. În 

schimb, SUA dorește un ASEAN 
puternic și stabil, astfel încât să 
reușească să-și urmeze interesele 
în zona Pacificului, mai ales în 
vederea balansării Chinei.  
Scena democratică internațională 
s-a îmbogățit în această lună cu 
încă un membru: Libia. După            
înlăturarea regimului Gaddafi, 
țara s-a bucurat de primele alegeri 
democratice,  încununate de          
succesul forțelor liberale. Deși 
drumul până la instaurarea de 
drept și promovarea valorilor            
democratice în stat se arată a fi 
încă lung, acesta este totuși primul 
pas, prima realizare a eforturilor 
NATO de a călăuzi statul către un 
regim democrat ic .  Ast fel ,                    
proaspetele democrații, Egipt și 
Libia pot constitui adevărate           
modele și pentru celelalte state 
africane, conducând astfel către o 
Africa democratică a unui viitor 
nu foarte îndepărtat. 
În același timp, continentul             
african este zguduit de o nouă 
amenințare: utilizarea de către 
Siria a armelor de distrugere în 
masă în eventualitatea unei               
intervenții externe și mai mult, va 
apela și la ajutorul Iranului dacă 
va fi nevoie. Țările membre NATO 
se află în imposibilitatea de a             
gestiona situația astfel încât să nu 
fie declanșate consecințe nefaste 
pentru securitatea internațională.  
Cu o Europă zguduită de criza         
economică și numeroase crize            
interne, cu SUA concentrată mai 
mult pe campania electorală                         
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prezidențială din acest an și China                
pregătită să-și ia rolul de putere hard din 
toate aspectele, Rusia și-a schimbat poziția 
înclinând balanța către Orientul Mijlociu. 
Prin urmare, prima vizită oficială externă a 
președintelui Putin a avut loc în Israel.    
Menită să ridice semne de întrebare din 
partea celorlalț i actori  polit ici                        
internaționali, vizita este simpla mărturie a 
faptului că Rusia este pregătită să-și        
schimbe strategia politicii externe și că dă 
semne de mai multă flexibilitate când vine 
vorba de apărarea propriilor interese       
politice. În plus, ca replică pentru recentele 
dezvoltări ale aparatelor militare NATO, 
Rusia a trecut la fapte. Deși inițial repetase 
amenințări legate de un posibil atac 
preemptiv îndreptat împotriva Scutului 
Anti-Rachetă NATO, Rusia a decis             
accelerarea programului de modernizare 
militară și producția de rachete balistice cu 
rază lungă și medie de acțiune.  
Europa se arată din ce în ce mai                  
vulnerabilă în fața evoluțiilor și crizelor 
interne. Zona euro necesită încă măsuri 
drastice care să reconfigureze economia 
UE, pe măsură ce criza se accentuează în 
state precum Grecia, Spania și Italia. Pe 
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lângă toate acestea, intervine și criza              
politică și democratică din România. 
Aceasta a provocat reacții din cele mai              
diverse ale statelor membre UE, dar și ale 
presei internaționale. După suspendarea 
președintelui și referendumul din 29 iulie 
2012, România se află într-o reală                 
incertitudine politică. Aceasta nu determi-
nă decât îngrijorarea și suspiciunea                   
Comisiei Europene. La toate acestea se       
adaugă și atacul terorist de pe aeroportul 
orașului Burgas din Bulgaria. În aceste        
condiții, UE amână din nou aderarea celor 
două cele mai tinere membre UE la spațiul 
Schengen.  
Cu un sistem internațional în care puterile 
emergente sunt gata să pună în aplicare 
toate mijloacele de intimidare a celorlalți 
actori pentru a-și dovedi capabilitățile          
militare și politice influente, incertitudinea 
e la ordinea zilei. Cel mai probabil însă, 
acestea sunt evoluţii normale pentru o           
perioadă de tranziţie şi instabilitate politică 
către o nouă ordine mondială care caută 
soluţia menită să asigure echilibru şi         
stabilitate pe termen mediu şi lung.   

Teona Sandra ANDRONACHE 

Au pierdut România și Bulgaria șansa la Schengen? 

România şi Bulgaria, membrii ultimului val de extindere a Uniunii Europene din 2007 aşteaptă nerăbdătoare            
momentul deciziei de acces în spaţiul Schengen. Din păcate însă, până în prezent sorţii nu s-au arătat favorabili în 
acest sens. După ce în iunie 2011 cele două state aveau undă verde din partea Parlamentului European, accesul la 
Schengen a fost blocat de vocea puternică a Olandei. În iulie 2012, problemele politice de la Bucureşti, atacul terorist 
de la Burgas, calificativele negative ale rapoartelor Mecanismului de Cooperare şi Verificare plasează din nou             
într-un viitor îndepărtat aderarea la Schengen. Cu toate acestea, liderii politici ai celor două ţări se menţin optimişti 
în vederea respectării calendarului de aderare.  

Deşi aderarea la spaţiul Schengen a           
României şi a Bulgariei fusese programată 
pentru primăvara anului 2011, ţări precum 
Germania, Olanda, Franţa şi Finlanda au 
blocat accesul acestora în acelaşi an.       
Motivaţia blocării lor a avut la bază                  
îngrijorările legate de problemele de                
corupţie şi de crimă organizată din cele        
două state, care ar putea pune în pericol 
securitatea spaţiului Schengen, dar şi a UE. 
Chiar şi în 2012 Olanda s-a arătat a fi încă 
reticentă, afirmând că numai un raport    
pozitiv al Mecanismului de Cooperare şi 
Verificare ar putea s-o determine să-şi 
schimbe poziţia. [1] Aşteptările Olandei 
legate de progresele celor două state se               

leagă în special de măsuri serioase                
implementate în legislaţie, securizarea 
frontierelor, lupta anti-corupţie şi justiţia 
independentă.  
Totuşi, accesul celor două ţări mem-
bre UE în spaţiul Schengen se află 
încă pe agenda Uniunii Europene. 
Diferenţa face că nu pe agenda prioritară a 
Uniunii Europene, date fiind evoluţiile           
recente atât la nivelul politico-economic 
european, cât şi la nivelul politic intern al 
celor două state în cauză. Măsurile politice 
implementate de curând în cele două state, 
mai ales în România, au atras atenţia Comi-
siei Europene. În urma unor analize la nivel 
european, s-a ajuns la concluzia că atât  



România, cât şi Bulgaria au de-a face cu o serie de 
deficite democratice la capitole precum  corupţia, 
statul de drept şi independenţa justiţiei, fie din 
lipsa experienţei, fie din lipsa unor baze                 
democratice solide. Astfel, cele două state 
„beneficiază” în prezent de o evaluare negativă la 
nivel politic din partea Executivului Uniunii                  
Europene. [2] 
Pentru România începutul lui 2012 părea                    
promiţător, atât timp cât un raport al Comisiei           
Europene lăuda statul pentru progrese pozitive, 
în timp ce solicitau Bulgariei mai multă implicare 
şi acţiune în acest sens. Astfel, se întrevedea chiar 

un acces la Schengen disociat al celor două ţări, 
mai ales pentru faptul că România a reacţionat            
pozitiv la o serie de recomandări importante din 
partea UE şi că, în consecinţă, judecarea                
proceselor şi a cazurilor anti-corupţie la nivel 
înalt au fost accelerate. Cu toate acestea, mai 
existau încă îndoieli, mai ales din pricina                 
faptului că problemele din Grecia s-au tot            
accentuat, iar graniţele greceşti au devenit              
vulnerabile. În aceste condiţii, UE pune sub sem-
nul întrebării capacităţile României şi Bulgariei 
de a implementa rapid şi corect condiţiile esenţia-
le şi criteriile Schengen. [3] 
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UE pune sub semnul 

întrebării capacitățile 

României și ale Bulgariei 

de a implementa rapid și 

correct condițiile esențiale 

și criteriile Schengen. 

România şi Bulgaria şi-au pus speranţele în           
Summit-ul UE din martie 2012, însă un „refuz” 
indirect a venit sub forma amânării deciziei UE în 
acest caz pentru septembrie 2012. Cu toate că cele 
şase luni de răgaz şi amânare ar fi avut pentru 
România şi Bulgaria drept obiectiv                      
implementarea măsurilor solicitate de UE pentru 
îndeplinirea criteriilor de acces la spaţiul                
Schengen, evenimentele de pe scena politică a 
celor două state din luna iulie au modificat             
substanţial statutul lor în această chestiune. Un 
început promiţător pentru România în ceea ce 
priveşte eficienţa justiţiei şi lupta anti-corupţie la 
nivel înalt a fost reprezentat de arestarea fostului 
prim-ministru, Adrian Năstase. Presa                       
internaţională „a vuit”, „a aclamat” şi a lăudat 
primul mare pas făcut de România în acest sens, 
şi nu numai. Ceilalţi membri UE, dar şi Comisia 
Europeană priveau cu ochi pozitivi această                     
mişcare şi părea că şansele României de aderare 
la spaţiul Schengen sunt ca şi câştigate.  
Însă, balanța s-a schimbat major în momentul în 
care primul ministru al statului român, Victor 

Ponta, a adus în prim-plan probleme serioase         
într-o democrație precum statul de drept,                    
funcționarea sistemului judiciar și Constituția în 
vederea „luptei” directe împotriva președintelui 
Traian Băsescu. Mai mult decât atât, suspendarea 
președintelui, precum și referendumul din 29 
iulie 2012 au pus România sub semnele                  
suspiciunii în centrul UE, făcând-o astfel                     
vulnerabilă criticilor, acuzațiilor și atacurilor nu 
doar ale presei politice internaționale, ci și a             
liderilor politici europeni. România a primit în 
această perioadă repetate ultimatumuri de           
revenire la o situație politică liniștită, la apărarea 
și promovarea valorilor democratice, precum și la 
implementarea unor soluții pentru rezolvarea 
disputelor politice interne.  
Pentru Bulgaria atacul terorist de pe aeroportul 
din Burgas din 18 iulie 2012 a limitat șansele              
statului de aderare la Schengen. Membrii spațiu-
lui Schengen nu doresc vulnerabilizarea acestuia 
și nici vulnerabilizarea Europei în ceea ce privește 
securitatea colectivă și cea a frontierelor. Toate 
acestea în special pentru că atacul terorist din 
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Burgas este în prezent anchetat de NATO, 
iar ancheta a pornit de la trei piste simple: 
Hezbollah, Al-Quaida sau teroriștii turci. 
[4] 
Date fiind evenimentele recente din cele 
două state, Uniunea Europeană a închis 
practic porțile Schengen pentru acestea. Ce 
este mai grav însă, este faptul că până în 
luna septembrie (momentul pentru care 
decizia aderării României și Bulgariei la 
Schengen fusese amânată) este posibil ca 
fie situațiile din cele două țări să nu se        
stabilizeze, fie Europa nu va fi dispusă să 
uite prea ușor cele întâmplate. De                 
asemenea, trebuie luat în considerare și un 
alt aspect. Evenimentele mai sus                
menționate au afectat atât situația               
economică, cât și pe cea politică și este mai 
mult decât probabil că în condițiile politico
-economice europene, dar și globale,               
refacerea statelor să nu se întâmple într-un 
ritm alert. Dacă e să ne gândim totuși și la 
scenariul cel mai sumbru, cel în care                  
situația din România se va agrava, e posibil 
ca atât investitorii străini, dar și FMI, BCE 
și UE să solicite soluționarea urgentă a 
problemelor, implementarea unor noi            
măsuri pentru asigurarea siguranței și             
securității UE sau chiar implicarea acestora 
în procesul decizional.  
Cu toate acestea, cele două state preferă să 
se mențină pe latura optimistă a chestiunii. 
Ministrul bulgar al internelor, Tsvetan 
Tsvetanov, îşi pune toată încrederea în      
vederea unui rezultat pozitiv al preşedinţiei 
cipriote a UE vis-à-vis de situaţia aderării 
la Schengen. În acest sens, discuţiile sale 
informale cu colegii români, ciprioţi,              
olandezi, germani şi elveţieni, dar şi cu     
Cecilia Malmstrom, Comisar al Afacerilor 
Interne Europene, au luat în considerare 
prioritizarea accesului celor două ţări la 
Schengen. [4] De asemenea, ministrul de 
externe român, Andrei Marga, a     declarat 
la sfârşitul lunii iulie că se va respecta    
calendarul aderării  României și Bulgariei 

