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Abstract. The research aims to determine whether the current socio-
political transformations in the Middle East are the result solely of an
internal need for change, or policy effect of exogenous factors (U.S.
geostrategic interests). Content analysis of documents and official
statements was used as a methodology. It focuses on latent content
analysis. Data were accessed from the official sites of governments and
other public institutions involved. The conclusion is that the current
reconfiguration of political order in the Islamic states is not alien to
foreign policy dimensions of major powers. The events of early 2011 are
the result of overlapping collaboration of the two categories of
„participants“ and interests. Target locations were the Arab states with
authoritarian, often dictatorial regimes, such as Iran and Libya.
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Este un fapt cunoscut cã fenomenele ºi procesele sociale ºi politice înregis-
treazã de-a lungul timpului o anumitã ciclicitate. Aºa cum destrãmarea sistemu-
lui comunist a reprezentat cea mai importantã schimbare ideologicã din Europa
de la sfârºitul secolului al XX-lea, începutul secolului al XXI-lea este marcat,
fãrã îndoialã, de acþiunile de rãsturnare a regimurilor politice din Orientul Apro-
piat. Existã numeroase diferenþe1 în comparaþia propusã. Prima prefacere a vizat
schimbãri ideologice clare (renunþarea la comunism ºi accederea la democraþie),
pe când în spaþiul islamic transformãrile sunt presãrate de incertitudini ºi echi-
voc. Dacã în Europa sud-esticã exista o singurã cale, un singur model (cel occi-
dental, aflat în imediata proximitate, dincolo de Cortina de Fier), în Orientul A-
propiat avântul spre democraþie al tinerilor este frânat de lipsa unei culturi poli-
tice ºi de existenþa unei alternative la fundamentalismul islamic.
Înlãnþuirea evenimentelor de la începutul anului 2010 din sud-vestul Asiei ºi

nordul Africii (Magreb) ºi mai ales existenþa unor disfuncþionalitãþi interne evi-
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pe când miºcãrile sociale din sud-vestul Asiei ºi nordul Africii urmãresc rãsturnarea ordinii politice interne. Ca
puncte comune, schimbarea regimului din Tunisia este asemãnatã cu cãderea regimului comunist din Polonia,
ambele realizându-se pe cale paºnicã.



dente induc ideea cã rãsturnarea regimurilor politice a fost produsul exclusiv al
reacþiei spontane a mulþimilor, efectul contagiunii ºi propagãrii undei deznãdãj-
duirii populaþiei care atinsese masa criticã de suportabilitate. Cea mai mare parte
a populaþiei trãia în sãrãcie, adesea la limita subzistenþei, ºomajul atinsese ºi
chiar depãºise procentul de 50% în rândul tinerilor, corupþia devenise endemicã
la toate nivelurile administraþiei ºi instituþiilor publice (ceea ce accentua ºi mai
mult sentimentul de inechitate socialã), ineficienþa organelor statului era notorie
etc. Toate acestea, în contexul îngrãdirii2 unor drepturi ºi libertãþi fundamentale,
au dat naºtere unei stãri generale de anomie în rândul populaþiei, care a culminat
cu ieºirea lor în stradã. Cauza principalã a acestor transformãri fãrã precedent în
istoria contemporanã a spaþiului arabo-islamic a constituit-o, indiscutabil, nevoia
organicã de schimbare3.
Într-o asemenea situaþie, populaþia sãrãcitã ºi frustratã a cãutat soluþii în orice

structurã de putere (internã sau externã) care corespundea nevoilor lor sociale ºi
economice ºi care putea aduce o îmbunãtãþire a nivelului de trai. Întrucât în regi-
murile monarhice de facturã islamicã (ultraconservatoare) ºi mai ales în republi-
cile dictatoriale nu exista o opoziþie internã bine consolidatã care sã catalizeze,
în mod real, energiile ºi speranþele cetãþenilor, factorii exogeni au fost identifi-
caþi de masele populare (mai ales de tinerii care dezvoltaserã o mai bunã capaci-
tate de conectare ºi reacþie) drept „panaceu“ pentru îndeplinirea nevoilor lor. În
consecinþã, majoritatea populaþiei din Orientul Apropiat era extrem de receptivã
la orice fel de sprijin venit din aceastã direcþie. Acesta a fost primul plan.
Pe de altã parte (planul doi), SUA au anticipat iminenþa unor mutaþii social-

politice generale în spaþiul islamic cauzate de gravele probleme de ordin eco-
nomic ºi social cu care se confruntau cetãþenii acestor þãri. Este notoriu faptul cã
în asemenea situaþii are loc o propensiune4 a indivizilor spre aderarea la forme
radicale de manifestare, aºa cum s-a mai întâmplat în Egipt dupã criza econo-
micã din 1928/1929, când ºi-a fãcut apariþia „comunitatea“ Fraþilor Musulmani.
Fundamentalismul islamic este recunoscut drept pepinierã pentru recrutarea ºi
formarea de adepþi ai organizaþiilor teroriste, iar America era încã în plinã cam-
panie de luptã împotriva terorismului5 ºi þinta principalã a unor astfel de acþiuni.
Aºa încât SUA au adoptat o strategie prin care sã preîntâmpine tendinþa de mi-
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cul), au loc încãlcãri grave ale drepturilor omului (civile, politice, sociale).
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mai degrabã de cauze culturale ºi morale, decât de cele sociale ºi economice care de fapt se subsumeazã celor
ce þin de idealismul moral, de viziunea liberalã despre autonomia individului etc. Rãmân totuºi la convingerea
cã ceea ce afirma la începutul secolului trecut Gustave le Bon, ºi anume cã trebuinþele figureazã printre marii
generatori ai opiniilor, comportamentelor etc., iar cea mai puternicã dintre ele este foamea, rãmâne la fel de
valabil ºi astãzi. Gustave le Bon,Opiniile ºi credinþele, traducere de Leonard Gavriliu. Bucureºti, Editura ªtiin-
þificã, 1995, p. 94.

4 Este suficient sã ne amintim de momentul adeziunii necondiþionate a poporului german la partidul na-
þional-socialist ºi la nazismul lui Hitler, pentru a înþelege cã, în momente de deznãdãjduire, cetãþenii gãsesc re-
fugiu în formaþiunile politice extremiste; în cazul populaþiei arabe, fundamentalismul islamic este vãzut de
mulþi supuºi ca fiind singura cale de ieºire din criza structuralã a societãþii lor.

