
De ce apar și care este cauza                         
conflictelor? Fiecare conflict are o 
origine, un factor declanșator și                
adesea factori instigatori. Istoria               
relațiilor internaționale, dar și a 
celor inter-umane este plină de 
conflicte. Tindem să accentuăm 
mereu conflictele militare când 
vorbim de relațiile inter-statale, 
dar conflictele militare au adesea 
cauze diferite de interesele             
politice ale liderilor. Războaie au 
fost provocate și din rațiuni            
culturale, religioase, rasiale.            
Religia a stat la baza unor               
conflicte majore și unor violențe 
cumplite dacă ne gândim la                 
perioada Inchiziției, a cruciadelor 
sau mai recent a atacurilor          
t e r o r i s t e  c o m i s e  d e                        
f u n d a m e n t a l i ș t i .  U n e o r i                         
conflictele sunt generate prin               
intervenția unor factori externi: 
partiția Palestinei constituie sursa 
unui conflict care până astăzi          
nu-și găsește rezolvare. A fost             
partiția Palestinei și apariția              

statului Israel singura cauză a          
conflictului? Sau conflictul exista 
deja la nivelul indivizilor, la                
nivelul unor comunități umane și 
soluția impusă din exterior a fost 
doar unul dintre elementele care 
au dus la perpetuarea și                    
amplificarea în timp a situației? 
Poate să-și găsească un conflict              
generat de puteri exterioare într-o 
oarecare măsură soluția printr-o 
nouă impunere externă? Poate fi 
în cazul Israel -Palestina o soluție 
a conflictului o decizie de la                
nivelul comunității internaționale 
sau aceasta ar fi de fapt o                 
continuare a stării începute oficial 
în anii ‘40? Pentru mulți care-și 
pun aceste întrebări, răspunsurile 
par a fi foarte greu de dat pentru 
că fundalul religios și cultural pe 
care se petrece acest conflict                  
complică foarte mult găsirea unei              
soluții de compromis care să vină 
din exteriorul celor două tabere. 
Probabil cel mai bine ar fi ca                  
statele să fie lăsate să-și rezolve 
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singure problemele pentru ca acestea să fie 
cu adevărat încheiate, ar putea spune               
multe voci. Este,  însă,  adevărat sau corect 
să lași două popoare să se masacreze                    
reciproc pentru a ajunge la o soluție? Ce se 
întâmplă dacă soluția pe care fiecare parte 
o găsește acceptabilă implică distrugerea și 
dispariția oponentului?  

Pe fundalul unor crize, de obicei conflicte 
mai vechi reapar. La nivelul Uniunii           
Europene, criza economică a reînviat             
dispute legate de viziuni diferite și interese 
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Este România o putere smart? Dacă nu, oare ar putea deveni pe termen scurt una, având în vedere noile schimbări 
la care România s-a raliat precum: amplasarea scutului anti-rachetă sau parteneriatele strategice pe care le-a    
dezvoltat cu anumite state precum SUA, Polonia, Israel, etc. Totuşi, în altă ordine de idei putem numi România ca 
fiind o ţară smart, având în vedere că aceasta se află într-un fel de zonă gri cu principala putere regională a              
Europei de Est, Rusia? 

România - o putere smart? 

care nu au fost întotdeauna convergente, 
contrar a ceea ce UE și-a propus. În ultimul 
timp, în contextul negocierii bugetului UE 
și nu numai, pe numeroase alte probleme, 
UE pare tot mai divizată, în cazul său însă 
găsirea unei soluții de compromis este          
imperios necesară, interesul menținerii           
entității numită UE,  simbol al unității            
europene, fiind legat de interesul                     
individual al fiecărui stat  european de a 
avea ceva de zis la nivel mondial. 

Alina MOGOȘ 

Globalizarea nu este un fenomen nou, dar 
are încă repercursiuni asupra relaţiilor        
internaţionale actuale. Acest fenomen              
creează deopotrivă interdependenţe, dar şi 
fragmentare în rândul societăţilor                  
naţionale. În această epocă securitatea     
trebuie înţeleasă ca fiind un concept                
complex în care aspectele economice,                
politice, societale, dar şi cele de mediu sunt 
la fel de importante precum securitatea 
militară. Această lărgire a conceputului 
este necesară, având în vedere că şi                  
vulnerabilităţile la care sunt expuse statele 
şi  societăţile naţionale actuale se confruntă 
cu transformări fără precedent. Statele se 
văd nevoite să răspundă unor ameninţări 
de tipul celor asimetrice, sau celor de             
mediu sau celor economice în acest sens şi 
strategiile naţionale de securitate au suferit 
anumite modificări: a fi „hard power” nu 
mai era îndeajuns, puterea militară nefiind 

suficientă pentru a putea combate               
ameninţări precum cele adresate                        
dezvoltării economice sau societale; nici a fi               
exclusiv „soft power” nu este suficient               
pentru statele  naţionale care trebuie să se 
adapteze la schimbările petrecute în                
interiorul sistemului internaţional de            
securitate, pentru că indiferent de              
complexitatea conceptului, securitatea             
militară rămâne încă un aspect deosebit de 
important.  

Pe acest fundal România, stat ce a devenit 
în anul 2004 membru al NATO şi în 2007 
membru al UE, trebuie să se ralieze la noile 
tendinţe internaţionale, făcând toate 
schimbările necesare pentru a deveni o   
putere smart. Totuşi, acest deziderat de 
care vorbea specialistul în relaţii                  
internaţionale Joseph Nye, nu este uşor de               
îndeplinit, iar statul român s-a înfruntat şi 
se înfruntă în continuare cu diverse                  
impedimente.  

Subiectul a fost elaborat sub forma unui 

articol academic de cercetare. Pentru a citi 

întreaga analiză asupra mijloacelor prin 

care România încearcă să răspundă pro-

blemelor sale de securitate poate fi parcurs 

l a  a d r e s a :    h t t p : / /

cepeoffice.com/2012/08/27/romanias-

adaptation-to-the-globalised-era/  

Ana-Maria GHIMIȘ 
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Desigur, politica bugetară se referă la un              
domeniu sensibil al cooperării dintre statele 
membre și din această cauză a fost și motivul 
unor disensiuni între acestea. Consensul este greu 
de regăsit într-un mediu în care interesele nu mai 
corespund, iar valorile comune își pierd din            
contur. Planul bugetar al Uniunii Europene are la 
bază câteva principii de bază care asigură                    
eficiența măsurilor luate în plan economic de         
către statele membre. Printre acestea se numără: 
unitatea, caracterul anual, echilibrul,                   
universalitatea și caracterul specific [1]. Aceste 
principii relevă și obiectivele Uniunii cu privire la 
politica bugetară. Toate cheltuielile și câștigurile 
trebuie incluse într-un plan de buget unic, trebuie 
să fie monitorizate în fiecare an, câștigurile                   
trebuie să fie cel puțin egale cu cheltuielile, planul 
de buget să fie unul general, vast și să aibă în              
vedere cât mai multe aspecte și pentru fiecare 
cheltuială trebuie să existe un obiectiv specific. În 
ultima vreme, disproporționalitatea dintre         
cheltuielile și resursele Uniunii a fost unul dintre 
motivele discuțiilor aprinse dintre liderii                 
europeni. Economiile drastic slăbite ale Greciei, 
Spaniei, Portugaliei au pus la grea încercare                  
cooperarea în cadrul Uniunii.  Unele state s-au 
poziționat de o parte a baricadei, susținând                  
statele în cauză (Germania, de exemplu), iar                  
altele, precum Finlanda denotând mai degrabă 
euroscepticism prin referirile cu privire la                      
prăbușirea zonei euro. Cheltuielile Uniunii au 
crescut considerabil și din cauza extinderii            
zonelor sale de acțiune atât la nivel intern, cât și 

la nivel extern. 