la spaţiul Schengen. Prin urmare, prima 
etapă a aderării privind frontierele aeriană 
şi maritimă, se va consolida în octombrie 
2012. Cea de-a doua etapă, liberalizarea                
circulaţiei la graniţele terestre, va fi pusă în 
practică în martie 2013. [5] Președintele 
suspendat, Traian Băsescu, a declarat că 
situația ar fi fost diferită pentru România 
dacă nu ar fi apărut problema funcționării 
statului de drept. [6] Raportul Comisiei 
Europene (MCV) este unul pozitiv legat de 
progresele acumulate de statul român în 
mai multe direcții: „România a creat bazele 
pentru o modernizare substanţială a            
sistemului judiciar. Instituţii ca Direcţia 
Naţională Anticorupţie (DNA) şi Agenţia 
Naţională pentru Integritate (ANI) au              
acumulat deja un istoric convingător în 
privinţa combaterii corupţiei la nivel înalt. 
Recent, deciziile instanţelor în dosarele de 
corupţie la nivel înalt au rezolvat eficient 
cazurile cele mai sensibile, iar sistemul       
judiciar şi-a arătat capacitatea de a fi              
independent”. [7] 
În prezent nimeni nu privește cu ochi               
pozitivi aderarea României la Schengen. 
Statul român este unul dintre puținele,     
dacă nu chiar singurele state membre UE 
care au fost aspru criticate de către Comisia 
Europeană. În plus, se vehiculează și faptul 
că România a eșuat în atingerea unuia              
dintre cele mai importante obiective ale 
sale ca și membru UE (aderarea la spaţiul 
Schengen), iar lunile septembrie sau        
octombrie nu se vor arăta favorabile în 
acest sens. Calendarul accesului României 
și Bulgariei la Schengen poate fi din nou 
amânat în vederea stabilizării situației           
politice interne, mai ales a României. În 
cazul Bulgariei putem vorbi de securizarea 
și întărirea pazei frontierelor și lupta           
anti-tero. Implicarea UE poate surveni sub 
forma monitorizărilor accentuate,                  
cooperare, colaborare, dar și verificarea 
evoluției și a progreselor pe care cele două 
state le pot înregistra. Într-o altă ordine de 
idei, cele două state pot fi excluse pentru o 
perioadă determinată sau nedeterminată 
din valul de extindere a spațiului Schengen. 

Teona Sandra ANDRONACHE  

,,Se va respecta calendarul 

ade r ăr i i  R omâ n ie i  ș i 

Bulgariei la spațiul Schengen” 

Andrei Marga 
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de prevăzători și au realizat că fără o reformare 
puternică a aparatului administrativ nu pot fi 
susținute obiectivele de politică externă într-un 
mod funcțional și credibil. Un mediu intern    
echilibrat este necesar pentru implementarea 
unei strategii de securitate și apărare credibile. 
China a investit foarte mult și în educație și în 
instrumente pentru “soft power” create pentru a 
o întări din interior, mai ales pentru că                   
obiectivele de politică externă sunt mai ușor de 
realizat atunci când situația internă o permite. 
China a început să dezvolte parteneriate cu state 
din Africa, America Latină și Orientul Mijlociu, 
aceasta fiind o metodă de a-și consolida statutul 
regional și internațional [11]. Investițiile în 
această direcție se justifică prin faptul că noul 
jucător global caută să se redefinească pentru a 
avea un cuvânt mai proeminent de spus pe scena 
relațiilor internaționale, mai ales pentru a evita 
ca deciziile care se iau la acest nivel să              
influențeze dezvoltarea internă. Pe de altă parte, 
cel mai puternic argument care susține aceste 
investiții, este acela că liderii chinezi caută să 
încheie parteneriate care să le asigure resursele 
necesare pe termen lung. 
Puterea Chinei nu mai poate fi ignorată, dialogul 
politic fiind mai mult decât necesar. În acest 
sens, întâlnirea lui Catherine Ashton cu               
omologul său chinez, Dai Bingguo, este un pas 
înainte pentru consolidarea unei relații de            
cooperare eficiente, mai mult decât necesară în 
condițiile ascensiunii asiaticilor. Însăși invitația 
la dialog inițiată de Bingguo este un semn că 
noul actor global a înțeles că structura internă, 
dar și poziția pe plan internațional pot fi               
consolidate având ca fundament cooperarea       
bilaterală sau multilaterală cu actori puternici cu 
care împărtășește aceeași viziune și aceleași      
obiective. Pe agenda de discuții din cadrul                 

întâlnirii s-au regăsit următoarele subiecte:               
situația economică a Uniunii Europene,                       
programul nuclear al Iranului, securitatea              
cibernetică, ajutorul oferit de UE în antrenarea 
ofițerilor navali care protejează China de                     

 

Cum arată parteneriatul UE-China în 2012? 

În ultimii zece ani, la nivelul sistemului internațional s-au resimțit schimbări acute în ceea ce privește mutarea polului                    
decizional. Actori precum China sau India au devenit tot mai puternici din punct de vedere economic, iar implicarea lor în             
problemele de politică externă este una legitimă, având în vedere că propriile lor interese și obiective se află în joc. Atenția                  
decidenților politici se îndreaptă de la Vest către Est, aceștia luând în calcul tot mai mult posibilitatea încheierii de parteneriate cu 
statele din Asia. În contextul unei Uniuni Europene vădit afectată de criza economică și fragilitatea politică a unora dintre  statele 
membre și al Statelor Unite ale Americii unde campania electorală este principala preocupare, statele din Asia își  îndreaptă atenția 
asupra redefinirii poziției lor mondiale. Este evident că reușesc să o facă și să se constituie în membri activi ai sistemului                             
internațional. Uniunea Europeană și Statele Unite nu sunt pregătite să vadă în China un partener solid și încearcă să identifice 
forma potrivită a dialogului cu aceasta. După întâlnirea cu omologul său chinez, Catherine Ashton a ajuns la concluzia că                    
parteneriatul UE-China poate să ajungă la un alt nivel și că poate fi consolidat, existând suficiente interese comune pentru ca acest 
lucru să se poată înfăptui. 

China s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani 
mai ales pentru că mediul internațional este 
unul dinamic, în continuă schimbare, care            
necesită o nouă strategie de securitate și               
apărare. Având a doua cea mai puternică              
economie mondială, se așteaptă ca aceasta să fie  
prima până în 2016 [8], China dobândește un 
nou statut, ceea ce îi va oferi și un oarecare grad 
de influență politică. Gigantul asiatic a evoluat, 
dintr-un actor cu importanță regională            
devenind un factor de decizie la nivel global. 
Relația pe care o are cu ceilalți mari actori                  
internaționali este foarte slabă, aspect care                  
îngrijorează atât Uniunea, cât și Statele Unite 
ale Americii care nu știu cum să se poziționeze 
față de acest jucător. Mai mult decât atât, China 
a început să își întărească sistemul de securitate. 
Liderii chinezi susțin că intențiile statului pe 
care îl conduc sunt pașnice. Faptele trag, însă, 
un semnal de alarmă pentru occidentali care au 
observat că statul chinez a investit în                        
dezvoltarea sa militară și tehnologică,                        
achiziționând arme cu precădere de la Rusia [9].  

De aici derivă principala preocupare a 

Statelor Unite: emergența Chinei este dificil 

de abordat, iar SUA oscilează între a 

îngrădi puterea acesteia și a o transforma 

într-un partener de încredere.[10] 

Ascensiunea economică a Chinei a fost anticipată 
de către occidentali. Conform documentelor de   
securitate chineze, intenția acestui stat nu este să 
devină un lider, mai ales că are capabilități limitate 
față de SUA și UE. Succesul chinezilor derivă           
tocmai din faptul că liderii statului au fost suficient 
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se traducă printr-un set de beneficii        
reciproce, cu precădere economice. De 
exemplu, în acest moment în care               
stabilitatea economică a Uniunii este         
supusă provocărilor, China poate fi un aliat 
de nădejde. Cadrul discuțiilor a fost unul 
mai degrabă informal, însă acestea deschid 
un nou capitol în relația dintre cei doi       
actori internaționali. Rămâne de văzut cum 
va evolua acest parteneriat și dacă,             
într-adevăr, cei doi pot găsi un teren comun 
de negociere pe baza căruia să își poată 
dezvolta comunicarea, urmând să lucreze 
efectiv împreună. Mai mult decât atât, va 
reprezenta acest nou capitol un precedent 
și pentru relația Statelor Unite cu gigantul 
asiatic? 

Monalisa Giuglea 

Cum arată parteneriatul UE-China în 2012? 

pirateria din zona Somaliei [12]. Lady 
Asthton a menționat că parteneriatul      
strategic dintre UE și China se bazează pe 
respect reciproc și că Uniunea sprijină        
integritatea teritorială a Chinei [13].             
Problematica drepturilor omului a fost un 
aspect sensibil pentru discuția dintre cei 
doi lideri, acest subiect nefiind atins. 
Această situație contravine principiilor și 
valorilor democratice susținute de către 
Uniune care obișnuiește să propage cu       
orice ocazie principiile care stau la baza 
creării Uniunii. Se pare, însă, că Uniunea 
sprijină progresul făcut de către China și în 
această direcție, deși fragil. Prezența unui 
reprezentant european în China este o           
dovadă a faptului că statele membre            
europene sunt pregătite să gestioneze o 
relație de cooperare pe termen lung care să 

Marea Chinei de Sud: China trece în ofensivă? 

În ultimii anii, comportamentul statului chinez în Marea Chinei de Sud denotă acțiuni de tip ofensiv, agresiv ce par a 
detașa statul chinez de pacifismul internațional pe care mulți analiști și oameni politici i l-au atribuit. După                  
incidentele din zona Scarborough din lunile aprilie și mai, în luna iulie, China a întreprins o nouă acțiune                        
destabilizatoare în regiune prin instituirea unei garnizoane militare în recent creatul oraş Sansha din insulele 
Paracel, zonă disputată. Astfel, se pare că Beijingul nu doar își crește forța maritimă și militară în general, dar    
dorește să-și convingă vecinii și pe toți cei care îi amenință interesele că este determinată să folosească acea forță. 