5 Osama bin Laden nu fusese încã lichidat, ºi oricum, chiar ºi aºa, sfârºitul perioadei benladiene nu presu-
pune nicidecum sfârºitul terorismului (Al Qaeda e doar una dintre numeroasele organizaþii teroriste, numai în
Orient acþioneazã zeci de asemenea miºcãri extremiste cu sute de ramificaþii în toatã lumea).



grare a tinerilor arabi spre integrismul islamic ºi astfel au ales sã aducã în atenþia
popoarelor din Orientul Apropiat dimensiunile lumii moderne: democraþie, libe-
ralism, economie de piaþã, respectarea drepturilor omului etc. A fost o stratage-
mã deloc uºoarã, cu multe variabile, cu multe necunoscute, cu rezultate nu ime-
diate, nici mãcar garantate. În ultimã instanþã, respectivele demersuri politice ºi
diplomatice au avut nu doar meritul de a îndepãrta tineretul arab de la varianta
militantismului islamic6, vãzut adesea ca unicã soluþie pentru ieºirea din actuala
crizã, ci ºi meritul de a grãbi reacþia ºi de a concentra forþa cetãþenilor nemulþu-
miþi ºi descurajaþi împotriva regimurilor despotice. Strategia smart power a vizat
o deschidere evidentã din partea SUA cãtre societatea civilã din Orientul Apro-
piat, în vederea dezvoltãrii de parteneriate antreprenoriale cu întreprinzãtorii arabi,
mutual avantajoase, care sã asigure inclusiv progresul ºi bunãstarea popoarelor mu-
sulmane. Baza ºi totodatã momentul care a inaugurat relansarea relaþiilor dintre
SUA ºi statele islamice îl constituie Declaraþia lui Barack Obama de la Cairo.
1. În iunie 2009, în Aula Universitãþii Islamice Al-Azhar din Cairo, pre-

ºedintele Obama fãcea cunoscute dimensiunile curajoase ale noii doctrine a
SUA, smart power. „Fenomenul Cairo“, cum l-am numit în lucrarea Redimen-
sionarea politicii Statelor Unite ale Americii. Simbolism ºi reprezentativitate7,
are de partea sa ºansa sã schimbe fundamental cursul politicii externe a Casei
Albe. În vederea asigurãrii supremaþiei8 în lume, obiectivul principal al actualei
administraþii de la Washington este dezvoltarea de parteneriate ºi alianþe, la toate
nivelurile, peste tot pe mapamond, iar acordarea de asistenþã antreprenorialã, in-
clusiv sprijin financiar substanþial, este coordonata de bazã a „seducþiei“. Pentru
acest lucru este nevoie în primul rând de schimbarea imaginii9 Americii în lume,
iar în aceastã nouã viziune politicã, lumea islamicã reprezintã principala preo-
cupare a Casei Albe10. Toate celelalte zone strategice de interes major pentru
SUA (regimurile ostile din America Centralã, America de Sud ºi chiar Orientul
Extrem — Cuba, Bolivia, Coreea de Nord etc.) au trecut în plan secund. O ase-
menea poziþie nu este întru totul nouã pentru Washington, semnele schimbãrii au
apãrut încã din timpul mandatului lui George Bush, atunci când secretarul de
stat, Condoleezza Rice, se adresa studenþilor, în iunie 2005, tot de la Cairo, vor-
bindu-le despre libertate ºi valorile democratice ºi avansa o evoluþie importantã
în relaþiile arabo-americane.
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unui regim autoritarist, aºa cum este cel al lui Ahmadinejad.
7 Publicatã în revista „Univers Strategic“, a. I, nr. 4/decembrie 2010, p. 240.
8 Motivul principal care a reclamat schimbarea radicalã în politica externã a SUA a fost determinat de

reactivitatea lumii islamice la adresa Occidentului ºi mai ales a SUA din cauza imaginii de puteri colonialist-
imperialiste. Pe fondul competiþiei cu Rusia ºi în special cu China, care înregistreazã o ascensiune fulminantã
ºi emite pretenþii sã detroneze America, SUA s-au vãzut nevoite sã caute alþi aliaþi strategici (ca parteneri eco-
nomici, pieþe de desfacere, surse de materii prime etc.).

9 În mai 2007, preºedintele Franþei, Nicolas Sarkozy, recomanda americanilor, prin secretarul de stat,
Condoleezza Rice, sã-ºi îmbunãtãþeascã imaginea pe care o au în lume, ca prioritate absolutã a administraþiei
de la Washington. Vezi Fareed Zakaria, Lumea postamericanã, Iaºi, Editura Polirom, 2009, p. 201.

10 Unii analiºti considerã cã aceastã opþiune (poate etapã) este o gravã eroare a SUA, cãci de fapt alta ar
trebui sã fie ordinea prioritãþilor; state precum Brazilia, China sau India sunt de maximã importanþã pentru
geoeconomia unei mari puteri; de exemplu Fareed Zakaria, op. cit., p. 208.



Lumea arabã este centratã pe valori religioase (islamice), aºa încât din analiza
strategilor americani nu putea fi omis faptul cã societãþile din Orientul Mijlociu
sunt tradiþionaliste, profund conservatoare. Dezvoltarea unor relaþii bune cu
SUA, pe toate palierele (politic, economic, cultural), nu este posibilã cât timp în
majoritatea þãrilor arabe existã regimuri autoritariste nefavorabile modernitãþii.
Profesorul Paul Dobrescu noteazã cã „nu poþi dezvolta o societate modernã fãrã
instituþii care consacrã modernitatea“11, logicã în care cea mai fireascã alegere
este „construirea de replici“ performante dupã modelele deja existente în socie-
tãþile dezvoltate, desigur, cu o adaptare optimã la specificul culturii ºi al societã-
þii islamice. Pentru a le deschide ºi a le face receptive la parteneriate cu Occiden-
tul, trebuia demarat mai întâi un amplu proces de reformare politicã internã ºi de
modernizare. De altminteri, aºa cum am amintit, era un deziderat de care aveau
nevoie, în primul rând, societãþile arabe însele ºi propriii lor cetãþeni. În asta a
constat forþa acþiunilor ºi a miºcãrilor anului 2011. Iar Obama a înþeles prea bine
aceastã aºteptare ºi, cu ocazia Declaraþiei de la Cairo, a transmis un mesaj tuturor
musulmanilor în care a subliniat cã drepturile omului sunt universale, de ele tre-
buie sã se bucure orice fiinþã umanã de pe acest pãmânt; nu sunt specifice doar
naþiunii americane („idealuri americane“), nici mãcar nu trebuie privite ca valori
occidentale. Drepturile omului sunt accesibile ºi destinate în egalã mãsurã ºi po-
poarelor arabe. De fapt, ce mesaj (subliminal) a fost transmis atunci? Cã SUA ºi
naþiunea arabã au obiective ºi aºteptãri comune, cã nu sunt oponenþi, dimpotrivã,
sunt parteneri angajaþi în acelaºi proiect.
Cu siguranþã regimurile despotice, fie de orientare fundamentalist-islamicã

