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Abstract. The present article is proposing to expoze the synergy between
the concept of strategy and the application of a doctrine, the one conceived
by President Barack Obama with the winning of the two mandates. The
choice of this theme was motivated by my interest in the policy pursued by
the US after the Cold War and the fascinating ideology of the Open Door
Strategy, which includes most of the doctrines that emerged from the Cold
War after 1991, except the doctrine setted by the current president of the
US, Donald Trump. The purpose of the paper was to identify the meaning
and the backstage games behind a strategy. The paper also focused on the
role and domination of the United States in shaping the policies of the
world’s states, being an important center of influence. The big Open Door
Srategy was a moment of glory for the US, when many history stories were
written. After the Second World War, the United States aimed to remark in
a unique way, to dominate the whole world. The objective was successful
through the strategy of creating a “world of open doors“ - an
international system or a “world order“ made up of states that are open
and accept the liberal values and institutions of the United States and
open to the penetration of the American economy. Thus, due to their
geographical position, the economic and political doctrine based on their
resources and assets, the US have become a peerless superpower.
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„Divide et impera“ ºi nuanþarea conceptului de „strategie“

„Strategia este întrebuinþarea luptei în scopul rãzboiului“.1 Aceasta este una
dintre cele mai scurte, dar ºi cele mai exacte definiþii asupra conceptului de
strategie, enunþatã de Carl von Clausewitz în lucrarea sa Despre rãzboi. Ca o
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continuitate, Platon vine în susþinerea ideii conform cãreia „rãzboiul este pãrintele
tuturor, regele tuturor; datoritã lui unii apar zei, alþii oameni, pe unii îi face sclavi,
pe alþii liberi. Trebuie sã se ºtie cã rãzboiul este universal, cã dreptatea este luptã
ºi cã toate se nasc din luptã ºi necesitate.“2 Astfel, cele douã concepte merg îm-
preunã. Strategia vine ca un ajutor în luptã, iar rãzboiul demonstreazã importanþa
necesitãþii întocmirii unei strategii înainte ca o naþiune sã se avânte cãtre un rãzboi.
Cum sã-þi atingi obiectivul rãmâne principala preocupare a gândirii strategice
contemporane.

Când vine vorba de strategie, aceasta este deseori neînþeleasã sau chiar con-
fundatã, de aceea este ideal sã ne folosim de imaginaþie pentru o clarificare cât
mai exactã: „To clarify where strategic studies should fit, think of a subfield of three
concentric circles: at the core is military science (how technology, organization,
and tactics combine to win battles); the outer, most inclusive ring is security studies
(everything that bears on the safety of a polity); and in the middle lies strategic
studies (how political ends and military means interact under social, economic,
and other constraints)“3.

Oamenii, în genere, ar paria pe faptul cã un stat cu o puternicã forþã militarã
ar fi în câºtig de cauzã faþã de un stat mediu dar cu o strategie înþeleaptã. Dacã
s-ar putea asocia conceptul de strategie unuia dintre ingredientele culinare, acesta
ar fi sarea fãrã de care mâncarea nu ar mai fi aceeaºi: „Strategy is the essential
ingredient for making war either politically effective or morally tenable.“4 Astfel
cã, în acest context, ideea de rãzboi nu-ºi mai poate gãsi raþiunea în lipsa unei
strategii bine întocmite, lucrurile pot deriva, iar asumarea riscurilor poate avea
urmãri ce constau în pierderea a mii de vieþi.