Marea Britanie este în favoarea tăierii 
cheltuielilor tocmai pentru a readuce            
echilibrul Uniunii, prin administrarea mult 
mai strictă a bugetului Uniunii și alocarea mult 
mai eficientă a resurselor economice. 

Prim ministrul David Cameron și-a exprimat         
dorința pentru crearea unui plan de buget mai 
“disciplinat” care să prevadă tăierea cheltuielilor 
și o oarecare rigoare economică [2]. Luând în 
considerare și faptul că Marea Britanie este unul 
dintre cele mai puternice state din Uniune, care, 
însă, nu face parte din zona euro, poziția acesteia 
față de planul de buget realizat de către cei 26 de 
membri este una firească. Marea Britanie își               
protejează interesele individuale, cu precădere 
propriile investiții direcționate către bugetul UE.  
Exemplul îl constituie eforturile investite în        
lobby-ul intens realizat pentru a reduce cheltuie-
lile în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC). Nu 
este un secret că Marea Britanie nu a fost un                       
susținător al PAC și că a încercat de-a lungul                    
timpului să limiteze cât de mult aceste cheltuieli. 
În planul de buget pentru 2014 – 2020,                        
investițiile în PAC sunt încurajate în continuare, 
aspect care nemulțumește Marea Britanie cu atât 
mai mult. 

În cadrul summit-ului din data de 22 noiembrie               
s-au accentuat disensiunile dintre cele două                
tabere. Alături de Marea Britanie s-au aflat                 
Danemarca, Suedia și Olanda, iar Germania și-a 
exprimat suportul, însă nu la fel de vehement. 
Discuțiile au fost aprinse, iar Mario Monti,                   
prim-ministrul Italiei a caracterizat intervențiile 
lui David Cameron ca fiind lipsite de coerență si 
având o latură demagogică [3]. Summit-ul nu 
și-a atins obiectivele și a adâncit                   
discrepanțele dintre viziunile statelor 
membre cu privire la buget. Situația                       
financiară a Uniunii afectează cooperarea pe alte 
paliere și pare a fi greu de rezolvat în condițiile în 
care discursurile politice ale liderilor nu se                          
dovedesc a fi constructive. Planul bugetar pentru 
perioada 2014 – 2020 ar trebui să valorifice 
punctele de vedere ale tuturor statelor membre, 
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Politica bugetară a UE: consens sau dezechilibru? 

Politica bugetară a Uniunii Europene a fost de-a lungul timpului cel mai bine reglementată și implementată la nivel european, în 
mare parte și datorită proeminenței pilonului economic și importanței dezvoltării sale pentru progresul general al celorlalte politici. 
În plină criză economică, Uniunea Europeană se confruntă și cu diferențe de viziune privitoare la modalitatea de gestionare a               
resurselor economice existente. Un exemplu în acest sens este constituit de măsura UE de a contura un plan de buget fără                    
contribuția Marii Britaniei, unul dintre actorii internaționali care nu au lipsit din procesul decizional la nivelul Uniunii. Decizia 
excluderii Marii Britanii a fost luată din cauza pretențiilor pe care aceasta le-ar fi avut cu privire la planul bugetar, pretenții care 
din punctul de vedere al celorlalte 26 de state membre nu sunt fezabile și, cu atât mai puțin, legale. Uniunea trece în decursul acestor 
zile printr-un nou test de coeziune și solidaritate, din nou provocat de rațiuni economice. 

David Cameron, Primul Ministru al Marii Britanii 
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să fie raportat la realitatea actuală și să 
asigure dezvoltare și eficiență economică 
în termeni de cheltuieli și acumulare de           
resurse. În funcție de structura acestuia, se 
poate anticipa redresarea economiei                 
europene. Ideea pe care David Cameron 
încearcă să o inducă și celorlalți membri ai 
Uniunii este că luând în considerare                   
situația financiară europeană din acest         
moment trebuie să fie punctul de pornire 
al realizării planului de buget, iar acesta                
trebuie să fie unul realist, adaptat la                   
urmările și specificul crizei financiare.                 
Marea Britanie își gestionează foarte bine 
investițiile, iar pierderile din ultimul timp 
nu sunt deloc pe placul liderilor britanici. 
Rămâne de văzut în ce măsură vor adera și 
alte state, precum Germania și Franța la 
punctul de vedere al acestora și dacă își vor 
asuma un rol mai precaut în economia       
europeană viitoare, mai degrabă decât 
unul îndrăzneț. 

Planul bugetar afectează România          
semnificativ întrucât ar presupune o            
reducere cu opt miliarde de euro a                 
fondurilor trimise de la Bruxelles. Această 
măsură este cauzată de gradul extrem de 
limitat de absorbție a fondurilor europene 
(14,8%), cel mai mic dintre statele membre 
ale Uniunii [4]. România face parte dintre 
statele care solicită păstrarea limitelor              
actuale ale bugetului, depinzând de aceste 
fonduri deși, în mod paradoxal, acestea nu 
sunt absorbite în scopul dezvoltării interne. 
De comunicarea dintre statele membre       
depinde atingerea acelui “consens                 
rezonabil” pe care îl susține Germania. 
Eforturi trebuie făcute în principal de                 
statele care beneficiază cel mai mult de 
aceste fonduri. De ele depinde restabilirea 
echilibrului bugetar, de gestionarea acestor 
resurse primite de la Uniune pentru ca           
rezultatele generale să fie pozitive pentru 
evoluția economică europeană. 

Monalisa GIUGLEA 

Politica bugetară a UE: consens sau dezechilibru? 

Disensiuni în cadrul UE: Acordul cu Ucraina dă naștere unor noi 

polemici 

Chestiunea semnării unui nou pact cu Ucraina a dat naştere unor noi disensiuni în rândul statelor membre ale UE. 
În ciuda derogării consecvente, din ce în ce mai frecvente, a Ucrainei de la standardele democratice ale Uniunii, 
unele ţări susţin cu fervoare ideea semnării pactului în toamna anului viitor, pe când altele propun amânarea 
acestuia până când Ucraina va respecta întocmai cerinţele democratice ale UE şi se va ralia la acquis-ul comunitar.   