Tensiunile din Marea Chinei de Sud destul 
de ridicate în urma evenimentelor din luna 
mai datorită incidentului Scarbourough 
(vezi nr.3 al „Politica sub Lupa CEPE”, 
p.16), s-au amplificat în decursul lunii      
iulie. Pe data de 20 iulie 2012, Comisia 
Militară Centrală a Republicii Populare 
Chineze a aprobat măsurile necesare           
pentru crearea unei garnizoane militare de 
comandament în orașul Sansha, din insula 
Yongxiang din Arhipelagul Paracel.[14] 
Prin această decizie, Sansha a primit         
responsabilitatea de a mobiliza apărarea 
națională, miliția și forțele de rezervă în 
vederea creării unei garnizoane militare de 
comandă a Armatei Populare de Eliberare 
a Chinei. Această garnizoană militară de 
comandă ar avea rolul de a facilita            
administrarea celor trei arhipelaguri           
disputate de către China și vecinii săi: 
Spratly, Paracel și Macclesifield Bank și 
apele din jur. Decizia poate fi corelată cu 
anunțul Beijing-ului că va deschide în         
cursul următoarei luni către licitație nouă 
zone de exploatare petrolieră în Marea 
Chinei de Sud. Tensiunea a fost escaladată 
și de acest anunț având în vedere că o parte 

dintre zone se suprapun cu regiunea            
pretinsă de Vietnam. [15] 
Dobândirea acestui statut de garnizoană 
militară de comandă și atribuirea unui rol 
în apărarea națională face ca Sansha să 
devină destinația unei comasări de                 
capabilități militare de toate tipurile                  
pentru a fi în măsură să protejeze granița 
de sud pe care China o pretinde. Pe site-ul 
Ministerului Apărării Naționale al Chinei, 
editorii Zhang Tao și Cui Xinwen declară 
că această măsură nu trebuie tradusă ca 
fiind o amenințare, ci mai mult ca o               
măsură defensivă cu rol de descurajare a 
ambițiilor altor state ce aduc atingere                
suveranității naționale a Chinei.[16] 
Cu toate acestea, anunțul pare a fi mai 
mult ofensiv pentru vecinii Chinei, în              
special pentru actorii ce au pretenții              
teritoriale în Marea Chinei de Sud și                 
alimentează o dilemă a securității deja           
amplificată. Descurajarea în acest caz nu 
poate fi privită ca o măsură pur defensivă 
având în vedere că zonele ce trebuie          
acoperite din garnizoana Sansha sunt toate 
zone disputate care amplificând potențialul 
unui conflict militar în regiune. Această 
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stare de insecuritate resimțită de către celelalte 
state este evidențiată de acțiunile de contestare a 
legitimității măsurii Beijingului de către Filipine 
și Vietnam. Pe 24 iulie 2012, cele două state au 
lansat plângeri și acuze la adresa Chinei.                  
Vietnamul a declarat că planul chinez încalcă 
dreptul internațional și suveranitatea                         
Vietnamului și este invalid, cerând prin vocea 
Ministrului său de Externe Luongh Thanh Nghi 
ca autoritățile chineze să își revizuiască acțiunile 
greșite și să stabilească urgent relații de prietenie 
și cooperare pentru a menține pacea și                    
stabilitatea în regiune. Filipine a chemat                 

ambasadorul chinez pentru a se plânge cu privire 
la decizia de instituire a unei garnizoane în                 
insulele Paracel.  Declarațiile Taiwanului, un alt 
actor cu pretenții teritoriale în Marea Chinei de 
Sud, indică amplificarea dilemei securității în   
regiune. Taiwanul a declarat că intenționează să 
crească în cursul lunii august puterea armată,    
artileria de rază lungă în special, în bazele sale din 
insula Taiping, cea mai mare din arhipelagul 
Spratly aflată sub administrația sa. [17] Acest              
lucru ar putea legitima o reacție a Chinei de a-și 
crește puterea militară în regiune. 
 

Potrivit specialistului în relații internaționale din 
zona Asia de Sud- Est, Michael Yahuda,             
comportamentul Chinei pe plan extern, în special 
cel naval în Marea Chinei de Sud, a devenit              
agresiv începând cu anul 2008 ca produs al                
creșterii economice, puterii militare și a               
naționalismului intern, încurajat de către guver-
nământ încă din anii ’90. „Pivotul american” în 
Asia îngrădește ambițiile chineze în regiune.        
Numeroși analiști și lideri chinezi au început să 
creadă începând cu anul 2008 că balanța puterii 
globale înclină în favoarea lor, dovadă stând          
faptul că a devenit cel mai mare exportator și că 
până în anul 2016 va deveni și cea mai mare           
economie. [18] Ca orice putere economică           
globală, China are interese majore în a-și asigura 

2. Cererile teritoriale din Marea Chinei de Sud  

rutele de transport (cele mai importante fiind cele 
navale) și accesul la resurse în toată lumea. De 
aceea, urmărindu-și interesele, a adoptat o            
atitudine ce pare a se înscrie foarte bine în tezele 
teoreticianului puterii navale Alfred Thayer 
Mahan. Acesta spunea că pentru a fi cu adevărat 
o putere globală, un stat trebuie să devină o               
putere navală. Un stat poate dobândi acest statut 
fie prin obținerea superiorității navale, fie prin 
combinarea comerțului maritim cu posesiunile 
sale de peste mări și obținerea accesului privilegi-
at la piețele externe care produc bunăstare și 
prestigiu. [19]  Pe acestă linie, China a început să 
își modernizeze și să își dezvolte flota și să                
lanseze în apele sale o marină puternică. Asigura-
rea unor puncte de comandament, precum               



8 

Politica sub lupa 

CEPE Marea Chinei de Sud: China trece în ofensivă? 

garnizoana Sansha constituie un aspect 
important în asigurarea unui comandament 
eficient și a accesului la rute importante de 
transport.   
Acțiunile cu tentă ofensivă ale Chinei,     
extinderea forțelor navale în apele              
disputate de către alți 5 actori, blocarea 
navelor filipineze, instituirea unei                
garnizoane militare cu scopul de a proteja 
suveranitatea națională în zone în care 
aceasta îi este contestată de actori mult mai 
mici din punct de vedere militar,                
dependenți de SUA blocată în alegerile sale 
prezidențiale. SUA și-a manifestat în                  
ultimii ani voința de a se implica în                 
rezolvarea diferendelor din Marea Chinei 
de Sud și de a balansa puterea Chinei în 
regiune. Însă, acum pare a fi ocazia            
ideală pentru China să „testeze SUA”, 
cum declară Roberto Romulo, fost 
secretar extern filipinez. Acesta susține 
că Beijingul „își încordează puțin mușchii 
pentru a obține acces la o rezervă vastă de 
gaz natural și petrol”. În același timp, faptul 
că Beijingul neagă Americii orice rol în             
dispută este deja binecunoscut, fiind un 
lucru exprimat în multe declarații oficiale. 

[20] În regiune, actorii interesați de 
insulele Spratly și Paracel, nu pot ține 
piept unei dispute militare cu China 
fără ajutorul SUA. În plus, se simt cu 
atât mai vulnerabili în fața Chinei cu cât 
sunt și dependenți economic de Beijing.  
Astfel, deși a condamnat vehement                     
acțiunile Chinei, Vietnamul a declarat               
public pe 28 iulie că dezvoltarea unor relații 
bilaterale bune cu armata Chinei constituie 
o prioritate de top a politicii de externe și de 
apărare proprii. În ultimii ani, cei doi actori 
au reușit să conlucreze și să dezvolte                  
raporturi bune de cooperare economică și 
comercială, dar și miliare, spre exemplu, 
flotele celor două state au desfășurat acțiuni 
comune în Golful Beibu. [21] 
Având în vedere aceste evoluții, garnizoana 
militară de comandă din Sansha manifestă 
un dublu potențial: de a îngheța pretențiile 
teritoriale ale celorlalte state prin                 
descurajare, variantă cu o probabilitate       
ridicată având în vedere prioritățile reale 
ale SUA și concentrarea sa pe alte probleme 
și zone în prezent, dar și de a escalada              

tensiunea până la conflict. 
Alina MOGOȘ 

Impas în cadrul negocierilor din ASEAN 

Între 9 și 13 iulie a avut loc cea de-a 45-a întâlnire a miniștrilor de externe ale statelor membre ASEAN (Asociația 
Națiunilor din Sud-Estul Asiei) în Phnom Penh, Cambodgia. Deși ar putea părea paradoxal, actorii principali ai 
acestui eveniment au fost Statele Unite ale Americii și China. Divergențele dintre cele două mari puteri au fost                 
transpuse în cadrul ASEAN, acesta devenind mai degrabă un ring de confruntare între China și Statele Unite.  De 
asemenea, problema din Marea Chinei de Sud a dus la blocaje în cadrul negocierilor iar statele membre ASEAN au 
eșuat în tentativa lor de a elabora un comunicat comun.  

Prin cea de-a 45-a întâlnire a miniștrilor de 
externe, ASEAN-ul a scos la iveală clivajele 
ce se pot regăsi în cadrul acestei organizații 
și interesele divergente pe care aceasta nu 
le poate concilia. Deși scopul principal al 
ASEAN menționat în tratatul său             
constitutiv este acela de a întări și menține 
pacea și stabilitatea, ultima întâlnire a 
demnitarilor statelor membre a demonstrat 
slăbiciunea organizației în îndeplinirea 
principalului său obiectiv.[22] 
În interior, organizația este divizată             
profund în ceea ce privește disputele terito-
riale din cadrul Mării Chinei de Sud. Pe de 
o parte, se poate regăsi Cambodgia, un aliat 
foarte apropiat al Chinei și un stat client al 

Uniunii Sovietice în timpul Războiului 
Rece, iar pe de altă parte se găsesc               
Filipine și Vietnam, două state destul de 
apropiate de Washington, cel dintâi 
având chiar un tratat de apărare              
reciprocă cu Statele Unite. În cadrul           
întâlnirii miniștrilor de externe din             
cadrul ASEAN, aceste divergențe au ieșit 
la iveală după acuzațiile aduse                     
Cambodgiei conform cărora aceasta nu 
dorește să pună pe agenda organizației 
disputele teritoriale din Marea Chinei de 
Sud deoarece este sub presiunea Chinei 
în ceea ce privește această problemă.            
Ministrul de externe cambodgian, Kao 
Kim Hourn a infirmat aceste acuzații 
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catalogându-le ca fiind nefondate și nedrepte.[23] 
Însă, deși ministrul de externe cambodgian a         
asigurat asupra bunei credinței cu care negocierile 
s-au desfășurat se pot menționa două evenimente 
ce au creat disensiuni majore în cadrul ASEAN. În 
primul rând se poate evoca poziția nediplomatică 
adoptată de Cambodgia prin faptul că a refuzat să 
ajungă la un acord cu toate celelalte state membre 
ASEAN asupra unui comunicat comun.[24]De 
altfel, după fiecare întâlnire a miniștrilor de exter-
ne ai ASEAN s-au formulat comunicate comune, 
iar cea de-a 45-a întâlnire reprezintă singura       
excepție din istoria acestei organizații. Un al              
doilea aspect ce a potențat tensiunile dintre            
statele ASEAN este presupusa eroare tehnică în 
care microfonul ministrului de externe al Filipine 
s-a oprit chiar în momentul în care acesta dorea să
-și exprime interesele țării sale cu privire la                  
problemele din Marea Chinei de Sud.[25] Aceste 
două aspecte au complicat foarte mult negocierile 
în cadrul ASEAN polarizând această organizație.  
Actorii ce polarizează într-o mare măsură ASEAN 
sunt pe de o parte Filipine și Vietnam și pe de 

altă parte Cambodgia.  
Filipine își menține interesele sale în Marea Chi-
nei de Sud mai ales pe cele legate de bancul 
Scarborough și unele insule din proximitatea sa. 
De altfel, în cazul acestor dispute există două  
logici conflictuale. Pe de o parte Filipine care             
revendică bancul Scarborough pe baze juridice și 
istorice și, pe de altă parte, China, care invocă 
logica sa de ,,nouă linii”. Logica celor ,,nouă linii” 
a luat ființă în 1953 după ce în prealabil în 1949 
logica era de unsprezece linii, prin care sunt               
delimitate teritoriile maritime chineze.[26] 
Această logică a putut să capete rădăcini în cadrul 
politicii externe chineze nu datorită coerenței sale 
în acest domeniu, ci mai degrabă din cauză că 
vecinii săi aveau numeroase probleme interne 
legate de procesul decolonizării și obținerea             
independenței.[27] Această logică pe care China 
încă o mai urmărește este una desuetă căci atunci 
când a fost concepută nu existau state ca în ziua 
de astăzi în zona Asiei de sud-est, ci erau prezente 
în mare parte doar colonii. 