(de exemplu, Iran sau chiar Algeria12), fie manifestate de „regimuri dictatoriale“
cum au fost catalogate diferite republici islamice (de exemplu Irakul din timpul
lui Saddam Hussein sau Libia lui Gaddafi etc.), nu sunt deschise unor astfel de
parteneriate13. Aºadar, trebuia gãsitã o formulã general valabilã pentru întregul
univers islamic, prin care asemenea regimuri politice sã fie schimbate sau trans-
formate. Ipotetic vorbind, o atare finalitate ar fi fost posibilã fie prin aplicarea
unei forþe din exterior (intervenþie militarã), fie prin manifestarea unei forþe din
interior. În acest ultim caz, se putea înfãptui prin sprijinirea disidenþei sau, acolo
unde nu existã ori nu este suficient de consolidatã, prin încurajarea tinerilor sau
a pãturilor sãrace de a revendica accesul la drepturi ºi libertãþi specifice mileniu-
lui III. La fel de bine, cele douã „câmpuri“ (opoziþia ºi tinerii/cetãþenii arabi) pot
interfera sau chiar acþiona sinergic, într-un dozaj care sã producã maximã efi-
cienþã, însã cu o expunere a actorilor cât mai redusã; este de fapt formula idealã.
În cazul de faþã, acþiunile de stradã ale populaþiei au fost dublate de forþele de
opoziþie internã, o disidenþã confuzã, adesea nu profund legitimã ºi oricum nu
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2010, p. 11.
12 În Algeria, integrismul islamic constituie un puternic pol de putere. Din anul 1980 are loc ascensiunea

Frontului Salvãrii Islamice (FSI), care are principal obiectiv transformarea Algeriei în stat islamic dupã mo-
delul iranian.

13 În schimb, SUA au dezvoltat de-a lungul timpului parteneriate stabile cu monarhiile din regiunea
Orientului Mijlociu extins (Arabia Sauditã, Iordania, Maroc, Bahrein, Qatar etc.), în fapt regimuri nu tocmai
autentice de complianþã nonpunitivã în ceea ce priveºte raporturile cu propriii cetãþeni.



îndeajuns de pregãtitã pentru preluarea puterii, cu atât mai puþin pentru moderni-
zarea societãþii. Aceasta este ºi explicaþia întârzierilor înregistrate în evoluþiile de
dupã momentul înlãturãrii de la putere a liderilor arabi, faptul cã nu a existat o
opoziþie închegatã, cu un bun exerciþiu al mecanismului politic ºi cu o solidã sus-
þinere popularã (legitimitate), care sã-i permitã preluarea efectivã a puterii.
Majoritatea analiºtilor au concluzionat cã, în spiritul „doctrinei Obama“, ad-

ministraþia de laWashington nu va mai interveni, pe cât posibil, prin forþa armatã
(hard power), în vederea „sancþionãrii“14 unui regim dictatorial care încalcã cele
mai elementare drepturi ale propriilor cetãþeni, aºa cum se întâmplã în nenumã-
rate þãri din Orientul Mijlociu. Asocierea cu comportamentul de putere imperia-
listã nu ar face decât sã creascã ºi mai mult „fenomenul“ de antiamericanism ºi
tendinþa de închidere a societãþilor arabe în faþa globalismului vestic. Aºa încât
va aºtepta disciplinatã ca regimurile sã se democratizeze din interior (soft power)
ori le va „încuraja“ sã se îndrepte pe acest drum (smart power). Dacã soft power15
atrage admiraþie, iar hard power provoacã groazã în rândul opiniei publice inter-
naþionale, „puterea inteligentã“ determinã atât respectul opiniei publice interna-
þionale, cât ºi teamã în rândul potenþialilor adversari. Din aceastã perspectivã, re-
construind abordarea promovatã de Robert Kagan, profesorul Paul Dobrescu
considerã cã geopolitica este înlocuitã de geoeconomie (intitulatã „noua geo-po-
liticã“), iar aceasta presupune „ieºirea din logica conflictului“16 militar.
2. Dupã „fenomenul Cairo“ a urmat o altã etapã a strategiei smart power. Pe

26-27 aprilie 2010 a avut loc summit-ul de la Washington organizat de preºedin-
tele Obama. Dedicat dezvoltãrii relaþiilor dintre America ºi lumea musulmanã, a
reprezentat totodatã o ocazie unicã pentru schimbul de experienþã ºi mai ales de
informaþii între participanþi17. De asemenea, summit-ul a scos în evidenþã rolul
pe care poate ºi trebuie sã-l aibã în secolul al XXI-lea educaþia, cercetarea ºi ino-
vaþia. Chiar dacã nimeni nu a specificat, primul model de referinþã proiectat este
cel occidental. Obama le-a recomandat invitaþilor (reprezentanþi ai þãrilor musul-
mane din întregul univers islamic — Afganistan, Nigeria, Indonezia etc.) sã se
întâlneascã cu oameni de afaceri din SUA ºi oficiali guvernamentali pentru a
face schimb de informaþii ºi a dezvolta o reþea de interconectare cu fluxurile de
capital occidental. „Cuvintele de ordine“ din timpul evenimentului au fost ur-
mãtoarele: „tinerii“, „spiritul antreprenorial“, ideea de „parteneriate“, libertatea
de exprimare ºi manifestare etc.
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14 Epoca în care SUA interveneau oriunde pe glob, cu sau fãrã aprobarea Consiliului de Securitate al

ONU (sub egida NATO sau prin alianþe militare conjuncturale, cel mai adesea alãturi de Marea Britanie — a
se vedea intervenþiile din fosta Iugoslavie sau cea din Irak etc.), a apus, cãci aceasta este esenþa paradigmei
puterii inteligente.

15 Profesorul Paul Dobrescu comenteazã cã soft power are ca surse „nu constrângerea, ci prestigiul, forþa
de influenþare, atracþia, capacitatea de a se impune prin consistenþa argumentelor“. Paul Dobrescu, op. cit., p. 85.

16 Totuºi, este o falsã impresie sã credem cã rolul forþei militare este minimalizat sau abandonat de actuala
administraþie de la Washington. Dimpotrivã. Pe fondul unei crize economice generalizate care a impus scã-
derea cheltuielilor în toate celelalte sectoare economice, liderii de la Pentagon au solicitat în contul cheltuie-
lilor militare, pe anul financiar 2011, peste 700 de miliarde de dolari ºi Obama a fost întru totul de acord cu
acest efort financiar colosal, deºi iniþial se arãtase hotãrât sã scadã drastic bugetul alocat apãrãrii.