Ianukovici şi Preşedintele Consiliului UE, Herman Van Rompuy 
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Făcând parte din prima categorie Cehia, Lituania, 
Polonia şi Slovacia vor ca UE să semneze Tratatul 
de comerţ şi asociere politică în cadrul summit-
ului Parteneriatului Estic care va avea loc în 
toamna anului viitor, în Vilnius, sub preşedinţia 
lituaniană a UE.  

a declarat un oficial al unuia dintre cele patru 
state. Mai mult decât atât, Serviciul European de 
Acţiune Externă a dezvăluit intenţia optimistă a 
UE de a semna în cadrul summit-ului de la                
Vilnius acorduri de asociere atât cu Ucraina, cât şi 
cu Moldova, Georgia şi Armenia [5].  

Parteneriatul Estic (PE) este un cadru de            
cooperare cu şase ţări ex-sovietice de la graniţa 
estică a UE:  Armenia, Azerbaidjan, Belarus, 
Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Ca         
urmare a unei viziuni comune împărtăşite de               
Polonia şi Suedia programul a fost lansat în mai 
2009. 

PE oferă statelor partenere o serie de oportunităţi 
de colaborare, precum: 

 includerea progresivă a acestor ţări în        
economia UE, prin zone de liber schimb, 
care vor include toate schimburile         
comerciale, inclusiv cele de energie, dar și o 
intergrare economică regională, prin 
crearea unei comunități economice de 
vecinătate, prin acorduri bilaterale; 

 „pacte de mobilitate și securitate", care    
presupun lupta împotriva migraţiei,       
modernizarea sistemelor de azil, structuri 
integrate de gestionare a frontierelor, care 
au ca obiectiv final eliminarea vizelor de 
călătorie; 

 o mai bună mobilitate a forţei de muncă, 
prin deschideri punctuale ale pieţei muncii 
din UE; 

 securitate energetică sporită pentru UE şi 
parteneri, printr-o serie de instrumente 
atât multilaterale, cât şi bilaterale cu ţările 

din Parteneriatul Estic; 

 programe care sprijină dezvoltarea eco-
nomică şi socială a ţărilor partenere [6]. 

Deşi iniţial Polonia şi Suedia au avut o viziune 
unitară, de-a lungul timpului de la lansarea PE, 
abordarea lor a ajuns la poluri opuse în ceea ce 
priveşte  Ucraina. Suedia, Finlanda, Danemarca şi 
Olanda aparţin altei categorii de state,  care 
susţin că pactul de asociere trebuie îngheţat pe o 
perioadă nedeterminată, până când tranziţia 
democratică îşi va relua cursul în conformitate cu 
cerinţele Uniunii.  

Această abordare fermă a fost declanşată de 
politicile nedemocratice avansate de actuala 
guvernare la alegerile parlamentare care au avut 
loc în octombrie, precum şi de întemniţarea 
membrilor opoziţiei. Grupul acestor state susţine 
elaborarea unor criterii stricte pentru Ucraina în 
vederea deschiderii perspectivei de a semna 
tratatul, precum eliberarea Iuliei Timoşenco şi 
reformarea sistemului judiciar.  Mai mult decât 
atât, unele dintre ele vor să anuleze vizita lui 
Ianukovici la Bruxelles care ar avea loc în              
februarie sau martie cu ocazia summitului UE-
Ucraina. Împotrivirea lor este acerbă şi datorită 
faptului că, lăsând la o parte tranziţia                   
democratică deficitară, Ucraina nici nu a                       
respectat criteriile şi măsurile cerute de UE 
pentru a se ralia la acquis-ul comunitar.    

Franţa şi Marea Britanie fac parte dintr-un grup 
distinct, neutru, pe când Germania este încă         
indecisă. Deşi un oficial polonez a declarat că în 
urma unei întrevederi dintre cancelarul german 
Angela Merkel şi premierul polonez Donald Tusk 
care a avut loc pe 14 noiembrie, aceasta a declarat 
că Gemania susţine planul Vilnius, totuşi conform 
declaraţiilor venite din partea altei surse, poziţia 
Germaniei este alta. Conform acesteia, Merkel a 
făcut o promisiune familiei lui Timoşenko de a 
face tot posibilul să o elibereze din închisoare. 
Prin urmare, încă nu se poate spune cu exactitate 
care este politica Germaniei.  

Poziţia statelor nordice se pare că este 
împărtăşită şi de un număr mare de ONG-uri şi 
membrii ai congresului SUA, care sunt de părere 
că UE ar trebui să impună interdicții de călătorie 
unor parlamentari fideli clanului Ianukovici. 
Însă, UE vrea să evite un scenariu similar celui al 
Belarusului, diplomaţii europeni declarând că UE 
nu va lua în considerare această opţiune.  

La începutul acestui an UE a îngheţat activele 
unor oficiali din Belarus şi le-a impus interdicţie 
de călătorie în UE. În vederea consolidării 
măsurilor restrictive împotriva celor vinovaţi de 
represiuni contra reprezentanţilor societăţii civile 

Tratatul ,, nu reprezintă un premiu 

acordat guvernului ucrainean, ci mai  

degrabă o modalitate de a deschide noi 

perspective pentru cetățenii ucraineni și 

de a impune o agendă europeană            

conducerii statului, 
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şi ai opoziţiei democratice din Belarus, UE 
a adăugat 29 de firme şi 21 de magistraţi şi 
oficiali ai autorităţilor pe lista sa “neagră”, 
care includea deja alţi 230 de oligarhi 
(sursa principală finanţatoare a dictaturii).  
Reacţia Belarusului a fost de a  răspunde 
cu “arme” egale, interzicând la rândul ei 
dreptul de intrare pe teritoriul său               
oficialilor europeni care au impus                  
sancțiunile. Deşi măsurile luate de UE au 
fost cauzate de situaţia deficitară internă 
din Belarus, puterea concentrându-se prin 
acţiuni nedemocratice împotriva               
comunităţilor societăţii civile şi opoziţiei, 
efectul lor a fost de a degrada considerabil 
relaţiile dintre cei doi actori internaţionali, 
crescând foarte mult influenţa Rusiei.  

„Partea ucraineană ne-a transmis mesajul 
că integrarea europeană continuă să fie un 
obiectiv principal al statului şi că UE este 
considerată a fi principalul partener, aşa că 
nu vrem să renunţăm la asta”, a declarat 
un oficial nordic.[7] 

Această chestiune va fi analizată şi de       
Parlamentul European, care  va susţine o 
dezbatere pentru a adopta o rezoluţie 
privind impactul alegerilor parlamentare 
Ucrainene asupra relaţiilor cu UE,                       
rezoluţia urmând a fi adoptată pe 13                  
decembrie.[8]  

Faptul că după o perioadă duplicitară în 
care statul Balerus a avut o politică de                
balansare între UE şi Rusia, acum a luat o 
direcţie concretă unitară, Uniunea              
Eurasiatică, în care Rusia este putere            
hegemonică, oferă un motiv destul de                   
puternic pentru UE să evite acelaşi            
scenariu şi cu Ucraina. Cu toate acestea, 
divergenţa de opinii îngreunează                 
demersurile UE, cât si predictibilitatea 
situaţiei negocierilor pentru încheierea 
acordului de asociere. Indiferent care va fi 
poziţia Uniunii, ceea ce e clar este că                    
acţiunile Ucrainei până în toamna anului 
viitor vor conduce către un scenariu sau 
altul.  