3. Cele nouă linii care delimitează teritoriul maritim al Chinei 
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Vietnam este un alt actor important ce se 
împotrivește constant revendicărilor Chinei 
mai ales în ceea ce privește insulele Spratly. 
Vietnam a reușit printr-o politică externă 
mai agresivă să restrângă logica de                   
unsprezece linii la cea de nouă linii a Chi-
nei. De asemenea, Vietnam scoate China 
din societatea internațională de state prin 
invocările legitime ale principiilor dreptului 
internațional în ceea ce privește                     
revendicările sale teritoriale, obligând astfel 
China să-și urmeze interesul său național și 
să suspende dreptul internațional în dauna 
imaginii sale externe. De altfel, acest tip de 
presiuni au fost cele mai fructuoase pentru 
Vietnam și au fost susținute de către Hillary 
Clinton înainte de întâlnirea miniștrilor de 
externe ASEAN.[28] 
În ceea ce privește Cambodgia, aceasta 
are o ,,relație ce este model de prietenie” cu 
China.[29] În ceea ce privește deportările 
de cetățeni chinezi din Cambodgia aceasta 
este un factor foarte important al relației 
dintre cele două state. După fiecare rundă 
de deportări investițiile chineze cresc                
simțitor în Cambodgia iar împrumuturile  
sunt date cu o mai mare încredere. Astfel, 
după deportarea a 20 de chinezi în 2009, 
vice-președintele Xi Jinping a vizitat     
Cambodgia garantând investiții de peste un 
miliard de dolari. De asemenea, pe 13 iunie 
China a aprobat un împrumut de 430 de                
milioane de dolari pentru dezvoltare         
acordat Cambodgiei.[30]  
Astfel, după cum se poate observa din                 
expunerea acestor aspecte, interesele                    

naționale transcend principiile fundamentale 
consfințite în cadrul actului constitutive al 
ASEAN. ASEAN nu a atins un nivel de 
coeziune atât de ridicat încât să poată 
gestiona eficient interesele divergente 
ale membrilor săi și să ,,promoveze o 
mai mare cooperare în ceea ce privește 
aspectele politice și de securitate.”[31] 
Un alt fapt frapant pe care îl putem observa 
este un deja-vu în cadrul relațiilor                        
internaționale. 

Acest fapt poate fi menționat atât în cazul     
Organizației Națiunilor Unite din timpul              
Războiului Rece, atunci când au existat           
numeroase blocaje prin numeroasele veto-uri 
folosite de Marile Puteri, dar și în cazul 
ASEAN unde statele angajate în această              
organizație nu mai țin cont de principiile              
fundamentale pe care aceasta le promovează, 
ci ignoră aceste valori trecându-le în                       
subsidiar.  

Atunci când există o confruntare între 

două Mari Puteri iar o organizație este 

în ringul intereselor lor, aceasta își 

pierde din eficiență și eșuează în 

realizarea obiectivelor sale. 

4. Evoluția paternului utilizării veto-ului la nivelul Consiliului de Securitate  

al ONU 
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În ceea ce privește rolul celor două Mari Puteri în 
cadrul disputelor apărute la nivelul ASEAN,       
acestea și-au manifestat continuu influența              
pentru a-și îndeplini interesele în zona Asiei de 
sud-est. Statele Unite își fac din ce în ce mai clară 
pivotarea spre Pacific, în particular prin întărirea 
cooperării cu statele din jurul Chinei. Un ASEAN 
puternic este în interesul Statelor Unite căci            
puterea conjugată a 10 state poate fi un balansor 
credibil al Chinei dacă asumăm o balanță de              
putere sud-est Asiatică. Declarațiile Secretarei de 
Stat Hillary Clinton relevă înclinația Statelor       
Unite spre o politică de coagulare a statelor      
membre ASEAN, ,,Am fost întotdeauna o                
susținătoare puternică a ASEAN.”[32] 
Poziția Chinei este în opoziție directă cu cea a 
Statelor Unite. Dacă Statele Unite doresc un 
ASEAN mai puternic și mai unit, China 
adoptă strategia divide et impera prin 
care își propune să creeze clivaje în             
cadrul ASEAN astfel cultivând slăbiciune 
și lipsă de coerență. Pe lângă aceste                      
considerații mai pot fi adăugate înclinațiile                
Chinei spre negocieri bilaterale în ceea ce privește 
disputele teritoriale, decât discutarea lor în bloc 
în cadrul ASEAN.[33] China își poate înainta         
interesele mult mai ușor  în cadrul Mării Chinei 
de Sud dacă trebuie să înfrunte un ASEAN               

divizat, iar această politică poate continua având 
în vedere importanța strategică și economică pe 
care o prezintă zona Mării Chinei de Sud.  
Luând în considerare dezvoltarea acestei logici 
eminamente conflictuale, disputele din Marea 
Chinei de Sud dintre China și vecinii săi sud-est 
asiatici: Vietnam, Filipine, Malaiezia și Brunei au 
intrat într-un impas.[34] Ultimul raport al                 
International Crisis Group din 24 iulie expune o 
situație destul de tensionată și potențial                      
conflictuală între actorii menționați mai sus.[35] 
De asemenea, statele implicate în aceste dispute 
își dezvoltă din ce în ce mai mult capabilitățile 
militare, achiziționând în plus altele pentru           
potențialele conflicte.[36] După cum am               
menționat mai sus, mecanismele de rezolvare a 
diferendelor dintre China și statele cu care are 
dispute teritoriale nu converg. Pe de o parte,                 
China dorește o abordare strict bilaterală, în timp 
ce celelalte state doresc o soluționare prin cadrul 
ASEAN sau printr-o mediere a Statelor Unite. 
Acest amalgam de situații tensionate și nu în ulti-
mul rând  interesele divergente ale Marilor Puteri 
vor duce gradual la decredibilizarea ASEAN ca 
actor semnificativ pe scena internațională și la 
escaladarea tensiunilor din Marea Chinei de Sud.  

Alexandru Voicu 

Armele de distrugere în masă—asul din mâneca lui Bashar al-Assad? 

A doua jumătate a lunii iulie a adus în vizorul comunității internaționale noi preocupări: posibilitatea utilizării de către Siria a   
armelor de distrugere în masă sau a artileriei grele pentru a opri revoltele și a preveni orice intervenție externă și eventualitatea 
declanșării unui război regional. În ultimele zile, opozanții au obținut victorii importante împotriva regimului. În același timp,     
datorită escaladării violențelor și în alte orașe mari, precum Aleppo, numărul victimelor civile a crescut, aceeași dinamică            
cunoscând-o și numărul refugiaților. Temându-se de o intervenție externă, Assad amenință că va utiliza arme chimice și biologice în 
cazul unui atac extern, precum și că va fi activată înțelegerea de apărare reciprocă pe care o are cu Iranul. 

Potrivit Stratfor, în a doua jumătate a lunii 
iulie, conflictul din Siria ar fi intrat în           
ultima fază. Analistul George Friedman 
explică această afirmație: „toate                           
precondițiile pentru căderea regimului           
al-Assad au fost întrunite. Am susținut că 
atâta vreme cât aparatul militar și de                  
securitate rămâne intact și efectiv, regimul 
va rezista sau chiar va supraviețui. Datorită 
defectării unor personaje importante din 
acest aparat, deși continuă încă să                    
funcționeze, aceste instituții nu mai sunt 
intacte”. [37] The Economist susține               
aproximativ aceeași poziție legată de               
ultima fază a regimului atribuind însă                 
importanță unui alt incident: bombardarea 
centrului de comandă al armatei de către 
opozanți. Pe data de 18 iulie, rebelii au    
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secțiune a Cartei ONU permite o                    
intervenție militară pentru a pune în                   
aplicare cererile Consiliului de Securitate.              
Ambasadorul rus a explicat foarte clar                
decizia țării sale: „nu putem accepta un 
document înscris în prevederile Capitolului 
7, un document care ar deschide calea             
presiunii sancțiunilor și a unei eventuale 
intervenții militare externe în treburile 
interne ale Siriei.” [40] George Friedman 
explică foarte bine decizia celor două state: 
„din punct de vedere geopolitic lucrurile 
sunt clare. SUA, Franța și alte state                          
europene s-au opus constant acestui regim. 
China, Rusia și Iran l-au susținut din varii 
motive. China și Rusia în principal pentru 
a nu legitima presiunile Occidentului                   
bazate pe considerații legate de respectarea 
drepturilor omului, lucru care le-ar putea 
afecta propriile regimuri. Totodată, jocul 
chinezilor și al rușilor a fost mai subtil           
decât atât, cei doi având în vedere în                  
primul rând Iranul. Dacă Siria ar fi fost 
izolată de Vest, ar fi devenit dependentă în 
principal de Iran, care i-a asigurat și îi              
asigură trupe speciale, asistență și fonduri 
pentru a susține regimul. Pentru Iran                
situația din Siria a reprezentat o imensă 
oportunitate, deoarece dacă regimul ar  
supraviețui datorită suportului acordat, 
atunci Siria ar deveni și mai dependentă 
decât era și mai datoare în același timp, 
Iranul putând astfel să-și sporească sfera 
de influență în regiune. [41]  
În SUA, republicanii sunt în favoarea unei 
atitudini mai intervenţioniste a Americii. 
Imediat după blocarea rezoluției ONU,  
senatorul republican Lindsey Graham a 
declarat că „SUA nu se implică suficient în 
soluționarea situației din Siria și că este în 
interesul SUA să îl dea cât mai repede jos 
pe Assad, pentru că Iranul urmărește                
acțiunile SUA ... nu vreau să facem nimic 
ascuns, sub acoperire”. Tot acesta, susținut 
și de alți republicani, inclusiv de fostul      
candidat pentru președinția SUA,                 
senatorul John McCain, a declarat că                
rebelii ar trebui ajutați, ar trebui înarmați. 
[42] Aceste afirmaţii par a susţine că şi 
pentru SUA interesul central este Iranul şi 
poziţia sa. Casa Albă a declarat că nu se va 
implica militar. Cu toate acestea, în urma 
unei convorbiri telefonice cu preşedintele 
Turciei, cele două state au căzut de acord 
că refugiaţii trebuiesc ajutaţi şi protejaţi.  
Simțindu-se puternic afectat de situația 