17 http://www.america.gov/entrepreneurship summit.html



3. A urmat etapa în care oficiali ai Departamentului de Stat american au por-
nit în turnee de promovare a democraþiei în regiunea magrebianã (forumuri re-
gionale sau internaþionale, simpozioane, conferinþe etc.). În perioada 25-28 octo-
mbrie 2010, în Maroc, secretarul de stat adjunct pe probleme economice, de
energie ºi de afaceri al Departamentului de Stat al SUA, Jose Fernandez, a parti-
cipat la mai multe evenimente publice (competiþia anualã a tinerilor arabi antre-
prenori organizatã de INJAZ18, Summit-ul Prezidenþial Antreprenorial, Forumul
Economic Mondial etc.). Cu aceste ocazii a reiterat sprijinul SUA pentru tinerii
antreprenori arabi, pentru promovarea relaþiilor SUA-Magreb ºi sporirea investi-
þiilor în infrastructura din Orientul Mijlociu.
4. Apoi, la sfârºitul anului 2010, Jose Fernandez a început un nou turneu di-

plomatic în statele islamice din nordul Africii. În cadrul simpozionului intitulat
„Statele Unite ºi Africa de Nord“, desfãºurat în Algeria, în perioada 1-2 decem-
brie 2010, s-a urmãrit „aprofundarea relaþiilor economice (ale SUA, s.n.) cu þãri
cu majoritate musulmanã din întreaga lume“19 ºi în mod special cu cele din
Orientul Apropiat. A fost dezvoltat un nou proiect antreprenorial în sectorul pu-
blic-privat intitulat „Parteneriatul Nord-African pentru Oportunitãþi Economice“
(North African Partnership for Economic Opportunity — NAPEO20) care urmã-
rea încurajarea tinerilor antreprenori musulmani pentru dezvoltarea iniþiativei în
afaceri, ceea ce va avea un impact major ºi direct în planul creãrii de noi locuri
de muncã. NAPEO va înfiinþa câte un centru de excelenþã în fiecare stat ma-
grebian (Algeria, Libia, Mauritania, Maroc, Tunisia). În concluzie, reprezen-
tantul Departamentului de Stat al SUA ºi-a exprimat convingerea cã asemenea
parteneriate vor aduce o „schimbare pozitivã realã ºi durabilã în regiunea Ma-
ghreb“21. Parcursul diplomatic a continuat cu vizite în Tunisia, Libia ºi Maroc.
5. La 13 ianuarie 2011, secretarul de stat, Hillary Clinton, a participat în

Qatar (Doha) la cel de-al ºaptelea „Forum pentru Viitor“22, ca escalã a unui tur-
neu oficial care a cuprins mai multe state (Emiratele Arabe Unite, Oman, Yemen
ºi, în sfârºit, Qatar). Cu aceastã ocazie, a þinut un discurs care punea în antitezã
douã planuri. Unul ce caracterizeazã actuala situaþie din regiune (ºomajul ridicat
în rândul tinerilor, instituþii corupte ºi ineficiente, ordine politicã stagnantã, în-
grãdirea drepturilor etc.), iar al doilea plan care pune în luminã o alternativã ex-
trem de atractivã pentru populaþiile din regiune, bazatã pe urmãtoarele elemente:
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18 Este o organizaþie non profit independentã, sub coordonarea reginei Rania Al Abdullah II a Iordaniei,

care promoveazã o nouã „culturã“ în care sectorul privat joacã un rol major ºi direct în dezvoltarea sistemului
educaþional. INJAZ este un membru al International Junior Achievement Worldwide, cea mai importantã orga-
nizaþie de tineret la nivel mondial.

19 http://www.america.gov/st/texttrans-english/2010/December/20101210144847su0.8740155.html
20Are ca principal obiectiv construirea unei reþele de comunicare între oameni de afaceri din Statele Unite

ºi antreprenori din Algeria, Libia, Mauritania, Maroc ºi Tunisia, conform
http://www.america.gov/st/mena-english/2010/November/20101129140843yesdnil0.5230829.

html#ixzz1H25rSVjV
21 http://www.america.gov/st/texttrans-english/2010/December/20101210144847su0.8740155.html
22 Fondat în 2004, Forumul pentru Viitor este o iniþiativã între þãrile din Orientul Mijlociu — Africa de

Nord ºi Grupul celor 8 economii puternic industrializate (G8). Oferã oportunitãþi pentru instituþiile publice,
societatea civilã ºi sectorul privat de a discuta despre reformele politice ºi economice menite sã promoveze o
mai mare libertate, democraþie ºi creºtere economicã în regiune.



reforme politice, rolul tinerilor, al elitelor ºi în general al societãþii civile în ca-
drul evoluþiei sociale ºi economice din statele arabe, crearea de noi locuri de
muncã, atragerea de capital strãin ºi de investiþii, de tehnologie ºi expertizã, îm-
bunãtãþirea educaþiei, oportunitãþi semnificative de angajare pentru tineri, viziune
pozitivã etc., cuvinte ºi idei cu o forþã aproape misticã. În concluzie, a transmis
sprijinul SUA pentru generaþia de tineri în creºtere din Orientul Mijlociu care
„are potenþialul de a realiza atât de mult“23, iar SUA este dispusã sã le ofere
aceastã ºansã.
Trebuie observat cã toate vizitele ºi declaraþiile oficialilor americani din

Orientul Apropiat sunt în spiritul paradigmei unui „nou început“ ºi reprezintã de
fapt onorarea promisiunii lansate de preºedintele Obama cu ocazia Declaraþiei
de la Cairo (iunie 2009) ºi mai apoi la summit-ul de la Washington din aprilie
2010.Aceastã legãturã este confirmatã explicit de declaraþiile secretarului de stat
adjunct, Jose Fernandez24. Este întocmai modalitatea pe care pãrintele paradig-
mei smart power, Joseph S. Nye, o intitula fãrã menajamente, încã din anul
2006, astfel: „În Orientul Mijlociu scopul e puterea inteligentã“25. Desigur, ea
poate fi interpretatã din punctul de vedere al oponenþilor proiectului de „unitate
americano-arabã“ ca o confirmare a faptului cã orice act sau fapt este dominat
de intenþionalitate, cã în consecinþã lucrurile nu s-au schimbat radical în politica
externã a SUA nici dupã 2001. Hans-Peter Martin ºi Harald Schuman susþineau
în cunoscuta lor lucrare Capcana Globalizãrii cã „America dezinteresatã care
ajutã restul lumii sã-ºi rezolve problemele nu a existat niciodatã“26.
6. Cu ocazia Conferinþei de Securitate de la München (Germania) din 4 fe-

bruarie 2011, secretarul de stat american, Hillary Clinton, declara în faþa oficia-
lilor NATO, ai ONU, ai Uniunii Europene ºi ai Rusiei cã schimbarea democra-
ticã în regiunea Orientului Mijlociu este o „necesitate strategicã“. A fost pusã în
discuþie imperativitatea unor progrese reale în societatea statelor arabe, în care
construcþia unor „sisteme politice deschise ºi responsabile“ reprezintã singura
ºansã ca instabilitatea sã nu punã stãpânire pe regiune, iar problemele cetãþenilor
sã-ºi gãseascã rezolvarea.
Dincolo de nivelul declarativ al programelor lansate cu diferite ocazii, stra-