Maria Sabina LAZĂR 

Disensiuni în cadrul UE: Acordul cu Ucraina dă naștere unor noi polemici 

Zona Mării Negre: punct de relansare al relaţiilor NATO-Rusia 

În luna martie a.c. aliaţii NATO, la propunerea Norvegiei, au desfăşurat exerciţii militare aproape de graniţa                   
nordică a celei din urmă cu Federaţia Rusă, generând astfel o reacţie proporţională din partea Moscovei, ce                          
ameninţa cu declanşarea unei noi curse a înarmării, de această dată în zona Arctică. [9] Mai mult, proiectul scutului 
anti-rachetă european aprobat de statele membre ale NATO au creat noi valenţe negative în relaţiile est-vest, 
ajungându-se chiar la situaţia în care Moscova avertizând cu amplasarea mai multor rachete balistice în Marea 
Neagră şi Kaliningrad pentru a împiedica România sau Polonia să accepte amplasarea unor părţi componente ale 
scutului pe teritoriul lor naţional. Cu toate acestea, relaţiile dintre Alianţa Nord Atlantică şi autorităţile de la                      
Kremlin par a intra sub egida unui joc cu sumă pozitivă în luna noiembrie a.c. având în vedere că pe 13-14 a avut loc 
simularea unor exerciţii computerizate ce au avut drept scop testarea Sistemului de Schimb de Informaţii al                        
Iniţiativei de Cooperare Spaţială din cadrul Consiliului NATO-Rusia (the NATO-Russia Council’s Cooperative 
Airspace Initiative (CAI) Information Exchange System (IES).[10]   

Relaţia dintre cele două puteri regionale 
este una departe de a putea fi numită                   
uşoară sau simplă, cu toate că într-o                 
oarecare măsură este una de natură                   
previzibilă. Creat pentru a proteja Vestul 
împotriva expansiunii comuniste în anii 
’50 ai Războiului Rece, NATO a fost                 
întotdeauna perceput de către Federaţia 
Rusă ca fiind un factor competitiv la                  
adresa influenţei ruseşti mai ales în Euro-
pa Estică.   Cu toate acestea, relaţiile dintre 
cei doi actori nu mai pot fi percepute din 
prisma Războiului Rece, astfel că o                      
cooperare ce ar putea ajuta la creşterea 
gradului de încredere între părţi este                   
recomandabilă pentru a menţine                          

securitatea zonei est europene şi nu numai. 
Urmând această raţiune, dar şi                     
necesitatea de a coopera în interiorul 
unui sistem internaţional într-o                        
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continuă schimbare, ambele părţi au decis 
că este mai productiv şi mai eficient un 
comportament cooperativ.  

 Iniţiativa de Cooperare Spaţială a fost lansată la 
primul Consiliu NATO-Rusia în cadrul summit-
ului de la Roma, în mai 2002. Scopul acestei               
iniţiative este de a promova cooperarea în materie 
de supraveghere a spaţiului aerian şi coordonare 
a traficului aerian împotriva atacurilor teroriste 
care utilizează aeronave civile. Acest lucru              
ajută la sporirea transparenței, încrederii 
şi la consolidarea capacităților necesare 
pentru soluționarea incidentelor de             
securitate ce afectează aliaţii sau statul 
rus. Sistemul de schimb de informaţii a fost            
declarat operaţional în decembrie 2011, după ce 
exerciţiul „ Cer Vigilent 2011” („Vigilant Skies 
2011”) a fost realizat live cu succes în iunie 2011
[11].  

Simularea ce a avut loc în această lună a 
fost desfăşurată deloc întâmplător în trei 
zone de interes strategic şi operaţional: 
Bodø – Murmansk, Varşovia – 
Kaliningrad şi Ankara – Rostov-on-Don, 
iar exerciţiul a purtat denumirea de „ Cer Vigilent 
2012” (“Vigilant Skies 2012”). Acesta constituie 
un prim pas către exerciţiul real, ce ar putea avea 
loc anul viitor în Marea Neagră, o zonă extrem de 
importantă din punct de vedere strategic, atât 
pentru NATO, cât şi pentru Rusia.  

Aşa cum menţionam mai devreme, zona Arctică 
este extrem de importantă pentru Rusia, dar şi 
pentru Norvegia, Canada şi SUA, state care fac 
parte din Organizaţia Nord-Atlantică, astfel                

Murmansk vine ca o confirmare a acestui interes. 
Celelalte două locaţii, Ankara şi Varşovia, am         
putea spune că sunt şi mai importante, având în 
vedere că Polonia a acceptat să găzduiască            
interceptoarele sistemului de apărare                       
anti-rachetă, iar pe teritoriul Turciei va fi                         
amplasat radarul. Într-adevăr programul de                    
cooperare este menit că contracareze activităţile 
teroriste ce ar putea folosi aer0nave civile, însă nu 
putem trece cu vederea aceste coincidenţe. Totuşi, 
putem să ne întrebăm de ce România lipseşte 
de la o astfel de simulare, mai ales că şi acest 
stat a acceptat să găzduiască pe teritoriul său                   
naţional interceptoare ale sistemului mai sus 
menţionat, dar mai ales pentru că este un stat 
riveran la Marea Neagră, viitoarea locaţie a             
exerciţiului live ce va fi desfăşurat anul viitor? 
Poate pentru că România nu a reuşit să dezvolte o 
relaţie productivă cu Moscova sau poate pentru că 
anumite dosare împiedică autorităţile de la                   
Bucureşti să iasă din zona gri în care parcă au        
intrat relaţiile bilaterale dintre cele două state.
[12]  

Totuşi, indiferent de motive,  

iar un posibil răspuns la această provocare este: 
fie că are în continuare o putere relativă mică de 
negociere în interiorul NATO cu toate că este o 
ţară gazdă a sistemului anti-rachetă, aşa cum şi 
Turcia şi Polonia sunt, fie există la nivel intern o 
reticenţă în dezvoltarea unor astfel de relaţii cu 
Rusia prin intermediul NATO. 

 

Ana-Maria GHIMIȘ 

Alegerea locațiilor nu este 

deloc întâmplătoare sau chiar 

surprinzătoare, dacă luăm în 

considerare evenimentele 

petrecute pe parcursul acestui 

an. 