organizat un atentat la sediul central al      
armatei prin care au ucis ministrul apără-
rii, un fost comandant militar și au rănit 
grav alte personaje cheie ale regimului.[38] 
Dacă presupoziția lui Friedman este          
corectă, acest atac a afectat și mai puternic 
instituția atât de importantă pentru          
menținerea regimului. După acest            
bombardament, protestele s-au întețit în 
teritoriu, existând zone în care armata nu 
mai poate pătrunde, rebelii înaintând spre 
celelalte orașe mari. În prezent lupte       
violente se dau pentru controlul orașului 
Aleppo. The Economist consideră că       
ultimele incidente au dat peste cap                
planurile ONU de soluționare pașnică a 
conflictului, făcând inadecvat planul lui 
Annan în șase puncte.(vezi Nr.2 al „Politica 
sub lupa CEPE”, p.2) Un element esențial 
pentru încetarea focului ar fi fost ca și         
rebelii să oprească violențele, însă acum 
rebelii se simt aproape de victorie și este 
puțin probabil ca aceștia să accepte un        
armistițiu. [39] Având în vedere creșterea 
violențelor și a numărului victimelor civile, 
dar și neîndeplinirea prevederilor planului 
Annan la termenul stabilit, comunitatea 
internațională a încercat aprobarea unei 
rezoluții ONU privind aplicarea unor           
sancțiuni economice asupra Siriei pentru 
eșecul punerii în aplicare a planului.              
Rezoluția votată în Consiliul de Securitate 
pe data de 19 iulie 2012 nu a fost aprobată, 
China și Rusia blocând inițiativa utilizând 
dreptul de veto. Pentru ceilalți membri ai 
Consiliului de Securitate decizia Chinei și a 
Rusiei a părut greu de înțeles, conform      
declarațiilor oficiale. Ambasadorul Marii 
Britanii, Sir Mark Lyall Grant, a spus că îi 
este imposibil să înțeleagă de ce Rusia și 
China au simțit că este necesar să se opună 
acestui text. Ambasadorul american, Susan 
E. Rice, a denunțat și ea veto-ul celor doi 
spunând că iar „s-a pierdut o oportunitate 
crucială de a lucra împreună”. Tot aceasta a 
declarat că acest vot demonstrează că doi 
membri permanenți ai Consiliului sunt 
pregătiți să apere regimul Assad până în 
ultimul moment. Deși declarațiile oficiale 
indică oarecare nedumerire, lucrurile nu 
sunt atât de neclare.   
Rezoluția blocată de China și Rusia ar fi 
acordat 10 zile lui Assad să pună în aplicare 
planul de pace și ar fi impus sancțiuni                
economice asupra guvernului sirian sub 
efectul capitolului 7 al Cartei ONU. Această 
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internă și de presiunile externe, regimul al-
Assad a recunoscut pentru prima oară că 
Siria deține arme chimce și biologice, pe 
data de 23 iulie 2012 și că le va folosi dacă țara 
sa va fi subiectul unei intervenții externe, însă nu 
împotriva civililor sirieni.[43] Pe lângă gravitatea 
amenințărilor, declarația este  foarte îngrijorătoa-
re pentru că denotă reticența lui Assad de a         
renunța la putere, dar și disperarea sa că pierde 
puterea. Într-un  meci de poker un jucător aruncă 
asul din mânecă atunci când vrea cu orice preț să 
câștige și altfel nu ar putea. Mișcarea lui Assad 
poate fi văzută în aceeași logică; teama că va pier-
de puterea și determinarea cu care își apără regi-
mul îl face pe liderul Siriei un actor imprevizibil,             
capabil de orice pentru a-și menține puterea. Deși 
declară că nu va folosi armele chimice și biologice 
decât împotriva unor insurgenți străini, nu poate 
garanta nimeni că nu va recurge la acestea într-o 
ultimă încercare de a-și prezerva regimul. În 
aceași logică, regimul Assad s-a lansat în acuze cu 
privire la acțiunile externe de încurajare a           
rebelilor. Walid al-Moualem, Ministrul de               
Externe al Siriei, a declarat că guvernul lui Bashar 
al-Assad  s-a angajat să respecte și să                  
implementeze planul lui Annan pe care l-a accep-
tat din aprilie 2012, însă nu a fost posibilă                 
realizarea lui datorită faptului că puterile externe 
din regiune nu  au fost în asentiment cu planul. 
Acesta a acuzat Turcia, Qatar și Arabia Saudită că 
au alimentat și întreținut violențele și din cauza 
lor opozițiile au refuzat să vină să poarte un              
dialog cu guvernul sirian. „Este un complot                    
împotriva poporului sirian”.[44]  Ar putea fi 
aceasta o încercare a guvernului de a-și legitima 
opțiunile și acțiunile prin aruncarea vinei pe cei 
din exteriorul statului? Ar putea fi aceasta o          
încercare disperată a guvernului Assad de a                  
cultiva sau, mai corect spus, de a trezi în puținii 
susținători sau în moderați un sentiment                  
naționalist, pe care atât Bashar al-Assad, cât și 
predecesorul său l-au cultivat împotriva Israelului 
și a Occidentului pentru a câștiga legitimitate      
internă în trecut? Mesajul subliminal al acestor 
acuzații ar putea fi legat de încercarea guvernului 
de a mobiliza sentimentele celor moderați sau în 
favoarea regimului pentru a delegitimiza o                  
acțiune externă. Totodată, scopul mesajului ar 
putea fi acela de a inspira teama în regiune că o 
acțiune a statelor vecine și a Occidentului ar              
putea duce la o radicalizare a populației împotriva 
exteriorului, generând o stare și mai mare de             
insecuritate în regiune. 
Regimul Alawite a aruncat în joc în fața unei               
insurgențe militare și înțelegerea de apărare             
reciprocă pe care o are cu Iranul prin intermediul 
ziarului aparatului statal – al-Watan. Pe măsură 
ce criza s-a adâncit, Iranul - un aliat apropiat al 

Damascului a avertizat Turcia să nu intervină         
militar.  

Ziarul statului sirian al-Watan declara că Turcia și 
SUA „plănuiesc crearea unui loc sigur păzit de 
bande înarmate.” Turcia a declarat la rându-i că 
își va utiliza trupele dacă este necesar pentru a 
preveni un alt incident  precum cel din Halabja – 
referință la masacrul din Iraq-ul lui Sadam          
Hussein.[46] În fața declarațiilor privind armele 
de distrugere în masă și Israelul s-a arătat dispus 
să intervină pentru a se asigura că aceste arme nu 
vor cădea în mâinile islamiștilor extremiști.[46]  
Astfel, deși pentru unii analiști aceasta este etapa 
ultimă a regimului Assad, ceea ce ar trebui însă  
analizat este cum va arăta finalul acestor violențe, 
la ce va recurge Assad în determinarea lui de a 
rămâne la putere: va utiliza represalii puternice 
împotriva populației, ducând chiar la un genocid, 
va utiliza într-adevăr armele de distrugere în              
masă în cazul în care comunitatea internațională 
va interveni pentru a opri masacrele? De                
asemenea, ar putea provoca un război în regiune 
pentru a-și menține regimul. Dacă oricare dintre 
cazuri va deveni realitate, ONU va suferi o                  
puternică lovitură eșuând să împiedice                   
escaladarea violențelor interne din Siria în plan 
intern. Pentru moment, UNSMIS, misiunea ONU 
de monitorizare a implementării planului în șase 
puncte și încetare a violențelor din Siria, a devenit 
în practică o misiune de supraveghere a                     
escaladării violențelor, neavând instrumentele 
necesare pentru a împiedica pierderile de vieți 
omenești. 

Alina MOGOȘ 

,,Orice atac asupra teritoriului Siriei va 

întâmpina un răspuns dur, înțelegerea 

de apărare reciprocă dintre Siria și 

Iran se va activa.” 
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te fără a mai face apel la resursele petroliere 
[47]. Totuşi, deşi neagă aceste acuzaţii nu 
numai că nu a dovedit contrariul, dar a şi 
blocat complet accesul AIEA pentru a desfă-
şura investigaţii la centralele nucleare ope-
raţionale timp de patru ani. În ultimii doi 
ani însă Iran a îngăduit anumitor investiga-
ţii să aibă loc, adoptând ceea ce Teheran 
numeşte o „abordare structurată”. Acest 
procedeu presupune elaborarea unui pro-
gram minuţios prezentat anterior oricăror 
investigaţii, care să cuprindă momentul 
exact al sosirii şi plecării echipei de investi-
gaţie AIEA [48]. Depinzând mereu de un 
program strict stabilit, acest procedeu eli-
mină certitudinea că aceeaşi activitate se 
desfăşoară şi în restul programului centra-
lelor vizitate. Deşi Iran se arată într-o anu-
mită măsură dispus să coopereze cu AIEA, 
dacă nu îndeplineşte întocmai cerinţele 
acesteia, motivele de suspiciune ale comu-
nităţii internaţionale continuă să existe.  
Conform lui Valerz Limarenko, centrala 
nucleară de la Bulsehr este acum pro-
gramată să atingă capacitatea de 

Programul nuclear al Iranului devine o 
chestiune din ce în ce mai îngrijorătoare 
pentru statele membre ONU, având în ve-
dere suspiciunea că acesta are drept scop 
dezvoltarea de arme nucleare. La începutul 
acestui an Agenţia Internaţională pentru 
Energie Atomică (AIEA) a făcut public re-
zultatul ultimelor investigaţii care atestă că 
Iran purifică uraniu peste nivelul de 20%, 
materie care poate fi utilizată pentru dez-
voltarea armelor de distrugere în masă. 
Rezultatele relevate pe 15 februarie de-
monstrează „prezenţa unor particule al 
căror nivel de purificare atinge 27%”, con-
form raportului AIEA.  Motivul principal al 
înăspririi sistemului de penalizare de către 
comunitatea internaţională este acordul 
verbal încheiat în urma negocierilor în for-
mat „5+1”  (însumând SUA, China, Rusia, 
Marea Britanie, Franţa şi Germania) potri-
vit căruia limita maximă admisă este 20%. 
Cu toate acestea, Iran a declarat că purifică 
uraniu sub pragul maxim admis, iar pro-
ducţia este doar parte a unui program nu-
clear strict civil pentru a genera electricita-

Amenințarea continuă: Iran crește producția de uraniu 

Iran va continua producţia de uraniu la capacitate maximă la centrala nucleară de la Bulsehr, a declarat pe data de 19 iulie 
Valerz Limarenko, directorul companiei NIAEP (Nizhny Novgorod Engineering Company). La mijlocul acestei luni, SUA a 
înăsprit sancţiunile pentru ca Iran să îşi reducă producţia de uraniu, însă nu numai istoria, cât şi cele mai recente declaraţii 
demonstrează ineficienţa acestor penalizări.  