Strategia, în greacã „strategos“, ilustreazã imaginea unui conducãtor de armatã,
ce se alegea în fiecare an în Grecia anticã, pentru a comanda armata. Dupã cum
bine-cunoscutul proverb „divide et impera“ ilustreazã în acest caz cã strategia
presupune gãsirea unei modalitãþi de menþinere a puterii, prin care câºtigarea
victoriei este posibilã doar prin divizarea unei populaþii în entitãþi mai mici, iar
grupurile caracterizate printr-o putere mai micã trebuie sã fie împiedicate în a se
uni ºi a deveni astfel mai puternice. Prin urmare, domeniul strategic implicã multã
tãrie raþionalã, inteligenþã, viclenie ºi tenacitate, aspecte abordate în secþiunile
urmãtoare.
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Strategia este, deopotrivã, ºtiinþã ºi artã, teorie ºi practicã, proiect ºi acþiune,
organizare ºi efectuare, concept, act ºi fapt, toate acestea aflându-se în slujba
decidentului politic.5 Lipsa strategiei înseamnã eºec, ajungându-se la dezastru,
iar strategia fãrã politicã este ca un plan fãrã titlu sau ca un drum fãrã început ºi
fãrã capãt, iar din punct de vedere politic, s-ar putea spune, fãrã obiective.

Ca un prim aspect, sunt importante de subliniat caracteristicile atribuite de
generalul Philippe Petain strategiei, prin care înþelege „conducerea superioarã a
operaþiunilor de cãtre comandant pe teatrul de operaþiuni încredinþat acestuia“.6

Termenii de „conducere superioarã a operaþiunilor“ aratã practic punerea în
acþiune, combinãri de forþe ºi de miºcãri, la care recurge comandantul en chef
pentru a da bãtãlia când considerã, fie pentru a o evita sau a o întârzia atunci când
nu este gata sau pentru a o susþine victorios când a angajat-o, sau pentru a o exploata
când a câºtigat-o, ori pentru a o rupe când o vede pierdutã.7

Când vine vorba de o conducere superioarã, inevitabil se aduc în discuþie ter-
meni precum “strategie“ sau „tacticã“, diferenþiaþi unul de celãlalt de cãtre mare-
ºalul Moltke, un mare strateg, ce a subliniat faptul cã acea „artã sau strategie a
comandantului en chef precizeazã unde ºi când trebuie sã aibã loc lupta, iar tactica
presupune cunoaºterea modului de întrebuinþare a armelor“.8 Cu toate acestea,
marele rãzboi nu a infirmat toate aceste aforisme, dar a reuºit sã estompeze foarte
multe diferenþe.

Odatã cu trecerea timpului, caracteristicile strategiei s-au schimbat, acest concept
numaiputându-se mãrgini, potrivit vorbelor lui Moltke, la timp ºi spaþiu, pentru
cã au intervenit alte aspecte precum extinderea procesului de globalizare a politicii
ºi informaþiei, a culturii, dar în special, odatã cu evoluþia tehnologiei ºi sistemelor
de arme s-au produs schimbãri majore ºi în ceea ce priveºte domeniul strategic.

Conform luiAndré Beaufre, domeniul strategic se rezumã la o proiectare a unei
decizii prin care sã se creeze ºi sã se exploateze o anume situaþie ce duce la o
dezintegrare moralã a inamicului, pentru a-l determina sã accepte condiþiile ce
se vor impune9. Decizia nu þine de strategie, ci de politicã, strategiei aparþinându-i
doar punerea ei in aplicare. Beaufre are un punct de vedere moral, accentul
punându-l în principal pe convingerea adversarului cã iniþierea sau dorinþa de a
continua lupta sunt inutile ºi cã acestea nu pot servi la bunãstarea unei naþiuni.

În continuare, cu acelaºi spirit moral, Beaufre subliniazã necesitatea conºtien-
tizãrii riscurilor expuse, fiind nevoie de înlãturarea tensiunilor ºi a factorilor cauzali.
În practicã, aceasta înseamnã o întoarcere la perioada de dinaintea Renaºterii, când
armatele evitau confruntarea ºi bãtãlia decisivã cãutând sã obþinã un rezultat
pozitiv prin fel de fel de manevre ingenioase. În acest sens, un alt exemplu sem-
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nificativ este ilustrat de perioada rãzboiului de 60 de ani dintre Spania ºi
Provinciile Unite, când a avut loc numai o singurã bãtãlie de anvergurã, opera-
þiunile fiind conduse cu prudenþã, evitându-se bãtãliile foarte costisitoare în vieþi
omeneºti.10