România ar fi trebuit să își      

exprime și să își promoveze mult 

mai bine interesele în interiorul 

Consiliului NATO-Rusia mai ales 

atunci când vine vorba de orice 

fel de exercițiu la Marea Neagră,  
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Într-o încercare de a demonstra                  
consecvență și perseverență în ceea ce 
privește politicile externe definite în              
primul mandat, președintele Barack 
Obama a efectuat un tur de 4 zile în Asia 
pentru a întări și a dezvolta noi relații în 
Sud-Estul Asiei. Această primă misiune 
externă a președintelui American                      
reprezintă o nouă dovadă a intențiilor sale 
față de continentul asiatic, dar și a                         
accelerării procesului de pivotare.  

Turul asiatic a început pe data de 17 
noiembrie, atunci cȃnd președintele 
Obama a făcut o scurtă vizită în Bankok. 
Scopul principal al acestei vizite a fost                 
acela de a reafirma și de a întări susținerea 
Statelor Unite față de unul dintre cei mai 
vechi aliați din zona Asiei de Sud-Est.[13] 
Președintele Obama și-a afirmat susținerea 
Thailandei în lupta sa împotriva                
proliferării armelor de distrugere în masă 
și a lăudat misiunea de combatere a 
traficului de arme susținut de către Coreea 
de Nord. De asemenea, președintele 
Obama a fost însoțit în cadrul acestei      
vizite de către Secretarul de Stat Hillary 
Clinton. Cei doi au susținut o conferință 
în care au afirmat faptul că  

În Thailanda, președintele Obama s-a 
întâlnit cu regele Bhumibol Adulyadej,    
unul dintre cei mai vechi monarhi din lume 
(1946), dar și o personalitate destul de   
puternică în sistemul politic thailandez. 
După această întâlnire, președintele      
american a avut o întȃlnire cu prim minis-
tra thailandeză, Yingluck Shinawatra 
pentru a susține o conferință comună în 
care au reafirmat relația puternică dintre 
cele două state.[15] 

Următoare oprire a președintelui Obama a 
avut loc în Burma. Cu această ocazie, 
Barack Obama a marcat prima vizită a unui 
președinte american în micul stat ce își 
împarte una din granițe cu China. Într-un 
discurs ținut în cadrul Universității din 
Rangoon, președintele Barack Obama a 
lăudat tranziția de succes a Burmei spre un 
stat democratic. De asemenea, această 
vizită a adus cu sine și ridicarea unei 
interdicții impuse de Statele Unite 
asupra Burmei de a efectua                   
importuri. Conform Departamentului de 
Stat, această acțiune are rolul de 
a ,,încuraja schimbarea și de a oferi noi 
oportunități de afacere companiilor din 
Burma și celor din Statele Unite.”[16] 
Prin ,,extinderea prieteniei dintre cele două 
state” începută de Hillary Clinton anul 
trecut, Statele Unite se asigură în mare 
măsură că Burma va deveni o democrație 
stabilă și predictibilă.  

În vizita de doar 6 ore susținută în Burma, 
președintele Obama s-a întâlnit cu 
președintele Thein Sein și Aung San Suu 
Kyi. Acesta a vizitat și Shwedagon Pagoda, 
unul dintre cel mai important temple din 
Burma. În următoarele ore, președintele 
american a vizitat-o pe Aung San Suu Kyi în 
propria sa casă în care a stat în arest timp 
de 20 de ani. Obama a îmbrățișat-o și i-a 
mărturisit că reprezintă o sursă de                  
inspirație personală pentru acesta.[17] 

Deși la prima vedere poate părea o vizită ce 
relevă doar dezvoltarea unor sentimente de 
prietenie între cele două națiuni, vizita 
președintelui Obama are la bază și unele 
rațiuni pragmatice. Pe lângă interesele      
legate de afaceri și investiții, factorii           
strategici sunt esențiali pentru a înțelege 
semnificația vizitei președintelui American 
în Burma. Avȃnd în vedere faptul că 
Burma deține o graniță comună cu 
China, importanța strategică a 
acestui stat devine una esențială 
pentru procesul de pivotare                     

Turul asiatic al președintelui Obama sau reconfirmarea procesului de 

pivotare 

La doar două săptămȃni de la cȃștigarea celui de-al doilea mandat de președinte al Statelor Unite ale  Americii, 
Barack Obama a susținut o vizită de 4 zile în Asia. Președintele Obama a vizitat mai multe state din Sud-Estul 
Asiei.În cadrul acestui tur, întâlnirea cu Thein Sen și Aung San Suu Kyi în Rangoon marchează un eveniment istoric, 
avȃnd în vedere faptul că Barack Obama este primul președinte american ce efectuează o vizită oficială în Burma. 
Turul asiatic a avut scopul de a întări relațiile strategice dinte Statele Unite și statele din Sud-Estul Asiei, dar și        
dezvoltarea unor noi legături economice, însă importanța sa a fost umbrită de conflictul izbucnit în Orientul Mijlociu 
dintre Israel și Hamas, care a avut nevoie de o reacție rapidă și o implicare urgentă. 

istoria secolului XXI se va scrie 

pe continentul asiatic. [14] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yingluck_Shinawatra
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intenționat de Statele Unite.  

Deși, de-a lungul istoriei, Burma a fost un stat 
aliniat intereselor Chinei, numeroase voci din  
cadrul guvernului de la Naypyidaw relevă 
nemulțumire față de poziția Beijingului în relația 
cu Burma.[18] China este acuzată deseori de            
faptul că profită de bogățiile Burmei. Astfel,      
scindarea graduală dintre Burma și China             
produce o oportunitate de cooperare pe care 
președintele american o ia în considerare și 
dorește să o fructifice. Faptul că Burma are o               
infrastructură destul de veche iar sectorul terțiar 
este subdezvoltat, influxul de capital din Statele 
Unite va crește gradual odată cu vizita              
președintelui Obama. Stabilitatea de lungă        
durată, dar și drumul spre democrație vor face 
din Burma un stat destul de atractiv din punct de 
vedere al investițiilor, iar marele companii          
americane nu vor întȃrzia să deschidă noi piețe pe 
teritoriul său. Aceste interacțiuni economice și 
financiare pot avea drept efect procesul de                     
revărsare (spill-over)[19] prin care Statele Unite 
și Burma își vor extinde relațiile de cooperare în 
mai multe domenii astfel constituindu-se o                            
interconectare destul de puternică între cele două 
state. 

Desigur, procesul de revărsare nu poate fi și o 
profeție ce se auto-îndeplinește (self-fulfilling 
prophecy) în cazul Burmei, deoarece China poate 
interveni oricând prin presiuni atunci când va 
simți faptul că Burma se apropie prea mult de 
Statele Unite. Deși relațiile dintre Statele Unite și 
Burma se vor îmbunătăți considerabil este de 
așteptat ca acest proces să fie împiedicat de China 
oricând aceasta își va simți securitatea diminuată. 