tegia SUA are în vedere ºi un puternic pilon de susþinere financiarã: investiþia a
8 miliarde dolari pentru acest scop ºi a încã 4-5 miliarde dolari asistenþã pentru
întreprinderile mici ºi mijlocii. Dacã adãugam acestor eforturi financiare (declarate
deocamdatã) alte peste 10 miliarde de dolari pe care SUA le injecteazã deja în
economiile din Pakistan ºi Afganistan, se obþine o imagine care reflectã în mod
evident interesul ºi angajamentul geostrategic al SUA pentru ºi în lumea islamicã.
Prin analiza conþinutului latent al declaraþiilor oficialilor americani a fost

identificatã funcþia subliminalã a acestor mesaje. Lansarea programelor de parte-
neriate antreprenoriale a oferit ocazia tinerilor musulmani de a accesa oportuni-
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23 http://www.america.gov/st/democracyhr-english/2011/January/20110113130159nehpets0.8887751.html
24 http://www.america.gov/st/texttrans-english/2010/December/20101210144847su0.8740155.html
25 Virgil Mãgureanu, „Câteva consideraþii asupra noþiunii de smart power din perspectiva teoriei politice“,

în revista Sociologie Româneascã, 2009, vol. VII, nr. 4, Editura Polirom, p. 66.
26 Hans-Peter Martin, Harald Schuman, Capcana globalizãrii. Traducere de Traian Pleºca. Bucureºti,

Editura Economicã, 1999, p. 382.



tãþi de angajare imposibil de imaginat pânã atunci. Toate acestea au oferit o per-
spectivã asupra regulilor ºi mai ales asupra avantajelor pieþei libere, ceea ce a
dus implicit la dezvoltarea „spiritului antreprenorial“, cãci „spiritul antrepreno-
rial este armura care vã poate pregãti pentru supravieþuire“, susþinea Naeem Za-
far, profesor la Universitatea din California. A fost promovatã deci o lume capi-
talistã ºi modernistã profund funcþionalã, un model de societate care venea exact
pe orizontul de aºteptare al tinerilor arabi, un „univers“ care nu putea fi refuzat.
Dimensiunea perlocutivã a mesajului a fost atinsã: trezirea conºtiinþei popoa-
relor arabe în vederea abandonãrii „tradiþiilor islamice retrograde“ ºi revendi-
carea unui sistem specific democraþiilor moderne (capitalism, liberalism, o lume
dominatã de libertatea de circulaþie a capitalurilor, serviciilor, persoanelor, locu-
rilor de muncã etc.).
Doctrina puterii inteligente promovatã ºi aplicatã de actuala administraþie de

la Casa Albã i s-a potrivit de minune actualului preºedinte al SUA.Adept al unui
stil mai degrabã persuasiv decât necombativ, Obama este recunoscut de mediile
de specialitate pentru capabilitatea de a aplica „metode neagresive pentru a-i face
pe oameni sã accepte schimbarea“27. Calitãþile personale28 ºi forþa cu care a
schimbat viziunea de politicã externã a CaseiAlbe au fãcut pe mulþi sã vorbeascã
despre douã perioade în istoriaAmericii — „înainte de Obama“ ºi „dupã Obama“.
De aceastã datã nu a fost vorba de intruziune în treburile interne ale altor state,
în sensul clasic al cuvântului, stil de politicã specificã doctrinelor hard power.
Acþiunile actualei administraþii de la Washington s-au limitat la proiectarea în
conºtiinþa colectivã a societãþilor arabe a unei lumi moderne29, în evidentã con-
tradicþie cu conservatorismul arab. Alternativa occidentalã nu a fãcut decât sã
dea naºtere unei coeziuni la nivelul societãþii arabe ºi unui impuls colectiv domi-
nant, care sã accelereze evoluþiile politice care oricum s-ar fi produs; transfor-
mãrile organice ale societãþii civile islamice erau iminente. Prin identificarea
unor obiective comune a rezultat forþa mulþimii dezlãnþuite care apoi a produs
mutaþiile politice actuale. Diferenþa este aceea cã, într-un asemenea cadru con-
trolat, ele au izbucnit aproape concomitent, nu dispersat, ºi oricum cu o forþã in-
comparabil mai mare. În general masele de oameni au nevoie de un impuls pen-
tru a se mobiliza, pentru a atinge nivelul critic, acea stare de contagiune colectivã
ireversibilã, iar alternativa unei lumi capitaliste, deschisã spre parteneriate, aºa
cum a fost ea „postatã“ de SUA, a reprezentat scânteia care a aprins curajul ºi a
declanºat furia maselor30. Aºadar magnetismul lumii capitaliste ºi starea de ne-
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27 Evan Thomas, Barack Obama, O alegere istoricã, Bucureºti, Editura Litera Internaþional, 2009, p. 20.
28 Magnetism, capacitate de empatizare, inteligenþã emoþionalã, carismã, oratorie, modestie etc.
29 Islamismul nu respinge în mod total (ºi necondiþionat, s.n.) modernismul, însã refuzã sã accepte ideea

cã modernitatea ar fi un apanaj exclusiv al occidentalilor, conform Paul Brusanowski, Religie ºi stat în Islam
— de la teocraþia medinezã instituitã de Muhammad la Frãþia Musulmanã din perioada interbelicã, Bucureºti,
Editura Herald, 2009, p. 11. Aºadar, modernizare nu înseamnã în mod automat occidentalizare, iar modelul
Turciei kemaliste este cel mai evident exemplu de societate modernã funcþionalã din spaþiul islamic.