6. Centrala nucleară Bolsehr 
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100% în luna august. Această centrală a fost 
iniţial parţial construită de către companii           
germane în 1975, fiind însă finalizată de către 
Rusia în 1998. Deşi a durat mai mult de trei dece-
nii construcţia sa, Bulsehr a devenit operaţională 
în mod oficial în august 2010, însă până în 2011 
reactorul a putut funcţiona numai la capacitate 
minimă pentru a vedea dacă trece testele                 
necesare. În septembrie 2011 a atins capacitatea 
de 40%, însă din luna februarie a acestui an a 
început să opereze la 75% din capacitatea totală, 
urmând ca din mai procentul să crească la 100% 
[49].   
Se pare că programul nuclear al Iranului                  
primează în faţa presiunilor tot mai aspre venite 
din partea comunităţii internaţionale. Pe 12 iulie 
administraţia Obama a decis să impună                 
penalizări adiţionale tuturor companiilor şi             
persoanelor implicate în programul nuclear al 
statului iranian. Departamentul Trezoreriei a 
făcut publice noi penalizări pentru persoane               
individuale. Printre aceştia se numără un                         
austriac şi trei iranieni care sunt suspectaţi că au 
condus acţiuni care au favorizat activităţile           
nucleare şi de proliferare a rachetelor balistice 
ale Teheranului. Pe acest fundal, SUA nu numai 
că îşi va menţine politica curentă de sancţionare, 
dar va intensifica consecvent chiar aceste 
penalizări dacă Iran nu se va conforma 
cerinţelor comunităţii internaţionale, a 
declarat subsecretarul trezoreriei pentru terorism 
şi intelligence financiar, David Cohen [50]. Nici 
UE nu s-a arătat mai prejos. De la 1 iulie 2012 a 
interzis complet orice importuri petroliere din 
Iran, care până la acel moment a fost al şaselea 
cel mai mare furnizor de petrol al Uniunii. Mai 
mult decât atât, UE a îngheţat toate activele              
bancare ale Băncii Centrale Iraniene. Această 
măsură a avut un efect considerabil asupra              
economiei, exporturile petrolifere scăzând cu 
aproape 40%. Sancţiunile nu au avut însă efectul 
scontat, Iran adoptând mai degrabă o atitudine 
defensivă. Chiar dacă de-abia de la începutul 
acestui an comunitatea internaţională a schimbat 
strategia trecând la o politică mai dură fără urmă 
de concesii (până când se vor înregistra                    
schimbări notabile în politica nucleară a                     
Iranului), totuşi, până în prezent nu s-a încercat 
să se pună accent şi pe cooperare diplomatică. 
Luând în considerare tendinţa şi mai înverşunată 
a Iranului de a se menţine pe poziţie, nu cumva 
exact politica dură a Vestului determină                    
Teheranul să adopte această atitudine? Poate că 
metoda bazată pe cooperare sugerată de China şi 
Rusia ar putea să dea roade dacă ar fi pusă în 
aplicare.  
Ca urmare a sancţiunilor percepute de UE, Iran a 
ameninţat că va închide Strâmtoarea Ormuz,    

vitală pentru transportul vapoarelor în Golful 
Persic, şi a desfăşurat teste pentru rachete în              
vederea transmiterii unui avertisment către SUA, 
Israel şi UE, motiv pentru care acestea se simt şi 
mai mult ameninţate de capabilitatea nucleară 
crescândă a Teheranului [51]. Iran este perceput 
ca un stat canalie/paria („rogue state”) în care 
autoritatea statală are legături cu reţeaua               
teroristă. Având în vedere că niciodată nu a avut 
relaţii bune cu Vestul, adăugând aceste atribute la 
stăruinţa continuării programului nuclear şi             
inconsistenţa declaraţiilor la masa de negocieri cu 
acţiunile desfăşurate ulterior, este considerat un 
stat imprevizibil. Impredictibilitatea este mobilul 
principal pentru care este perceput drept o           
ameninţare de către Vest. Legătura cu reţeaua 
teroristă îl încadrează în categoria statelor                   
iraţionale, pentru care nu puterea sau securitatea 
ar putea să primeze, ci un atac surpriză împotriva 
SUA şi partenerilor săi.    
Atitudinea abordată de Iran laolaltă cu tensiunea 
crescândă la nivel regional creează o dilemă              
pentru comunitatea internaţională. Aceasta se 
teme că dacă va face compromisuri, Teheran îşi 
va spori şi mai mult cerinţele la masa de                   
negocieri, fiind apoi imposibilă atingerea unui 
compromis care să nu pericliteze securitatea                 
internaţională.  Relaţia cu Iran este privită prin 
prisma teoriei „jocului de şoimi”, care presupune 
că orice cedare din partea uneia dintre părţile 
combatante va fi urmată de presiuni crescânde 
din partea celuilalt până când îl va determina să 
cedeze. La masa de negocieri, Iran a adoptat                   
mereu o metodă de a cere amânarea îndeplinirii 
cerinţelor impuse sau sancţiunilor,                     
continuându-şi programul nuclear şi sporindu-şi 
chiar producţia de uraniu. Din acest motiv, SUA a 
trecut acum la o poziţie mai dură, însă din              
nefericire Iran răspunde cu aceeaşi monedă.  
Aceste evenimente stârnesc cu atât mai mult               
îngrijorarea Vestului şi a statelor vecine având în 
vedere că sunt însoţite de alte acţiuni de                         
înarmare. Iranul a desfăşurat deja primii paşi în 
vederea dezvoltării primului sistem de propulsie 
nucleară a submarinelor. „Primele faze ale                      
proiectării şi construirii submarinelor cu                    
propulsie nucleară au început”, a declarat                 
adjunctul şefului Marinei iraniene, Abbas Zamini. 
Această capabilitate este însă doar o parte a unui 
program amplu ce vizează operaţiunile de la                
distanţă. Întrucât necesită o tehnologie foarte 
costisitoare, până la ora actuală doar SUA, Rusia, 
Franţa, Marea Britanie şi China deţin capacitatea 
de a construi propriile submarine cu propulsie 
nucleară [52]. Prin dezvoltarea capabilităţilor, 
Iran îşi sporeşte puterea regională devenind un 
actor cu voce mai puternică pe plan internaţional. 
Israel îşi simte din ce în ce mai ameninţată               
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eficiente în vederea reducerii producţiei de 
uraniu. Din contră, Teheran adoptă o         
politică defensivă, grăbind chiar procesul de 
dezvoltare a capabilităţii nucleare, chiar 
dacă această intenţie nu a fost declarată 
oficial, aşa este percepută de Vest, motiv 
pentru care sentimentul de insecuritate           
devine şi mai accentuat.  

Maria Sabina LAZĂR 
 

Amenințarea continuă: Iran crește producția de uraniu 

securitatea, întrucât în condiţiile în care 
relaţiile dintre cele două state devin din ce 
în ce mai tensionate, o nouă balanţă a            
puterii în regiune cu un stat ostil nuclear în 
vecinătate ar putea creşte şansele unui 
conflict armat deschis.  
Se pare, deci, că tensiunea continuă, iar 
eforturile SUA şi UE, deşi, au zdruncinat 
economia statului iranian, nu au fost            

Rusia își îndreaptă atenția către Orientul Mijlociu 

7. Vladimir Putin și  Primul Ministru al Israelului Benjamin Netanyahu 

Deşi revenirea lui Vladimir Putin pe postul de preşedinte al Rusiei nu a fost neaşteptată sau spectaculoasă, prima 
rundă de vizite oficiale, ce a avut loc în Orientul Mijlociu ar putea marca o schimbare în politica externă a Rusiei. 
Aceasta intervine pe un fundal în care Europa este din ce în mai concentrată către interior, aliaţii nord-atlantici 
intervin în zonele Rusiei de interes, precum Arcticul şi continuă cu implementarea scutului anti-rachetă,  iar China 
devine un actor internaţional din ce în ce mai activ.  Simultan SUA se află în plină campanie prezidenţială şi             
continuă cu implementarea strategiei offshore balancing.  

În luna mai a anului curent Vladimir 
Vladimirovoci Putin a redevenit                  
preşedinte al Federaţiei Ruse pe un              
fundal acaparat de proteste adesea                
asemănate cu cele din anii ’90. 
Confruntându-se cu o situaţie suficient de 
instabilă în interior, Putin a încercat să îşi 
continue linia de politică externă pe care 
a conturat-o încă din anii 2000 când a 
preluat primul mandat, dar arhitectura 

securităţii internaţionale a suferit                  
îndeajuns de multe schimbări încât să îi 
ofere Rusiei deopotrivă noi oportunităţi, 
dar şi ameninţări încât să o împingă spre o 
orientare către Orientul Mijlociu. Astfel că, 
poate surprinzător, prima vizită                
oficială întreprinsă de Putin în noua 
sa calitate de Preşedinte a fost în            
Israel, aceasta fiind urmată de o altă 
vizită în West Bank. Această primă     
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vizită prezidenţială este extrem de importantă la 
nivel diplomatic pentru fiecare stat în parte,             
deoarece de cele mai multe ori oferă informaţii cu 
privire la obiectivele politicii externe ale statului 
în cauză, creând astfel primele percepţii asupra 
preşedintelui respectiv şi oferind o perspectivă, 
fie ea şi scăzută, asupra viitorului. 
Aceste întâlniri au avut loc în luna iulie şi au     
marcat comemorarea victoriei Armatei Roşii              
asupra naziştilor prin ridicarea unui monument 
aproape de Tel Aviv şi inaugurarea unui centru 
cultural rus în Betleem. Deşi, astfel de informaţii 
nu au fost acordate presei, aceste întâlniri au   
reprezentat ocaziile perfecte pentru Rusia de a 
discuta cu conducătorii statelor mai sus              
menţionate situaţia instabilă din Orientul                   
Mijlociu, instabilitate provocată de urmările Pri-
măverii Arabe şi de situaţia din Siria sau cea din 
Iran [53].    
În Europa lucrurile sunt destul de clare:                   
Germania încearcă să ţină Uniunea Europeană 
unită, Franţa încă îşi dezvoltă obiectivele de                  
politică externă, Italia susţine proiectul scutului 
anti-rachetă, iar România şi Polonia sunt în plin 
proces de implementare al acestui proiect               
Nord-Atlantic pe teritoriile lor naţionale. Mai 
mult, în timp ce pe Medvedev liderii vestici îl      
percepeau ca fiind un modernizator, Putin este 
văzut drept un lider nedemocratic, care de 
cele mai multe ori nu se sfieşte să se folosească de 
puterea hard (militară) a Rusiei pentru a                
îndeplini un obiectiv naţional, astfel că Rusia este 
văzută deseori ca fiind un partener incomod, care 
acum ameninţă cu un atac de tip preemptiv dacă 
proiectul scutului va fi derulat în continuare. 
Nemaibeneficiind de un climat favorabil logicii 
sale realiste, Rusia se vede nevoită să îşi                      
reorienteze obiectivele şi către alte regiuni, în 
care îşi poate urma interesele naţionale [54].  
Spre deosebire de Europa, situaţia în Orientul 
Mijlociu este departe de a fi stabilă sau                    
producătoare de securitate. Totuşi, alegerea                 
Israelului de către Putin  poate părea                         
imprevizibilă, dacă luăm în considerare relaţia 
bilaterală pozitivă a Rusiei cu Iranul, principala 
ameninţare la adresa securităţii şi puterii                 
regionale a Israelului.  De-a lungul timpului, 
Moscova a fost aspru criticată pentru                    
sprijinul său la adresa conducătorilor               
iranieni, mai ales în ceea ce priveşte ex-
portul de armament sau opoziţia faţă de 
măsuri mult mai restrictive pentru              
Teheran în privinţa programului său              
nuclear.  
Tradiţional, SUA era partenerul strategic al                     
Israelului, iar Rusia al Iranului, însă această                 
vizită oferă suficiente semne problematice, încât 
ar fi legitim să ne întrebăm care ar fi intenţia/