În ciuda celor afirmate, strategia nu este atotputernicã, dar nici nu se poate
vorbi de un instrument folosit ocazional. Strategia existã atâta timp cât existã po-
liticã ºi existã politicã atâta timp cât existã oameni ºi entitãþi omeneºti, adicã
interese ºi confruntare de interese.11

Aceasta este o modalitate de proiectare ºi construcþie a acþiunii în raport cu
scopurile ºi obiectivele vizate. Aceasta trebuie, aºadar, sã propunã un obiectiv
valabil pentru întregul act militar, care sã corespundã scopului acestuia, adicã, în
mai puþine cuvinte, elaborarea planului de rãzboi ºi legarea de acest obiectiv a
ºirului activitãþilor ce trebuie sã conducã la el. Clausewitz doreºte sã transmitã
faptul cã strategia este ºtiinþã ºi artã, teorie ºi acþiune, iar principiile trebuie sã
fie aplicate în funcþie de eventuala situaþie ce se iveºte în luptã.

1. Instrumentele strategiei

1.1 Superioritatea numericã

Se hotãrãºte în ce circumstanþe sã aibã loc lupta, prin ce modalitãþi, din ce
direcþii, dar pe lângã acestea, existã ºi alþi factori care ar putea diminua avanta-
jele adversarului?

Ca ºi în tacticã, superioritatea numericã este unul dintre cele mai importante
principii ale victoriei. Consecinþa acestui fapt este cã cel mai mare numãr posibil
de trupe trebuie adus în luptã, într-un punct hotãrâtor.

Este drept cã în istorie au existat ºi situaþii în care victoria a fost obþinutã în
ciuda inferioritãþii din punct de vedere numeric a armatei. De exemplu, Frederic
cel Mare a bãtut, la Leuthen, cam cu 30.000 de oameni, 80.000 de austrieci, la
Rossbach, cu 25.000 de oameni vreo 50.000 de oameni ai coaliþiei; dar acestea
sunt chiar singurele exemple. De cealaltã parte, exemplele sunt multe: La Kolin,
Frederic cel Mare n-a izbutit, cu 30.000 de oameni împotriva a 50.000 de aus-
trieci, ºi nici Bonaparte în disperata bãtãlie de la Leipzig, unde avea 160.000 de
oameni contra 280.000.12 Fãcând o parantezã cu situaþia Europei de astãzi, ar fi
cu neputinþã celui mai bun ºi dedicat comandant sã obþinã victoria împotriva unui
inamic a cãrui armatã este dublã.

Cu toate acestea, sã se ia superioritatea numericã drept singura ºi cea mai im-
portantã condiþie pentru obþinerea victoriei este o înþelegere total greºitã, cãci
câºtigul armatei este influenþat de mult mai mulþi factori.
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1.2 Surprinderea

Domeniul strategiei sau mai bine spus, capacitatea de întocmire a unui plan
bine gândit duce, în cele din urmã, la atingerea obiectivului. Astfel cã în strategie
lucrurile trebuie analizate înainte de a fi puse în practicã. Fiecare parte încearcã
sã se foloseascã de propriile avantaje ºi sã le anticipeze pe ale celor aflaþi de
cealaltã parte. În esenþã, surprinderea nu numai cã va crea sentimentul de con-
fuzie dar, de asemenea, pe cel de descurajare a inamicului, ce poate aduce pro-
priei armate un vizibil avantaj.

Strategia nu înseamnã numai declanºarea bruscã a unui atac, þine foarte mult
de mijloacele alese pentru întreprinderea atacului, doar astfel inamicul va putea
fi surprins, atât atunci când se iniþiazã o anumitã acþiune, ca ºi atunci când vine
vorba de apãrare.