30 În marea majoritate a cazurilor, revoltele au fost declanºate de tineri ºi de pãturile sãrace ºi deznãdãj-
duite ale societãþii. Existã o singurã excepþie: Tunisia. Aici, revolta a fost declanºatã de clasa de mijloc. Con-
form statisticilor ONU, Tunisia avea un venit pe cap de locuitor de 3.290 dolari, rata ºomajului atingea pragul
de 30% în rândul tinerilor sub 25 de ani (la nivelul anului 2008), conform evaluãrilor Bãncii Mondiale
http://www.uneca.org/era2010/chap6.pdf



mulþumire generalã31 a cetãþenilor statelor arabe care reclamau nevoia de schim-
bare au acþionat sinergic ºi au determinat izbucnirea miºcãrilor sociale. Sã fie
oare adevãrat ce declarau cu câþiva ani în urmã cei doi specialiºti în procesele de
globalizare a economiei, Hans-Peter Martin ºi Harald Schuman, ºi anume cã
„politicienii de la Washington ºi consilierii lor sunt, la urma urmei, cei care
prestabilesc regulile pentru integrarea globalã în toate aspectele politicilor eco-
nomice, comerciale, sociale, financiare ºi monetare, chiar dacã ei, adesea, nu
sunt conºtienþi de acest lucru“32?
Pe fondul frustrãrii generale care a culminat cu sinuciderea prin autoincen-

diere a lui Mohamed Bouazizi, în Tunisia, în data de 17 decembrie 2010 ºi dupã
toate semnalele de „încurajare“ transmise de oficialii americani cu ocazia eve-
nimentelor menþionate, au rãbufnit proteste de amploare împotriva regimului din
Tunisia care au produs un efect în lanþ („efectul bulgãrelui de zapadã“ sau „efec-
tul de domino“) în majoritatea statelor din regiune: Egipt, Algeria, Libia, Yemen,
Bahrein33, Iordania, Siria, dar ºi Maroc, Iran, Kuweit ºi chiar în Sudan, Liban,
Arabia Sauditã, Oman etc.
Elementul comun al primelor miºcãri sociale este, în mod evident, compo-

ziþia socio-demograficã a manifestanþilor, participarea covârºitoare a tinerilor.
Cine poate dezvolta o forþã suficient de puternicã pentru a genera rãsturnarea
ordinii politice dintr-un stat? Machiavelli spunea: „Rãzboiul este o treabã a celor
tineri (...), cãci ei sunt cei mai capabili sã-l ducã la bun sfârºit“, iar regulile care
controleazã revoltele sunt asemãnãtoare cu ale rãzboiului clasic (morþi, rãniþi, in-
cendii, arme letale etc.). De ce tinerii? Existã o serie de particularitãþi în profilul
lor socio-psihologic. Tinerii arabi, doar ei, îndeplinesc cumulativ anumite „cali-
tãþi“. Sunt numeroºi34, sunt sãraci ºi frustraþi, sunt inconºtient35 de curajoºi ºi
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31 Revoltele din Orientul Mijlociu au fost provocate în primul rând de starea de sãrãcie ce cuprinsese

pãturi tot mai mari ale populaþiei. Nu puþini erau cei care câºtigau sub 1 dolar pe zi, ceea ce nu le putea asigura
nici pe departe nivelul de subzistenþã. În contextul în care majoritatea statelor arabe înregistrau încã din anul
1994 o scãdere a producþiei economice, oare cum vor supravieþui economiile acestor þãri în timpul crizei mon-
diale actuale, care a îngenunchiat pânã ºi marile puteri ale lumii?! Mai ales cã, dupã izbucnirea protestelor de
stradã (începutul anului 2011), turismul, principala activitate economicã pentru multe state arabe, a cunoscut
scãderi istorice. În plus, tocmai în aceste state se înregistreazã cea mai puternicã creºtere (explozie) demogra-
ficã. ªi nu în ultimul rând, nu este de neglijat nici faptul cã pe fondul presiunii generale, multe guverne s-au
vãzut obligate sã elimine subvenþiile la produsele de bazã. Iatã deci dimensiunea dezastrului spre care se în-
dreaptã statele arabe. O schimbare era aºadar imperativã.

32 Hans-Peter Martin, Harald Schuman, op. cit., p. 354.
33 Bahreinul este statul care se distinge de celelalte þãri arabe cuprinse de convulsii sociale grave. În acest

caz nu sãrãcia a provocat miºcãrile de stradã (este un stat dezvoltat, cu un PIB de 19.641 dolari), ci chestiuni
interconfesionale: deºi populaþia este în proporþie de 70% ºiitã, conducerea þãrii (Casa Regalã) este asiguratã
de sunniþi. Iar în aceastã speþã, Iranul a susþinut direct majoritatea ºiitã care doreºte ataºarea la valorile religioa-
se ºi politice de la Teheran, pe când minoritatea sunnitã orbiteazã în jurul Arabiei Saudite.

34 Din punct de vedere demografic, tinerii arabi constituie segmentul cel mai important al populaþiei. În
ultimii ani a avut loc o explozie demograficã, media de vârstã în statele din Orientul Apropiat fiind de 22-24
de ani (în Yemen chiar de 18 ani). În multe regiuni din statele magrebiene 70% din populaþie este sub pragul
vârstei de 30-35 de ani; în Africa se concentreazã 95% din creºterea demograficã mondialã.

35 Lipsa unei capacitãþi depline de discernãmânt, situaþie specificã vârstei, îi face inconºtienþi în faþa pe-
ricolelor generate de expunerea din timpul protestelor publice, cu atât mai mult la adresa unui regim dictatorial
iresponsabil (aºa cum s-a dovedit a fi regimul lui Gaddafi în Libia). Acesta este ºi motivul pentru care minorii
nu intrã sub incidenþa legii penale (pânã la împlinirea vârstei de majorat tinerii nu au calitate de subiect activ
al infracþiunii; minoritatea este una dintre cauzele care înlãturã caracterul penal al faptei, aºadar nu rãspund în
faþa unor eventuale sancþiuni penale).



spontani, dar mai ales sunt bine informaþi ºi conectaþi la pulsul evenimentelor.
Extinderea internetului, a telefoniei mobile ºi a canalelor TV prin satelit a
favorizat accesul tinerilor la fluxul de informaþii ºi conectarea în timp real la
pulsul evenimentelor ºi la tendinþele momentului („puterea informaþiei“ pe care
Alvin Toffler o intuia încã din 1970). Logarea la site-urile de socializare a dat
naºtere unor megareþele sociale de comunicare care au permis reacþia extinsã a
tinerilor. Una dintre primele acþiuni menite sã stabilizeze situaþia a fost întreru-
perea internetului, deconectarea de la reþeaua internaþionalã. Providerii de inter-
net din Siria, Libia ºi alte þãri islamice au întrerupt fluxul de date în încercarea
de împiedica comunicarea dintre manifestanþi. În februarie 2011, Hillary Clinton
anunþa de la Universitatea George Washington cã, pentru a facilita comunicarea
cu popoarele arabe, SUA au lansat conturi Twitter în arabã ºi persanã. În schimb,
numãrul persoanelor adulte care folosesc internetul ºi sunt conectate la aseme-
nea reþele de socializare este incomparabil mai mic. În plus, în raport cu tinerii
caracterizaþi de elan revoluþionar, „ideile celor vârstnici (inclusiv nevoile ºi aº-
teptãrile, s.n.) rãmân neschimbate“36, adicã nu revendicã ºi nu produc nevoia de
schimbare. Manifestaþiile de la Cairo37 au scos în evidenþã existenþa unei noi
generaþii38, cea a tinerilor care ºi-au fãcut simþitã prezenþa ºi mai ales voinþa, o
generaþie capabilã sã impunã o nouã putere care sã le reprezinte aspiraþiile. Cu
aceastã ocazie, Piaþa Tahiri a devenit un simbol pentru poporul egiptean în lupta
pentru obþinerea libertãþii. Umberto Eco anticipa cã tinerii au forþa necesarã pen-
tru a face „sã cadã alte turnuri“39, desigur, nu avem cum sã ratãm valoarea meta-
foricã a avertismentului. Aºadar, ei sunt în acelaºi timp frustraþi, curajoºi, spon-
tani, bine conectaþi, dar ºi puternici. Tineri înglobau speranþa unui viitor mai bun
într-o societate modernã eliberatã din încleºtarea forþelor dictaturii politice ºi a
tradiþionalismlui islamic.
Ecuaþia evoluþiilor din regiune este încãrcatã de douã momente extrem de im-