obiectivele/interesele Rusiei în zona Orientului 
Mijlociu. Pe de o parte, Rusia ar putea încerca să 
devină un actor mult mai activ în această zonă şi 
să intervină spre a aplana situaţia de dilemă a 
securităţii dintre Israel şi Iran. Prin această             
reorientare Rusia ar putea încerca să balanseze 
puterea SUA sau a Chinei, mai ales că aceasta din 
urmă devine din ce în ce mai prezentă şi mai               
vocală în stabilirea sau menţinerea unor status-
quo-uri internaţionale şi/sau regionale. Pe de altă 
parte, această intervenţie a Moscovei poate veni 
ca urmare a retragerii treptate a SUA din regiune, 
rezultată în urma adoptării strategiei de offshore 
balancing la începutul anului curent sau pe               
fundalul alegerilor prezidenţiale ce îl împiedică pe 
Obama să adopte o politică activă a SUA în                
regiune. Continuând acest argument, situaţia ar fi 
suficient de instabilă încât Rusia ar trebui să                  
intervină şi să preia o parte din responsabilităţile 
unei mari puteri. Acestea înseamnă deopotrivă 
beneficii, dar şi costuri pentru ruşi, deoarece le 
oferă legitimitate şi o putere de negociere relativă 
mare, atât la nivel bilateral, cât şi la nivelul                  
structurilor internaţionale. Pe de altă parte, 
această implicare generează şi costuri, pe care 
Rusia va trebui să le susţină, pe lângă cele               
rezultate din decizia de a investi în reînnoirea de 
armament, cele de a construi noi gazoducte sau 
de a dezvolta noi tehnologii pentru a pătrunde în 
Arctic sau de a deschide noi zone de extracţie de 
gaz natural.  Această instabilitate percepută de 
Israel este dată şi de susţinerea Iranului sau a 
Siriei de către Rusia, astfel că poate situaţia creată 
nu reprezintă nici interesele acesteia din urmă în 
zonă, deoarece nici Rusia nu îşi doreşte ca Iranul 
să îşi dezvolte o armă nucleară sau ca Siria să     
devină şi mai instabilă. Kremlinul a ales de-a           
lungul timpului şi această variantă a creării şi 
menţinerii unor situaţii instabile, pentru a putea 
controla zonele (de exemplu conflictele              
îngheţate), însă un Iran cu armă nucleară nu ar 
putea fi controlat nici de către Rusia, pentru că nu 
ar deveni instabil la fel ca regiunile conflictelor 
mai sus menţionate, ci ar deveni mult mai                
puternic în sensul de hard power şi mai                   
imprevizibil, acesta fiind până acum singurul stat 
capabil să spargă logica armelor nucleare pe care 
au urmat-o toate ţările ce au dezvoltat-o. Încă din 
timpul Războiului Rece s-a considerat că             
principalul motiv al deţinerii unei arme nucleare 
este descurajarea. Aşadar, un stat nu creează o 
armă nucleară pentru a o folosi, ci pentru a-i             
împiedica pe alţii să aibă un comportament ostil 
faţă de statul în cauză. Acesta era considerat a fi 
un comportament raţional, având în vedere că 
folosirea armei nucleare ar putea declanşa o              
reacţie în lanţ, ce ar avea drept consecinţă                 
distrugerea totală a planetei. Dacă până în              
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întâlniri ar putea însemna şi încercarea 
Moscovei de a-şi îmbunătăţi imaginea de 
ţară sau de a arăta o nouă linie de politică 
externă ce se bazează pe flexibilitate.  
Deşi au puncte de opoziţie foarte clar              
definite, Rusia şi Israelul ar putea dezvolta 
o relaţie bilaterală bazată pe cooperare, mai 
ales în domeniul securităţii energetice, 
având în vedere volumul foarte mare de gaz 
natural ce este deţinut de către statul                   
israelian, al dezvoltării tehnologice mai ales 
în domeniul militar, al luptei împotriva          
terorismului etc. [59].  
După 24 de ore, Putin şi-a continuat turul 
în West Bank, unde a inaugurat un centru 
cultural şi lingvistic rus şi a declarat că nu 
are nicio problemă în a recunoaşte 
statul Palestinian. Mai mult, acesta a 
considerat că acţiunile unilaterale ale           
Israelului nu au fost „constructive”. Aceste 
declaraţii au venit la 24 de ore de la                
întâlnirea cu reprezentanţii israelieni, ceea 
ce ne determină să ne întrebăm cam cum ar 
arăta efectiv cooperarea dintre Israel şi     
Rusia, având în vedere divergenţele? Până 
unde ar putea merge flexibilitatea                
Moscovei?[60].   
Deşi vizita a fost scurtă şi subiectele                
probabile au fost cele amintite mai sus, nu 
ne putem aştepta la un rezultat spectaculos, 
având în vedere că interesele sunt opozante 
în anumite domenii, mai ales între Rusia şi 
Israel. Totuşi, nu putem trece cu vederea 
această schimbare de politică pe care Putin 
a început să o demareze. Rusia are interese 
majore în regiunea Orientului Mijlociu şi nu 
va renunţa la ele, astfel că este posibil să 
vedem o Rusie din ce în ce mai activă 
şi, poate, mai flexibilă în abordare. 

Ana-Maria GHIMIȘ  

Rusia își îndreaptă atenția către Orientul Mijlociu 

prezent armele nucleare erau percepute ca 
fiind factori stabilizatori ce conferă un 
comportament previzibil statelor ce deţin o 
astfel de armă, această logică este          
schimbată de posibilitatea de a folosi             
bomba într-un mod cu totul iraţional. 
Aceasta este şi temerea celorlate state în 
ceea ce priveşte Iranul [55]. Conform New 
York Times, Prim-Ministrul Israelului, 
Benjamin Netanyahu, a declarat că el şi 
Vladimir Putin au căzut de acord asupra 
faptului că perspectivele unui Iran armat 
nuclear „reprezintă un pericol grav în             
primul rând la adresa Israelului, dar şi 
asupra regiunii şi a lumii ca întreg”[56]. 
În acest context, am putea afirma că Mos-
cova doreşte mai degrabă balansarea/
blocarea intervenţiei vesticilor şi 
acum a esticilor (chinezilor) în zonă. 
Logica după care Putin se ghidează este 
simplă: dacă Rusia intervine, puterea 
celorlaţi va fi balansată şi le va fi mult mai 
greu să nu ţină cont de interesele Rusiei 
atunci când vor vrea să acţioneze[57]. 
Un alt motiv pentru care Putin a ales         
Orientul Mijlociu ca şi primă destinaţie a 
vizitelor sale constă în temerea că 

ceea ce automat ar afecta serios securitatea 
Rusiei. În acest sens, Moscova are nevoie 
de noi parteneri care să îi asigure influenţa 
în zonă, mai ales pe fundalul unei Turcii 
din ce în ce mai active [58]. Mai mult,          
datorită parteneriatelor cu Iran şi Siria, 
Rusia nu are o imagine favorabilă în 
Orientul Mijlociu, astfel că aceste           

efectele Primăverii Arabe ar putea 

influența în sens negative, 

destabilizator și regiunea Caucazului 

sau chiar ar putea avea efect asupra 

teritoriului propriu,  
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Pe data de 23 iulie Medvedev a decis accelerarea programului de modernizare militară şi producţie de rachete balistice cu rază 
medie şi lungă de acţiune. Apărută pe fondul declaraţiilor Alianţei Nord-Atlantice conform cărora scutul anti-rachetă a atins        
capacitatea operaţională, noua politică militară a Rusiei pare să se îndrepte către o cursă a înarmării în care NATO este                 
contracandidatul vizat.  

8. Medved la centrul Baikonur 

Pe data de 23 iulie 2012, prim-ministrul Rusiei, 
Dimitri Medvedev, a  discutat în cadrul unei      
întrevederi despre metodele necesare ce vor          
trebui implementate în vederea modernizări            
facilităţilor de producţie a lansatoarelor de              
rachete Iskander - M. Întrevederea s-a desfăşurat 
în Kalomna, având ca participanţi liderii               
ministerelor aferente, şi instituţiilor de apărare 
ale statului rus[61].  
Acestui cadru de discuţii i s-a dat curs în mod 
oficial ca urmare a declaraţiei primului ministru 
din timpul unei vizite la una dintre fabricile de 
arme ruseşti cu o săptămână înaintea acestui   
eveniment, potrivit căreia de acum încolo                  
rachetele Iskander vor fi construite astfel încât să 
fie livrate în seturi complete, nu în elemente     
separate ca până în prezent.  Această schimbare a 
fost propusă în vederea respectării noii decizii 
guvernamentale de a îmbunătăţii armamentul 
Rusiei prin dezvoltarea unor sisteme integrale de 
apărare. Conform Ria Novosti, Iskander - M 

vor deveni  punctul central al unităţilor de 
rachete al Forţelor Terestre ruseşti             
întrucât sunt superioare sistemelor           
similare ale celorlalte state ce deţin ase-
menea sisteme [62]. Acest sistem mobil este 
echipat cu rachete având raza de acțiune de 400 
km și capacitatea de înmagazina și focoase            
nucleare convenționale. 

În perioada mandatului lui Bush la președinția 
Statelor Unite, Rusia a amenințat în repetate rân-
duri că va instala acest tip de rachete  în              
enclava rusească Kaliningrad dacă SUA va               
continua implementarea programului de               
apărare anti-rachetă pe continentul european. 
Deși proiectul a fost restructurat atât pentru a 
răspunde amenințărilor imediate venite din    
partea statelor eșuate cu capacitate nucleară, cât 
și pentru a spori șansele unui parteneriat cu   
Rusia de apărare comună, fostul stat sovietic s-a 
arătat consecvent în declarații. Motivată fiind în 
mare parte și de refuzul SUA, pe de o parte, de a 
semna un document cu valoare juridică prin care 
să se certifice că scutul anti-rachetă nu va fi în-
dreptat niciodată înspre teritoriul său, și pe altă 

Iskander-M (9M72) este cel mai avansat  

tip de rachetă balistică cu rază scurtă de 

acţiune dezvoltată la ora actuală, parte 

din arsenalul  Forţelor Armate ale Rusiei. 

Versiunea care a precedat-o pe aceasta 

este SS+21 Tochka/Scarab, utilizată de 

Rusia în timpul celui de-al doilea război 

Cecen şi în timpul războiului georgian din 

2008. Distincţia principală dintre 

versiunea precedentă şi cea actuală 

constă în raza de acţiune. În vreme prima 

parcurgea 50-280 de km, aceasta atinge 

distanţa de 400 de km[71]. 
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parte, de a colabora pe picior de egalitate în 
vederea dezvoltării unui sistem de apărare         
comună cu interoperabilitate deplină [63], 
în aprilie anul trecut statul rus și-a reluat 
amenințările. Deși Secretarul General al 
NATO, Anders Fogh Rasmussen, a declarat 
în nenumărate rânduri că Rusia nu             
constituie ținta acestui scut, Moscova își 
simte amenințată puterea strategică              
nucleară de descurajare. Evidența temerilor 
rusești constă în reiterarea cu trei luni în 
urmă a intenției de a instala rachete 
Iskander în Kaliningrad menite să contra-
careze elementele scutului de apărare care 
vor fi dezvoltate în Polonia. Potrivit                 
generalului de armată Nikolai Makarov, 
dacă sistemul anti-rachetă al NATO 
este modernizat, poate afecta                          
capabilitatea nucleară a Rusiei, iar 
intenția acesteia va fi urmată de o 
decizie politică indubitabilă. 