Clausewitz subliniazã douã aspecte importante ce stau la baza surprinderii
„[...] secretul ºi rapiditatea sunt cei doi factori ai acestui produs“.13 Cu toate acestea,
la fel ca ºi superioritatea numericã, se cuvine sã amintim de toate acestea, dar sã
înþelegem cã un conflict anticipat presupune o profundã ºi complexã pregãtire de
rãzboi ºi deplasãri de trupe, prin urmare a surprinde inamicul cu o astfel de ini-
þiativã nu este deloc credibil, cãci sunt foarte puþine exemple în istorie, în care
de la o astfel de strategie s-a ajuns la un rezultat final preconizat de partea ce a
recurs la ea.

În acest sens este semnificativã bãtãlia de la Liegnitz din 1760. Sã fi fost
meritul iniþiativei de a surprinde adversarul sau sã acordãm meritul hazardului
care a ocupat un loc important? Frederic cel Mare a câºtigat atunci o bãtãlie fru-
moasã deoarece în cursul nopþii ºi-a schimbat poziþia pe care abia o ocupase;
prin aceasta, Laudon a fost luat cu totul prin surprindere, iar rezultatul a fost pier-
derea a 70 de turnuri ºi 10.000 de oameni. Cu toate cã în perioada respectivã,
Frederic cel Mare adoptase principiul de a schimba direcþia de mers a trupelor
pentru a reuºi astfel sã strice planurile inamice, hotãrârea schimbãrii planurilor
din noaptea de 14 spre 15 august nu fusese fãcutã întocmai în aceastã intenþie,
ci, dupã cum chiar regele o spune, pentru cã poziþia adoptatã în data de 14 august
nu-i mai plãcuse. Aºadar ºi aici hazardul a avut un rol semnificativ. Fãrã aceastã
schimbare nocturnã alimentatã de caracterul inaccesibil al regiunii, rezultatul ar
fi putut fi cu totul altul.14

1.3 Viclenia

Într-o proporþie mai mare sau mai micã, viclenia este o caracteristicã generalã
a oamenilor, încã din cele mai vechi timpuri. Ca un om sã fie viclean, dar în
special sã conºtientizeze acest fapt ºi sã recurgã la anumite lucruri cu bunã ºtiinþã
presupune, de asemenea, înþelepciune. Aceasta este parte a înºelãtoriei, iar legã-
tura dintre strategie ºi viclenie nu este una neobservabilã.
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Doar viclenia poate fi capabilã de activitate strategicã, astfel cã, aceastã ca-
racteristicã îºi are un loc sigur în domeniul strategic. Pânã ºi necesitatea de a
surprinde, amintitã precedent, afirmã toate acestea, cãci fiecare iniþiativã de a
surprinde are la bazã un strop evident de viclenie.

Clausewitz în capitolul sãu Despre strategie în general, atrage atenþia ºi
asupra faptului conform cãruia, cu cât unele forþele aliate devin mai slabe, cu atât
acestea vor fi mai mai înclinate spre utilizarea vicleniei. Astfel cã, celui foarte
slab ºi mãrunt, cãruia nici prudenþa, nici înþelepciunea nu-i mai pot fi de folos,
ajuns la punctul în care toate resursele par sã-l fi pãrãsit, viclenia îi poate oferi
ultimul ajutor. Cu cât situaþia se îndreaptã mai mult spre declin, cu atât viclenia
se aratã mai dispusã sã îi sprijine îndrãzeala. Îndrãzneala ºi viclenia se vor po-
tenþa reciproc, ca o imperceptibilã lucire de speranþã, concentratã într-o razã unicã,
ce mai poate totuºi aprinde un incendiu.15

Toate acestea reprezintã o premisã, cu posibilitatea de a nu se adeveri, unii
critici susþinând cã eficienþa strategiilor este profund discutabilã ºi nu este ne-
cesar a i se acorda importanþã în cazul unui eventual rãzboi.