După vizita pe care a făcut-o în Thailanda și            
Burma, președintele Obama s-a deplasat în 
Phnom Penh pentru a participa la Summitul Asiei 

de Est. Înainte de ședința plenară a Summitului 
Asiei de Est ce a avut loc marți 20 noiembrie, 
președintele a avut o serie de întȃlniri pe 19 
noiembrie cu prim ministrul Japoniei, Noda și 
fostul prim ministru al Chinei, Wen Jiabao. În 
cadrul întȃlnirii cu Wen Jiabao, președintele 
Obama l-a felicitat pe premierul chinez pentru 
activitatea s-a de-a lungul timpului ca prim               
ministrul al Chinei. Wen Jiabao l-a felicitat la  
rândul său pe Barack Obama pentru faptul că a 
fost reales în funcția de președinte al Statelor 
Unite ale Americii. De asemenea, Wen Jiabao a 
adăugat faptul că relația dintre Statele Unite și 
China este cea mai importantă din lume, iar pacea 
și stabilitatea Asiei de Sud-Est, dar și a lumii 
depind de modul în care este echilibrată această 
relație.[20] În cadrul întâlnirii cu prim ministrul 
Japoniei, președintele Obama a reafirmat faptul 
că alianța cu Japonia este cea mai importantă 
pentru Statele Unite în contextul pivotării          
asiatice. Yoshihiko Noda a declarat că pivotarea 
asiatică a Statelor Unite este o acțiune de bun               
augur pentru Japonia, iar aceasta va susține        
eforturile Statelor Unite.[21] Aceste întâlniri 
demonstrează faptul că procesul de pivotare al 
Statelor Unite este încă într-un stadiu incipient 
sau la nivel de atenție, percepție și 
declarații.[22] 

În ceea ce privește participarea la Summitul Asiei 
de Est, se poate declara că acesta a fost un fiasco 
pentru președintele Obama. Acesta nu a mai fost 
privit ca un ,,superstar” ca în 2008 atunci cȃnd 
câștigase primul mandat de președinte.[23] De 
foarte multe ori China era statul ce stabilea        
agenda de discuții, iar președintele Obama era 
ancorat în disputa din Orientul Mijlociu. De altfel, 
președintele american a declarat doar că ,,dorește 
reducerea tensiunilor din Marea Chinei de Sud și 
alte dispute teritoriale.”[24] 

După cum poate fi observat, turul asiatic              
înterprins de președintele Obama are două laturi. 
Prima poate fi catalogată ca un succes, căci acesta 
a reușit să întărească și în același timp să              
redefinească relația cu Burma. În cazul în care 
relația dintre cele două state va decurge în               
parametrii normali, iar Burma se va menține pe 
același drum spre democrație, Statele Unite poate 
câștiga un aliat puternic cu o poziționare             
strategică destul de bună dar și care deține 
resurse semnificative ce pot fi exploatate. Însă, 
această apropiere poate să antagonizeze într-o 
oarecare măsură China. 

Cea de-a doua latură a turului înterprins de 
președintele Obama în cadrul  Summitului Asiei 
de Est  a fost umbrit de evenitmentele din                       
Orientul Mijlociu care aveau nevoie de o rezolvare 

Barack Obama și Hillary Clinton la  templul Shwedagon 

Pagoda  
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Turul asiatic al președintelui Obama sau reconfirmarea procesului de pivotare 

și implicare imediată. Participarea 
președintelui Obama la Summitul Asiei de 
Est nu a adus nicio schimbare                   
semnificativă în relația Statelor Unite cu 

statele din Sud-Estul Asiei, ci mai degrabă 
a scos în prim plan capacitatea de                      
leadership a Chinei.  

Alexandru VOICU 

Israel – Palestina: un conflict peren fără o soluție pașnică? 

În luna în care președintele american efectua un tur în Asia de Sud-Est pentru a consolida și îmbunătăți relația cu 
statele din regiune conform cu strategia sa de pivotare spre Asia, Orientul Mijlociu a evidențiat încă o dată că                  
Occidentul nu poate să se retragă din regiune până când problemele nu sunt cu adevărat rezolvate. Un conflict a 
cărei datare ar putea fi de la originile lumii, dacă ținem cont de fundamentul religios, sau de la sfârșitul anilor 40, 
când a fost fondat statul Israel prin partiția Palestinei, mocnește în Orientul Mijlociu focul aprinzându-se ocazional 
între cele două părți. Întrebarea este:  soluția conflictului poate surveni pe cale pașnică sau doar un război de                 
proporții între cele două părți poate pune capăt disputei? Cât de durabilă ar fi pacea ce va veni în urma unui conflict 
armat major sau cât de durabilă ar fi o soluție impusă de puterile internaționale. 

Deși în ultimul an Orientul Mijlociu a fost 
în centrul atenției în special datorită                
problemelor din Siria și programului              
nuclear iranian, conflictul peren dintre 
Israel și Palestina nu se afla într-o fază 
„înghețată” din cauza celorlalte probleme 
din regiune. Disputa dintre cei doi vecini, 
care are implicații asupra întregii regiuni, 
putând-se vorbi despre o dispută între           
lumea arabă și Israel, mocnea pe fundalul 
celorlalte crize din zonă. Capătul fitilului a 
ars însă pe la mijlocul lunii noiembrie, 
când între Israel și gruparea Hamas care 
controlează Fâșia Gaza au izbucnit violențe 
armate. Acestea au început cu atacurile cu 
rachete asupra Israelului provenite din 
Gaza. Sub asediu, Israelul a replicat prin 
bombardamente asupra Gaza. În urma    
celor 8 zile de conflict armat între cele                 
două tabere 158 de palestinieni au murit, 
dintre care 103 civili, iar 1269 de persoane 
au fost rănite în Gaza. Pierderile celeilalte 
tabere reliefează dezechilibrul de forțe         
dintre cele două părți: 6 israelieni dintre 
care 4 civili au fost uciși și 224 de persoane 
au fost rănite. [25] Poate merită menționat 
faptul că atacurile dinspre Gaza asupra 
Israelului au avut loc la câteva zile după ce 
Israelul fusese atras pentru prima oară în 
războiul civil din Siria, trăgând focuri de 
avertizare.  

Pe fundalul acestei crize Egiptul a avut un 
rol important de jucat, oarecum solicitat și 
susținut de puterile occidentale. Având în 
vedere legăturile Frăției Musulmane din 

Egipt cu gruparea Hamas, liderii vestici au 
solicitat implicarea Egiptului în încheierea 
conflictului. Angela Merkel a fost doar unul 
dintre liderii care au solicitat Egiptului să-și 
folosească influența asupra Hamas pentru a 
modera violențele. [26] Și SUA a cerut 
Egiptului să ajute la de-tensionarea                    
situației. În accepțiunea americană Hamas 
a fost vinovat de explodarea violențelor în 
Gaza prin trimiterea de rachete în Israel și 
francezii au considerat legitimă reacția               
Israelului, ca fiind o simplă exercitare a 
dreptului de auto-apărare.[27] Frăția                   
Musulmană  și-ar fi dorit poate un alt                  
răspuns la ceea ce ei au numit provocările și 
agresivitatea Israelului. În ciuda                             
declarațiilor reprezentanților Frăției                      
Musulmane și a avertizării că situația s-a 
schimbat în lumea arabă, mai ales în Egipt, 
Frăția Musulmană nu a luat nicio măsură 
prin care să susțină Gaza în mod direct în 
teatrul de acțiune al conflictului. Situația 
internă tensionată din prezent din Egipt a 
obligat Frăția Musulmană să se tempereze 
pentru a nu destabiliza și mai mult planul 
intern și totodată pentru a nu deteriora       
relațiile incerte cu SUA și statele UE.[28] 