portante: lichidarea lui Osama bin Laden ºi a lui Moamar Gaddafi. Anunþul
morþii liderului reþelei teroristeAl Qaeda a venit într-un moment cum nu se putea
mai oportun, în toiul prefacerilor social-politice din Orientul Mijlociu ºi nordul
Africii. Din aceastã perspectivã imagologicã, dispariþia lui Bin Laden, cel care
„a respins democraþia ºi drepturile individuale ale musulmanilor în favoarea ex-
tremismului violent“,40 are menirea sã demonstreze, o datã în plus, cã varianta
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36 Umberto Eco, Înainte ca racul — rãzboaie calde ºi populism mediatic, Bucureºti, Editura Rao Interna-

þional, 2007.
37 Imediat dupã anunþarea demisiei, Elveþia a blocat conturile lui Mubarak, iar Consiliul Militar Suprem

a preluat puterea pânã la instaurarea unei noi conduceri în urma unor alegeri libere. Iniþial au fost promise ale-
geri libere în 6 luni, apoi în 9 luni, în prezent existând o confuzie generalã în aceastã privinþã. În ceea ce priveº-
te viaþa politicã, dacã în privinþa alegerilor parlamentare existã mai multe formaþiuni candidate, propunerile de
candidat la alegerile prezidenþiale din Egipt par a fi limitate.

38 De asemenea, tinerii sunt în antitezã cu conducãtorii arabi. Indiferent cã sunt monarhi sau preºedinþi,
mulþi dintre ei erau în vârstã ºi deþineau puterea de câteva decenii (de exemplu Mubarak are 82 de ani, regele
Arabiei Saudite are 87, al Algeriei 67 de ani, preºedintele Yemenului era la putere de 32 de ani, al Libiei de 42
etc.). Suprapunerea celor douã planuri, cel al tinerilor sãraci ºi neajutoraþi, fãrã acces la piaþã muncii, cu atât
mai puþin a bunãstãrii, respectiv cel al liderilor vetuºti („conduceri gerontocratice“), care întreþin în jurul lor o
adevãratã camarilã risipitoare, a accentuat ºi mai mult ideea de nedreptate ºi inechitate socialã.

39 Umberto Eco, op. cit., p. 252.
40 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-barack-obama-prepared-

delivery-moment-opportunity



militantismului islamic duce într-o fundãturã ºi cã a venit vremea ca experimen-
tul integrismului religios sã ia sfârºit. Într-un comunicat oficial al Casei Albe din
19 mai 2011, se subliniazã cã „oamenii din Orientul Mijlociu ºi Africa de Nord
au luat viitorul lor în propriile mâini“ ºi cã „prin forþa moralã a nonviolenþei, (...)
au realizat mai multã schimbare în ºase luni decât au realizat teroriºtii în ultimele
decenii“41. De asemenea, eliminarea fizicã a lui Moamar Gaddafi din octombrie
2011, urmatã de manifestaþiile de bucurie din rândul cetãþenilor, au scos la ivealã
dorinþa sincerã42 a populaþiei de a se elibera de sub conducerea dictatorialã („ti-
ranicã“) a celui care a monopolizat viaþa politicã din Libia mai bine de patru de-
cenii. Concluzia este una singurã pentru naþiunea arabã: ºansa modernizãrii bate
la uºã ºi ea nu trebuie ratatã.
În ceea ce priveºte actuala viziune de politicã externã a Administraþiei de la

Washington, ea este încununatã în acest moment de câteva victorii notabile. În
primul rând, aºa cum detaliam la începutul lucrãrii, a fost asigurat cadrul moder-
nizãrii societãþii arabe, ceea ce va permite inclusiv dezvoltarea de „alianþe“ poli-
tice, culturale ºi economice cu Occidentul. De asemenea, mai au un efect bine
definit în cazul în care revoltele vor fi duse la bun sfârºit: îndepãrtarea funda-
mentalismului islamic de la poziþiile de conducere. Prin focalizarea tinerilor
cãtre valorile moderniste, a fost distrasã atenþia lumii islamice de la calea mili-
tantismului islamic. Totodatã, prin asemenea transformãri, sunt prefigurate pre-
misele dispersãrii organizaþiilor extremist-teroriste, principala ameninþare la
adresa naþiunii americane, conform strategiei SUA.
Concluzie: Actuala reconfigurare a ordinii politice la nivelul statelor islamice

nu este deloc strãinã de dimensiunile politicii externe43 a marilor puteri. Între in-
teresul geostrategic al actorilor internaþionali (în special al SUA44) ºi transfor-
mãrile social-politice din spaþiul afro-asiatic, existã o legãturã de cauzalitate evi-
dentã. Departe de a fi singura cauzã care a antrenat avalanºa prefacerilor de or-
din social-politic din spaþiul afro-asiatic al islamismului, viziunea CaseiAlbe ba-
zatã pe paradigma smart power a venit pe orizontul aºteptãrilor ºi nevoilor po-
poarelor arabe, un câmp expus sugestiei ºi persuabilitãþii45. Aceasta este una din
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41 http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/05/19/remarks-president-barack-obama-prepared-

delivery-moment-opportunity
42 Rãmâne de vãzut dacã poporul libian este cu adevãrat capabil de transformãri reale (apariþia unei noi

clase politice, instituþionalizarea „organelor“ statului etc.) ori va cãlca pe urmele Egiptului, care, dupã câteva
luni de la înlãturarea lui Mubarak, pare a se gãsi într-o înfundãturã, ori cel puþin într-o totalã confuzie din cauza
absenþei unor perspective viabile.