2. Iluzie sau realitate

Se apropie alegerile ºi candidaþii se îmbulzesc. Cu toþii ºi-ar dori sã se încaiere.
Argumentele tãioase abia aºteaptã sã iasã la luminã. Totuºi, actualul deþinãtor al
mandatului nu se manifestã atunci când toþi se aºteaptã, ba chiar îl preseazã.
Vrând sã-l facã sã ia poziþie, competitorii îl provoacã expunându-ºi atuurile [...].
Timpul trece ºi candidatul temporizeazã.Apoi în ultimul moment, ºi cu avantajul
unei viziuni globale asupra argumentelor contracandidaþilor sãi, el îºi lanseazã
cu calm, determinare ºi legitimitate trupele la asaltul asupra unui electorat obosit
de subtilitãþile ºi de programele rivalilor, atunci când aceºtia nu mai au energia
de la început. Iar vechiul ales, ca un salvator, strânge potul!16

Acesta este un caz concret prin care o strategie bine gânditã ºi aplicatã duce
la succes, astfel cã reprezintã un avantaj sã ai rãbdare sã acumulezi forþe, pe care
sã le utilizezi când situaþia se aratã favorabilã.

Utilitatea cuvântului este o metodã bunã, nu doar pentru a spune ceva, cât de
a-l incita pe celãlalt sã vorbeascã. O secundã de inspiraþie, un rãgaz pentru re-
flectarea problemei, poate scuti de obositoarea cale agresivã ce oricum nu oferã
dovezi credibile pentru atingerea obiectivului. Astfel, domeniul strategiei poate
fi aplicat atât pe câmpul de luptã, dar ºi în viaþa de zi cu zi în abordarea oricãrei
probleme politice ºi nu numai.

Existã o strategie ce meritã întreprinsã pentru fiecare obiect de interes, fie cã
este vorba de o candidaturã sau chiar de un rãzboi. Totuºi, pentru critici, de la
realitate la iluzie este un pas fragil iar, inevitabil, pãrerile sunt împãrþite. Cea mai
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susþinutã nemulþumire cu privire la eficacitatea strategiei este faptul cã între
aceasta ºi moralitate nu se întrevede nicio legãturã, strategii sunt deseori consi-
deraþi niºte calculatoare cãci ei sunt indiferenþi vizavi de statutul moral al cauzelor
pentru care un rãzboi este întreprins17. Cu toate acestea, existã un raþionament în
fiecare lucru. Existã o legãturã între mijloace ºi scopuri, prin urmare natura moralã
va fi exclusã, considerentele morale nu sunt punctul forte atunci când aducem în
discuþie strategia, lucru bine ºtiut de cãtre strateg însuºi.

De cele mai multe ori, oamenii au tendinþa de a susþine cã, odatã elaboratã o
strategie, aceasta trebuie neapãrat sã ofere succesul absolut fãrã a se mai þine
cont de alte aspecte. În istorie s-au afirmat atât pãreri pro cât ºi contra iniþiativei
strategice, precum cea a lui Tolstoi „Individuals cannot control events, that history
is a succession of «accidents» whose origins and consequences are, by and large,
untraceable and unpredictable“.18

Deºi iniþial o anumitã strategie poate fi catalogatã ca fiind una bunã, ceea ce
poate fi demonstrabil este doar rezultatul obþinut în rãzboi. Din aceastã cauzã o
vorbã înþeleaptã afirmã faptul cã „The strategies can be judged looking backward,
but they must be chosen looking Forward“19, cãci atunci când vorbim de strategie,
invariabil riscul intervine în ecuaþie, de aceea, ca în orice alt domeniu, s-au adus
critici ºi premise asupra faptului cã strategia este doar o iluzie: „Strategy is an
illusion because it is impractical to judge in advance which risk is reasonable or
which strategy is less justificable than another. The illusion persists because observers
confuse what they know about results of past strategic choices with what they can
expect strategists to know before the choices are tested. Almost any strategy can
be rationalized and no rationale falsified at the time that a strategymust be chosen.“20

Ce grad de risc ar trebui luat în considerare atunci când se alege o strategie?
Anticiparea miºcãrilor celuilalt poate da greº, astfel confuziile nu sunt tocmai

nelipsite, iar dacã strategia e absolut necesarã într-un rãzboi, atunci ar trebui sã
existe anumite criterii de integrare, conform cãrora sã nu se treacã de bariera
riscurilor responsabile spre cele excesive, cauzatoare de condiþii vitrege pentru
naþiune. S-ar numi strategie de succes decizia prin care un obiect þintã va fi atins
cu un cost acceptabil.