În final, președintele egiptean Mursi a                
reușit să medieze conflictul la Cairo, pe 21 
noiembrie printr-o înțelegere de pace între 
guvernul israelian și facțiunea Hamas. 
Acordul stipulează că toate facțiunile                  
palestiniene trebuie să „oprească toate                 
ostilitățile dinspre Fâșia Gaza spre Israel, 
incluzând atacuri cu rachete și toate          
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dintre Palestina și Israel, evenimentul ar putea 
avea o semnificație importantă legată de faptul că 
membrii ONU au înțeles necesitatea rezolvării 
conflictului și ar putea susține o soluție pașnică 
impusă de către comunitatea internațională.                
Împotriva acestui lucru militează vehement atât 
Israelul, cât și SUA. În același sens simbolic,                
evenimentul acordă un oarecare grad de 
încredere palestinienilor vis-a-vis de                
susținerea internațională. Acordarea acestui 
statut și interpretarea susținerii internaționale 
condiționează, totuși, Autoritatea Palestiniană să 
se abțină de la provocări de violențe precum cele 
de la mijlocul lunii noiembrie. Astfel putem vedea 
gestul și ca o încercare de a tempera părțile          
membre în conflict. 

Însă, soluționarea conflictului pare a fi greu de 
obținut în condițiile în care între cele două                   
entități există  obiective politice și interese opuse 
și competitive conforme celor două ideologii              
religioase contrare ale celor doi actori. Pe lângă 
disputele teritoriale, între cele două părți există și  
o dispută dincolo de spațiul material teritorial. În 
plan religios și ideologic Israelul și Autoritatea 
Palestiniană, sub influența Hamas-ului par a fi 
într-un conflict peren, tensiunile fiind alimentate 
aparent de rațiuni spirituale, ideologice. Acest 
lucru nu necesită explicații adiționale, viziunea 
fiecărei părți fiind deja bine-cunoscută, exemple 

tancurile de-a lungul granițelor.” Și Israelul s-a 
angajat să se abțină să atace zonele  și rezidenții 
de la graniță. [29]  

În urma acestor violențe, necesitatea ajungerii la 
o soluție de pace între cele două părți a fost din 
nou reliefată. Probabil acesta este și motivul             
pentru care la finele lunii, statele membre ONU 
au decis acordarea statutului de observator  al 
ONU Autorității Palestiniene. În 2011,                       
Autoritatea Palestiniană a încercat să obțină cali-
tatea de membru deplin, însă a eșuat. În acest an, 
președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud 
Abbas, a optat pentru o încercare mai moderată 
de a câștiga suport la nivelul ONU și o oarecare 
recunoaștere internațională a statului palestinian. 
Pe 29 noiembrie 2012, Adunarea Generală 
a ONU a votat în proporție covârșitoare în 
favoarea acordării calității de stat                     
observator Autorității Palestiniene. Peste 
130 de state au fost favorabile acestei decizii, în 
jur de 40 de state s-au abținut, iar SUA și Israel         
s-au opus vehement. Noul status oferă                      
palestinienilor mai multe mijloace să se opună și 
să provoace statul israelian în forumurile legale 
internaționale pentru activitățile sale de                      
colonizare din Cisiordania și va ajuta să crească 
perspectivele recunoașterii la nivel internațional 
a statului Palestina. [30] Pe lângă implicațiile 
directe pe care acest statut le are asupra relației 

Gaza după o lovitură aeriană israeliană din data de 19 noiembrie  
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Israel – Palestina: un conflict peren fără o soluție pașnică? 

l-am auzit niciodată pe președintele Abbas 
utilizând sintagma două state pentru două 
popoare, pentru că liderii palestinieni nu 
au recunoscut niciodată că Israelul este 
statul-națiune al poporului evreu.”[31] 

Cât de mult au luat în seamă israelienii 
„palma” primită la ONU din partea                     
m a j o r i t ă ț i i  c o m u n i t ă ț i i                       
internaționale? Prea puțin dacă ținem 
cont de faptul că la câteva zile după votul 
din Adunarea Generală a ONU, Israelul a 
anunțat continuarea activităților de 
„colonizare” din Cisiordania prin                 
construcția unui număr semnificativ de 
așezări. Potrivit procesului de pace în              
Orientul Mijlociu, Israelul ar fi trebuit să 
înghețe aceste activități de construcție de 
așezări în Cisiordania.  

În lumina acestor evenimente declarațiile 
și acțiunile celor două părți par a reliefa cât 
de important este ca soluția care va                     
încheia conflictul să aparțină celor două 
tabere și nu să fie impusă fără a se acorda 
garanții pe o perioadă lungă de timp că nu 
se va permite readucerea în discuție a                  
problemei partiției Palestinei. 

Alina MOGOȘ 

pentru a ilustra cât de clar reliefate sunt 
lucrurile de către ambele părți fiind          
numeroase. Spre exemplu, pe fundalul       
votului în Adunarea Generală a ONU,              
discursurile președintelui palestinian             
Abbas au reiterat dorința de recunoaștere 
internațională a statului Palestina, au               
criticat rasismul și colonialismul israelit. 
La puțin timp după intervențiile la nivelul 
ONU ale președintelui Abbas, deși                  
Hamas-ul a susținut cererea la ONU,               
gruparea a criticat discursul președintelui 
reamintind că aceasta nu recunoaște                  
Israelul. „Noi nu recunoaștem Israelul, nici 
partiția Palestinei și Israelul nu are niciun 
drept în Palestina” au fost cuvintele                    
purtătorului de cuvând al Hamas în Gaza, 
Salah al-Bardaweel. De cealaltă tabără,         
I s r a e l u l  f o l o s e ș t e  d e c l a r a ț i i l e                                     
reprezentanților Hamas pentru a-și legiti-
ma poziția.  În acest sens semnificativă este 
declarația ambasadorului Israelului la 
ONU Ron Prosor: „ acum trei luni, Primul 
Ministru al Israelului a întins în această 
sală mâna pentru pace președintelui Abbas. 
El a reiterat scopul său de a crea o soluție 
pentru două state pentru două popoare, în 
care un stat palestinian demilitarizat                  
recunoaște Israelul ca un stat evreiesc. Nu    

Palestinienii au sărbătorit în stradă decizia ONU de a acorda statutul de membru observator                  

Autorității Palestiniene 
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În privința soluționării disputei teritoriale dintre 
Columbia și Nicaragua, Curtea Internațională de 
Justiție de la Haga a favorizat statul din urmă 
prin redesenarea granițelor maritime ale                     
Columbiei în zona Caraibelor. Drept răspuns și în 
semn de revoltă, Columbia a anunțat oficial că nu 
recunoaște decizia Curții de la Haga la nouă zile 
de la promulgarea acesteia. [33]  

Cu toate acestea, decizia Curții Internaționale de 
Justiție vine pentru rezolvarea unei dispute vechi 
de zeci de ani dintre cele două state în privința 
jurisdicției Insulelor San Andres. Evident, disputa 
nu are la bază doar jurisdicția teritorială a celor 
două state, Columbia și Nicaragua, asupra unor 
grupuri de insule din Marea Caraibelor. 