În decursul acestei luni, guvernul rus a    
alocat 24 miliarde de ruble, echivalentul a 
750 milioane de dolari, pentru dezvoltarea 
sistemului de rachete balistice tactice      
mobile Iskander KBM. Proiectul va fi            
condus de 17 fabrici de armament care vor 
contribui şi cu finanţare din surse proprii 
în valoare de 16 miliarde de ruble. Deşi la 
începutul lunii iulie guvernul lua în             
considerare amânarea programului            
ambiţios de reînarmare a Rusiei pentru 
perioada 2016-2023, ultimele evenimente 
arată că a a fost mai degrabă grăbit                   
procesul de derulare al acestuia. Instituţiile 
de apărare au început deja pregătirile        
pentru implementarea acestui program 
prin achiziţionarea echipamentului necesar 
şi însumării bugetului estimat a atinge          
pragul de 680 miliarde de dolari pentru 
perioada 2013-2020 [64]. Motivul                
principal pentru care a fost adusă în          
discuţie o posibilă  amânare este deficitul 
bugetar îngreunat de cheltuielile masive 
pentru apărare. Deşi creează o presiune 
asupra economiei care nu poate fi trecută 
uşor cu vederea, ministrul dezvoltării         
economice, Andrei Belousov, a declarat că 
Rusia nu se va abate de la programul 
de reînarmare şi va face ajustările                 
necesare pentru a diminua deficitul                
bugetar. Această decizie nu este însă deloc 
surprinzătoare dacă luăm în considerare 
politica externă a Rusiei şi agenda politică a 
lui Putin făcută publică din timpul                   
alegerilor electorale. Încă din luna             

februarie actualul preşedinte a declarat că 
Rusia va implementa programe de               
dezvoltare a forţelor armate şi de                
modernizare a industriei apărării fără         
precedent, pentru care se va aloca un buget 
de aproximativ 23 de triliarde de ruble. De 
asemenea, Putin a subliniat că Rusia îşi va 
menţine  poziţia dură şi nu va renunţa la 
capabilitatea strategică nucleară de              
descurajare a ameninţărilor venite din            
partea altor state. Din contră, îşi va lua 
toate măsurile necesare să o întărească 
[65]. Deşi la momentul respectiv această 
declaraţie putea fi considerată pur retorică 
politică, ultimele evenimente relevă poziţia 
fermă a Rusiei când vine vorba de apărarea 
intereselor naţionale. În vederea                     
menţinerii balanţei puterii la nivelul                  
comunităţii internaţionale, Moscova                      
demonstrează că poziţia statului rus nu 
rămâne decât la nivel declarativ.  
Rusia a avut întotdeauna o retorică aspră 
împotriva scutului american, însă în ultima 
perioadă aceasta a început să se                  
materializeze. În luna martie Medvedev a 
făcut o declaraţie conform căreia Rusia îşi 
ia măsurile necesare că contracareze 
efectele scutului anti-rachetă prin 
dezvoltarea unui sistem propriu aero
-spaţial de apărare [66]. Planurile              
ruseşti au început să fie implementate încă 
din noiembrie 2011, când un nou radar 
având capacitatea de monitorizare a          
rachetelor lansate din regiunea Atlanticului 
de Nord şi dinspre statele europene a         
devenit operaţional în Kaliningrad [67]. 
Însă alt eveniment mai recent a trezit cu 
precădere îngrijorarea comunităţii                    
internaţionale. Pe 7 iunie anul curent              
forţele balistice ruse au desfăşurat un test 
al rachetei balistice intercontinentale             
RS-12M Topol care a fost încununat cu 
succes. Racheta  lansată de la poligonul 
central al Kapustin are o rază de acţiune de 
peste 10.000 de kilometri şi poate fi              
echipată cu o ogivă nucleară de 550 de  
kilotone [68]. Racheta intercontinentală 
are anumite caracteristici care îi conferă 
mai multă eficacitate în raport cu celelalte 
din aceeaşi categorie. Se foloseşte cu un 
combustibil special care reduce timpul de 
operare al rachetei în stagiul activ din         
traiectoria sa, făcând-o mai greu de          
interceptat şi mai uşor de manevrat. De 
asemenea, racheta înmagazinează şi             
focoase individuale care îşi pot schimba 
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cursul pentru a evita situaţia în care ar fi doborâ-
te înainte de a ajunge la destinaţie. Potrivit agen-
ţiei ruseşti de ştiri Interfax, reprezentanţii minis-
terului apărării au declarat că noua armă a fost 
creată cu scopul principal de a contracara scutul 
anti-rachetă al NATO.              Această operaţiune 
a fost desfăşurată ca reacţie la declaraţia Alianţei 
Nord-Atlantice conform căreia sistemul de apă-
rare a atins capabilitatea operaţională [69]. Ru-
sia se teme că scutul             afectează balanţa pu-
terii la nivel internaţional în detrimentul său. 
Fiind în linie cu strategia                  naţională de a 
redeveni un actor global primar pe scena inter-
naţională, Rusia s-a dovedit a fi cu certitudine 
vehementă în apărarea propriilor interese, motiv 
pentru care a ameninţat NATO că va îndrepta 
lansatoarele de rachete înspre bazele sale milita-
re principale de pe teritoriu european [70].  
Deşi, din momentul în care proiectul scutului a 
fost transferat Alianţei Nord-Atlantice au fost 
desfăşurate nenumărate runde de negocieri în 

Consiliul NATO-Rusia pentru a ajunge la un        
consens, se pare că nu au fost destul de eficiente 
pentru a deroga politica externă realistă a Rusiei 
de la caracteristicile specifice Războiului Rece. 
Mai mult decât atât, între proiectul de apărare 
anti-rachetă şi înarmarea Rusiei este o relaţie     
directă. Pe măsură ce NATO continuă dezvoltarea 
scutului, Rusia se confruntă cu o dilemă a                 
securităţii, dezvoltându-şi din ce în ce mai mult 
capabilităţile militare. Ultimele evenimente relevă 
nu numai intenţia, dar chiar înscrierea Rusiei               
într-o cursă a înarmării pentru a-şi menţine sau 
spori statutul de mare putere. Din fericire, acest 
spirit de competiţie nu se află şi în conştiinţa             
NATO, al cărui punct focal declarativ vizând           
programul de apărare anti-rachetă nu acoperă 
decât statele canalie, precum Iran şi Coreea de 
Nord. Manifestându-se decât la nivel unilateral, 
nu poate fi considerată o cursă propriu-zisă,              
întrucât NATO nu o percepe astfel.   

La data de 7 iulie 2012 au avut loc primele alegeri democratice în Libia, 

după cei 40 de ani ai regimului Gaddafi. Succesul forțelor liberale               

reprezintă în acest moment o încununare a eforturilor întregii comunități 

internaționale, mai cu seamă a eforturilor depuse de statele membre      

NATO, al căror aport în conturarea drumului către democrația libienilor 

este semnificativ. Alături de NATO, UE sprijină consolidarea noului   

regim în Libia, aspect evidențiat în cadrul documentului ce sintetizează 

concluziile Consiliului Uniunii Europene cu privire la rezultatul alegerilor. 

Ce s-a schimbat în decurs de un an și care este progresul făcut de libieni? 

Care va fi parcursul noului regim și cum va influența acesta destinul unui 

stat? Rămâne de văzut dacă Libia este, într-adevăr, pregătită pentru a 

face față noului regim și dacă va ști să gestioneze transformările ce          

decurg din implementarea legilor democratice. 
9. Triumful libertății 

În primăvara lui 2011 se declanșa ceea ce               
specialiștii pe probleme de politică internațională 
numeau a fi „primăvara arabă”. Reacția marilor 
actori internaționali cu privire la regimul          
sângeros al lui Gaddafi nu a întârziat să apară și           
s-a impus o reacție imediată pentru a stopa                    
violențele comise de acest regim asupra              
propriului său popor. Ceea ce a întârziat              
desfășurarea operațiunilor în zonă a fost lipsa 
consensului privind modalitatea de intervenție și 
specificul acesteia, forțele necesare a fi angrenate 
într-o astfel de situație. UE nu era pregătită              
pentru a se implica în rezolvarea conflictelor din 
zonă, mai ales că procesul de luare a deciziilor pe 
probleme de securitate și apărare este încă unul 
greoi, în ciuda schimbărilor aduse de Tratatul de 
la Lisabona. NATO rămânea, deci, singura soluție 

viabilă în acel moment și pentru faptul că            
experiența sa de lucru era mult mai vastă, dar și 
pentru că avea la dispoziție capabilitățile și           
mecanismele necesare. Coeziunea, în interiorul 
Alianței era una mult mai puternică decât cea din 
interiorul Uniunii. La nivelul celor două                
organizații existau încă diferențe privind            
implicarea în problemele cu care se confruntă                  
comunitatea internațională. Implicarea NATO era, 
deci, imperios necesară și văzută ca unica soluție 
de a pune capăt violențelor regimului Gaddafi. 
Interesele naționale ale statelor membre erau       
diferite și eterogene ceea ce a îngreunat luarea 
deciziilor în interiorul Consiliului Nord-Atlantic 
cu privire la dimensiunile operațiunii militare. 
Implicarea NATO în Libia a reconfirmat             
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securitate și apărare și pune accent pe                 
necesitatea implementării unei legislații 
care să aibă în vedere cu precădere                      
respectarea drepturilor omului, protecţia         
minorităților, drepturi egale pentru femei și 
bărbați, iar toate acestea să fie înscrise            
într-o Constituție care să surprindă voința 
generală a poporului libian [76]. 
Exemplul Libiei este unul al succesului care 
demonstrează că în condițiile în care               
comunitatea internațională se implică,              
valorile democratice pot fi propagate și      
implementate. Dacă evoluția acestui regim 
va fi în continuare supravegheată și              
susținută de NATO și UE, el poate fi                 
consolidat și se poate stabiliza. Condiția 
esențială este ca liderii libieni să fie                 
consecvenți în deciziile lor, susținute și de 
niște principii democratice riguroase, așa 
cum propun europenii. 

Monalisa GIUGLEA 

Rezultatele alegerilor din Libia: contribuția NATO și UE 

angajamentele Alianței, menționate în      
Noul Concept Strategic, adoptat în            
noiembrie 2010, la Lisabona, și anume că 
Aliații trebuie să se implice oricând și     
oriunde este posibil “pentru a preveni,          
gestiona crize, stabiliza situații post-
conflict și a sprijini reconstrucția” [72]. 
Pozițiile statelor membre NATO arătau în 
felul următor [73]: Marea Britanie era în 
favoarea intervenției militare, SUA a         
înțeles necesitatea intervenției, dar nu       
dorea să se implice într-o altă țară              
musulmană, Franța a încercat să convingă 
celelalte state europene că este necesar să 
se implice, în timp ce Germania privea cu 
suspiciune întreaga posibilă misiune. În 
ciuda acestor mici dezacorduri, la data de 
26 martie 2011 a fost lansată operațiunea 
„Unified Protector”, legitimată de             
mandatul ONU, făcând apel la toate forțele 
aeriene și terestre pe care Aliații erau             
capabili să le pună la dispoziție [74]. Pe de 
o parte, derularea misiunii conduse de           
NATO a fost îngreunată de faptul că existau 
puncte de vedere divergente între Aliați, 
dar o intervenție a UE sau ONU fără               
sprijinul acestora ar fi fost imposibilă din 
cauza lipsei mijloacelor de acțiune și             
capabilităților. În fond, operațiunea                
condusă de către NATO și-a atins obiecti-
vele întrucât a pus capăt regimului Gaddafi 
și atrocităților la care a fost supus poporul 
libian.  
După un an de la aceste evenimente,      
primele alegeri liberale demonstrează că 
misiunea a fost una de succes și că a               
pregătit Libia pentru ceea ce NATO și UE, 
cei doi mari piloni ai stabilității                
euro-atlantice, susțin în tratatele lor: un 
regim democratic cu principii și valori bine 
determinate, stat de drept, egalitate, res-
pectarea drepturilor omului. Secretarul 
General al NATO, Anders Fogh 
Rasmussen, a declarat că Aliații sunt gata 
oricând să stabilească relații de cooperare 
cu noii lideri ai Libiei și că sunt gata să 
sprijine noul regim în crearea instituțiilor 
de securitate și apărare de care Libia are 
nevoie [75]. Consiliul Uniunii Europene a 
elaborat în urma întâlnirii din 23 iulie 
2012, un document prin care menționează 
câteva aspecte cu privire la felul în care se                  
poziționează față de rezultatul alegerilor 
din Libia. La fel ca și NATO, UE și-a afir-
mat dorința de a sprijini regimul nou creat 
cu orice va fi necesar pe probleme de                  

,,Aliații sunt gata oricând să stabilească 

relații de cooperare cu noii lideri ai Libiei și 

că sunt gata să sprijine noul regim în 

crearea instituțiilor de securitate și 

apărare de care Libia are nevoie.” 

Anders Fogh Rasmussen 
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