De multe ori judecata este influenþatã de retrospectivã, iar norocul este con-
fundat cu previziunea strategicã. Adolf Hitler, Winston Churchill ºi Douglas
MacArthur au aruncat zarurile de mai multe ori, unele au fost câºtigãtoare, altele
s-au terminat cu o înfrângere. În ceea ce-l priveºte pe Hitler, el a luat hotãrâri dupã
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cum a considerat, în ciuda sfaturilor prudente date de generali. Cu toate acestea,
a obþinut victorii uimitoare din 1933 pânã în anul 1941 când a fãcut douã mari
greºeli: a atacat Uniunea Sovieticã ºi a declarat rãzboi Statelor Unite ale Americii.
Din punct de vedere al retrospectivei, în funcþie de simpatiile politice, Hitler a
fost considerat nesãbuit, în timp ce Churchill briliant21. În adevãr, deciziile luate
de Churchill nu au fost mai bune spre deosebire de cele ale lui Hitler, acesta având
un raþionament în decizia de a invada Uniunea Sovieticã ºi de a declara rãzboi
Statelor Unite, astfel cã nu s-ar putea numi noroc, ci mai degrabã capacitatea
conducãtorului de a recurge la anumite fapte în conformitatea cu situaþia de care
dispune.

Atacul împotriva URSS a fost unul preventiv deoarece puterea germanilor
era în creºtere: armata sovieticã era cu mult mai puþin formidabilã decât a france-
zilor, iar intrarea Americii în rãzboi a fost inevitabilã. Cu toate acestea, se con-
ºtientiza faptul cã ar fi fost necesar în jur de un an pentru ca puterea militarã,
strategicã etc. americanã sã fie pusã în miºcare.

Se ajunge astfel la concluzia cã strategia nu este întotdeauna o iluzie dar de
cele mai multe ori este. Orice argument pro strategie este valabil dar cu o notã
de nesiguranþã. De altfel, se poate vorbi de o aºa zisã diversitate în strategie, de
la cei al cãror scop este de a controla un rezultat prin cucerire, pânã la a constrânge
un adversar sã capituleze, prin torturã. În ceea ce priveºte forþa, aceasta trebuie
utilizatã numai în cazuri absolut necesare, la limitã, deoarece aºa cum afirma
Sun Tzu, înfruntarea este costisitoare, riscantã ºi distructivã22. Ea ar trebui utili-
zatã doar dacã interesele aflate în joc sunt mari sau costurile de luptã sunt reduse,
acest lucru ajutând la menþinerea unei atmosfere echilibrate fãrã a se face risipã
de resurse militare atunci când nu este cazul.

Este important de subliniat faptul cã strategia impune o oarecare dozã de
perspicacitate. Nu poate fi numit strategic un lucru negândit iar studiile strategice
ar trebui sã educe oficialii sã gândeascã strategic. Se pune întrebarea dacã se gã-
seºte într-adevãr un raþionament care sã susþinã faptul cã teoria ajutã practica. Practi-
canþii trebuie sã aibã antrenamentul necesar, dar în special acea înclinaþie cãtre
strategie, care sã le permitã a-ºi conºtientiza limitele, dupã cum afirmã Clint
Eastwood.23

3. O altfel de strategie. Studiu de caz: Statele Unite ale Americii

3.1 Hegemonia ca strategie înþeleaptã pentru Marile Puteri?

În studiul politicii internaþionale, se indentificã cea mai importantã ºcoalã de
gândire, realismul. David L. Anderson observã: „Realismul nu este dincolo de
criticã, dar încã din vremea marilor istorici greci a oferit o paradigmã comporta-
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mentalã a calculelor raþionale cost-beneficiu ale interesului naþional într-un mediu
internaþional esenþialmente anarhic“.24 Din prisma realiºtilor, politica internaþio-
nalã este vãzutã ca o luptã continuã, o competiþie a statelor pentru putere. Perspectiva
realistã pare a justifica multe dintre evenimentele ce au avut loc de-a lungul anilor.