 Se presupune că noul teritoriu intrat sub               
guvernarea statului Nicaragua conform 
deciziei Curții Internaționale de Justiție 
are potențial energetic, fiind o posibilă      
zonă bogată în surse petrolifere. [34] Se       
pare că Marea Caraibelor reprezintă un teritoriu 
maritim supus numeroaselor dispute teritoriale și 
de frontieră între statele din zonă. Prin urmare, 
statul Nicaragua este angrenat într-o serie de    

dispute teritoriale: cu Columbia pentru                   
Arhipelagul format din Insulele San Andres și 
Providencia și Reciful Quita Sueno; cu Honduras 
în Marea Caraibelor, dar și cu Honduras și El              
Salvador pentru frontiera maritimă din Golful 
Fonseca. [35] [36]  

Din punct de vedere istoric, descoperirea                    
insulelor Caraibelor a cauzat lungi dispute de-a 
lungul timpului. Arhipelagul în cauză se află la o 
distanță de 775km de coasta Columbiei, precum și 
la o distanță de 230 km de Nicaragua. În secolul 
XVII teritoriile insulelor San Andres și 
Providencia au fost cucerite de englezi. Ulterior, 
în secolele XVIII-XIX au fost administrate de       
provincia Cartagena a Spaniei. [37] După ce și-au 
câștigat independența, în 1822 insulele au aderat 
voluntar la Republica Gran Colombia, însă odată 
cu desființarea republicii situația insulelor se 
schimbă dramatic, acestea devenind subiectul 
disputei teritoriale dintre Columbia și Nicaragua. 
În 1912 Columbia stabilește o administrație locală 
a  i n s u l e l o r .  S e m n a r e a  t r a t a t u l u i                                
Esguerra-Bárcenas în 1928 de către Nicaragua și 
Columbia pune capăt disputei, favorizând totuși 
Columbia. Mult mai târziu, în 1980 odată cu             
venirea la putere a guvernului Sandinista, tratatul 
este anulat. [38] [39] Astfel, disputa teritorială 
dintre cele două state revine pe primul plan,                  
uneori mai agresivă, alteori lăsând impresia unei 
posibile soluționări pașnice.  

Monopolul comercial pe care zona îl presupune 
stârnește interesul tuturor statelor cu ieșire la 
Marea Caraibelor. Bogate în resurse naturale,      
precum floră și faună marină, zonă de interes 
pentru pescuit, și, mai nou, posibil bogate în       
combustibili fosili precum petrol și gaze naturale, 
atât insulele, cât și Marea Caraibelor reprezintă 
ținta unei lupte pentru supremație în zonă a             
statelor Sud-Americane. Orice război sau dispută 
dintre două sau mai multe state are la bază drept 
declanșator fie un teritoriu de maximă                        
importanță, fie exprimarea prin diverse mijloace a 
puterii și supremației regionale, fie alte interese 
de ordin național.  

ONU împarte teritoriul maritim din Marea Caraibelor între Columbia și 

Nicaragua.  A ajuns oare disputa dintre cele două state la un consens? 

Lunga dispută dintre Columbia și Nicaragua pentru granița maritimă din Marea Caraibelor primește verdictul Curții                         
Internaționale de Justiție de la Haga: grupul de insule care formează obiectul litigiului aparține Columbiei, cu toate că și statul         
Nicaragua solicită revendicarea acestora în jurisdicția lui. În plus, granița maritimă dintre cele două state a fost redesenată                  
favorizând Nicaragua cu 70.000 km² teritoriu maritim. Astfel, Columbia contestă decizia Curții de la Haga: „Nu vom renunța la 
niciun recurs legal sau vreun mijloc de drept internațional disponibil pentru a ne apăra drepturile” [32], a declarat Juan Manuel 
Santos, președintele Columbiei.  

Localizarea Insulelor San Andres si Providencia in 

Marea Caraibelor  
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ONU împarte teritoriul maritim din Marea Caraibelor între Columbia și Nicaragua  

Decizia Curții Internaționale de Justiție, 
principalul instrument juridic al ONU,       
îndeamnă Columbia la măsuri strategice, 
menite să-i apere interesele. Deși în                    
manieră pașnică, președintele Santos a 
anunțat că statul columbian se va retrage 
din Tratatul Bogota (1948), care                              
recunoaște deciziile și reglementările                    
Curții Internaționale, sub motivul potrivit 
căruia frontierele dintre două sau mai         
multe state nu pot fi decise de o curte de 
justiție, ci numai statele în cauză pot agrea 
de comun acord trasarea și stabilirea                   
frontierelor. [40] 

Deși, în teorie, decizia Curții de Justiție a 
ONU oferă posibilitatea ambelor țări de                  
a-și revendica victoria asupra administrării 
insulelor, în practică Nicaragua are de fapt 
mai mult de câștigat de pe urma sentinței 
de la Haga. Pe de o parte insulele San 
Andres,  Providencia ,  Roncador, 
Quitasueno, Serrana, Serranilla, Bajo 
Nuevo, Cayo Bolivar, Alburquerque                   
aparțin Columbiei, cu toate că și Nicaragua 
dorește revendicarea acestor teritorii. Însă, 
pe de altă parte, Nicaragua are acum                  

drepturi depline asupra unei porțiuni               
semnificative din Marea Caraibelor,                   
porțiune pe care în trecut Columbia                 
considera că-i aparține pe deplin.                     
Soluționarea acestei dispute printr-o 
sentință a Curții Internaționale de 
Justiție s-a dorit a fi una de câștig 
versus câștig pentru ambele state, 
deoarece acum ambele au posibilitatea de a 
explora resursele de subsol maritime.                  
Totuși, nici această opțiune nu este pe                     
deplin realizabilă din moment ce regiunea 
are o importanță considerabilă pentru                 
mediul înconjurător, fiind situată în                     
imediata apropiere a unei rezerve UNESCO 
a biosferei. [41] În aceste condiții                        
exploatarea subsolului marin ar putea                   
cauza un efect de domnio pentru o serie de 
alte dispute, degenerând astfel într-un                    
posibil conflict de ordin regional în cazul în 
care siguranța frontierelor maritime și a 
jurisdicțiilor celorlalte state din zonă 
(Honduras, Panama, Costa Rica) ar putea fi 
periclitată. 

Teona—Sandra ANDRONACHE 
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