43 Dincolo de factorii menþionaþi, existã tot mai mulþi specialiºti care considerã cã, în viitor, pe fondul scã-
derii drastice a natalitãþii la nivelul Europei (o „Europã îmbãtrânitã“) ºi al crizei alimentare care îºi face simþitã
prezenþa la nivel mondial, sporul demografic ridicat în rândul populaþiei arabe poate deveni o ameninþare la
adresa securitãþii sociale a statelor occidentale (se estimeazã cã populaþia lumii va ajunge la aproximativ 7 mi-
liarde în 2011 ºi la 9,31 miliarde pânã în 2050, conform unui raport publicat de ONU), ºi asta în primul rând
din cauza lipsei locurilor de muncã de pe pieþele din zona magrebianã ºi a înregistrãrii unei emigraþii accen-
tuate cãtre occident. Iar modernizarea societãþii arabe, a sectorului privat, inclusiv dezvoltarea capitalistã, nu
ar face decât sã preîntâmpine asemenea riscuri. Sunt obiective pe termen mediu ºi lung.

44 Lucrarea s-a limitat la analiza parcursului diplomatic al SUA în raport cu procesele din Orientul Mijlo-
ciu ºi Africa magrebianã. Este fãrã îndoialã statul cu cea mai largã vizibilitate, dar asta nu înseamnã cã statele
europene, precum Franþa sau Marea Britanie, nu erau interesate de asemenea mutaþii.

45 Reprezintã tendinþa unui individ de a fi receptiv la influenþe ºi de a accepta schimbãri în atitudini ºi
comportamente. Spre deosebire de sugestibilitate, persuabilitatea implicã conºtiinþa acceptãrii ºi interiorizãrii



diferenþele majore46 ce separã actuala doctrinã de politicã externã a administra-
þiei de la Washington de cea a „regimurilor“ anterioare (Bush ºi Clinton). Inten-
sitatea ºi complexitatea convulsiilor sociale rezultã tocmai din existenþa unui in-
teres comun al celor douã forþe participante: pe de o parte SUA erau interesate
de schimbarea „fizionomiei“ regimurilor autoritariste care manifestau o vãditã
rezistenþã la noile cerinþe ale parteneriatelor cu lumea occidentalã, iar pe de altã
parte era tot mai stringentã dorinþa societãþii civile islamice de a produce modifi-
cãri structurale la nivelul conducerii statului47. Evenimentele de la începutul a-
nului 2011 reprezintã rezultatul suprapunerii ºi al conlucrãrii celor douã categorii
de „participanþi“ ºi interese. Din perspectiva factorilor exogeni, aºteptãrile de schim-
bare erau centrate pe statele arabe cu regimuri dictatoriale, precum Iran, Libia,
Siria etc., dar au existat ºi „pagube colaterale“ ori de sacrificiu (de exemplu Egipt).
Având de partea lor groaza inspiratã de miºcãrile de stradã din Orientul Mij-

lociu, statele occidentale vor continua sã punã presiune asupra celorlalte regi-
muri din Orientul Mijlociu care nu au cãzut pradã revoltelor, pentru a se reforma
de bunã voie. Existã ºansã sã asistãm în scurt timp la o reaºezare a întregului
OrientApropiat. Pe de altã parte, fundamentaliºtii încearcã în tot acest timp acre-
ditarea ideii cã þãrile arabe nu sunt pregãtite pentru o democraþie autenticã ºi cã
de fapt s-au aruncat într-o cursã cãtre o formã contemporanã de colonialism, þe-
sutã de actanþii internaþionali. Iar într-un astfel de registru al resurgenþei islamis-
mului48, statul care ar avea cel mai mult de câºtigat ºi care îºi joacã propria carte
este Iranul. Alt actor regional care poate acumula capital politic ºi beneficii eco-
nomice în urma reaºezãrilor din Orientul Mijlociu ºiAfrica de Nord este Rusia49.
De asemenea, noua ordine nu este lipsitã de însemnãtate nici pentru statul Israel,
care se vede obligat sã-ºi regândeascã viziunea de politicã externã ºi, dupã caz,
sã culeagã roadele ori sã suporte neajunsurile reconfigurãrii spaþiului politic islamic.
Dintr-o perspectivã cultural-filozoficã, spaþiul Orientului Apropiat extins se

remarcã astãzi, mai mult ca niciodatã, ca un vast þinut al antinomiilor sociale ºi
politice. Au loc deopotrivã tendinþe ºi încercãri de revolte (conflictualism), dar
ºi de pace (formule de compromis), dominã groaza, dar ºi speranþa, este evidentã
nevoia de schimbare, dar ºi de stabilitate (prezervare cultural-religioasã) etc.
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mesajelor transmise. Vezi Cãtãlin Zamfir, Lazãr Vlãsceanu (coordonatori), Dicþionar de Sociologie, Bucureºti,
Editura Babel, 1993, p. 429. „Receptorii mesajelor persuasive sunt conºtienþi cã se urmãreºte aceastã schim-
bare ºi dispun de liberul arbitru în raport cu aceasta. Astfel, se urmãreºte atât satisfacerea nevoilor celui care
persuadeazã, cât ºi ale celui persuadat“. Vezi Septimiu Chelcea, Petru Iluþ, Enciclopedie de psihosociologie,
Bucureºti, Editura Economicã, 2003, p. 257.

46 Dacã pânã la Obama mai mulþi lideri ai lumii islamice, în ciuda unui comportament politic intern abu-
ziv la adresa propriilor cetãþeni, represiv cu orice formã de disidenþã politicã, dar ºi lipsit de vigoare econo-
micã, erau de multe ori parteneri stabili ai SUA, începând cu 2008 administraþia de la Casa Albã s-a arãtat de-
cisã sã abandoneze relaþiile de colaborare (adesea conjuncturalã) cu respectivele regimuri politice. Pe un fond
dictat ºi de raþiuni de strategie ce urmãresc obiectivarea propriilor interese, SUA par interesate de aspiraþiile
cetãþenilor din Orientul Apropiat.

47 Este înregistrat un paradox prin faptul cã, deºi populaþiile þãrilor arabe musulmane din zonã percep
statul ca principala ameninþare la adresa vieþii, a drepturilor ºi libertãþilor lor, arabii palestinienii vãd constitui-
rea unui stat ca fiind singura garanþie de securitate ºi prosperitate.

48 Adepþii fundamentalismului religios pleacã de la premisa cã lumea islamicã nu ar fi capabilã sã accepte
bazele democraþiei moderne care presupune despãrþirea dintre religie ºi stat. În opinia lor, statul islamic este
fundamental opus statului democratic, el trebuie sã aibã ca model statul teocratic medinez.

49 Tulburãrile din spaþiul menþionat au oferit Rusiei ocazia sã suplineascã petrolul exportat din regiunea
afectatã pentru pieþele occidentale ºi au permis o bunã capitalizare politicã (prin criticile energice, îmbibate de re-
torica umanitarã a liderilor ruºi, cu privire la încãlcarea rezoluþiei ONU de cãtre coaliþia de state prezentã în Libia).
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