În acest context, realiºtii pun tot felul de probleme, printre care una dintre cele
mai semnificative ºi importante de dezbãtut: dorinþaMarilor Puteri de a obþine hege-
monia este o strategie înþeleaptã pentru acestea?

Pentru realiºti, cei ofensivi, cãutarea puterii se opreºte doar în momentul în
care s-a obþinut statutul de hegemon. Se identificã douã motive-cheie: în primul
rând, puterea foarte mare a unui hegemon este descurajatoare pentru ceilalþi sã o
conteste. În al doilea rând, hegemonia reprezintã cel mai bun rãspuns la incerti-
tudine atât în privinþa intenþiilor celorlalþi, cât ºi în privinþa distribuþiei puterii în
sistemul internaþional.25

Trebuie ca Statele Unite sã devinã hegemon extraregional pentru a se bucura
de securitate? Este posibil ca hegemonia extraregionalã sã se dovedeascã o mare
strategie câºtigãtoare pentru Statele Unite?

Conform lui John Mearsheimer, acesta recunoaºte cã obþinerea hegemoniei
este un fapt discutabil, cãci se întrevãd numeroase obstacole. În primul rând, po-
tenþialii hegemoni pierd tocmai din prisma faptului cã celelalte state sunt profund
motivate de a se alia împotriva unui eventual hegemon. Alãturi de barierele între-
vãzute se mai numãrã ºi costurile expansiunii, care în general depãºesc beneficiile
înainte de a se obþine dominaþia.26 Înainte ca o mare putere sã poatã aspira în
mod rezonabil la statul de hegemon global, aceasta trebuie sã devinã dominantã
în propria sa regiune.

În al doilea rând, întrucât puterile în ascensiune se extind de obicei în regiuni
unde nu vor întâmpina o mare rezistenþã, distribuþia de putere dintre Statele Unite
ºi Europa Occidentalã trebuia înclinatã în mod decisiv în favoarea Americii. Aceste
condiþii au fost îndeplinite dupã cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial ºi ele au faci-
litat marea strategie a Statelor Unite bazatã pe hegemonie extraregionalã. În ceea
ce priveºte statele Europei, acestea nu au reuºit sã devinã hegemoni extrare-
gionali deoarece nu au fost capabile sã-ºi stabileascã mai întâi preponderenþa pe
vechiul continent. Pe de altã parte, Statele Unite ale Americii sunt singura mare
putere care a reuºit sã obþinã cu succes dominaþia regionalã, premisa hegemoniei
extraregionale, într-adevãr, numai o mare putere insularã poate sã devinã hege-
mon extraregional.27 De îndatã ce Statele Unite au apãrut ca mare putere ºi ºi-au
instaurat primatul în emisfera vesticã, ele au fost libere sã îºi concentreze resur-
sele ºi ambiþiile asupra obþinerii hegemoniei extraregionale.
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3.2 Obiectivul marii strategii al Statelor Unite ale Americii

Dupã cum susþine Wiliams Appelman, obiectivul marii strategii a Statelor
Unite a fost acela de a crea o „lume a Porþilor Deschise“ – un sistem internaþional
sau o „ordine modialã“ alcãtuitã din state care sunt deschise ºi acceptã valorile ºi
instituþiile liberale ale Statelor Unite ºi sunt deschise penetrãrii economiei ame-
ricane. Aºadar, lumea Porþilor Deshise se sprijinã pe doi piloni: doctrina econo-
micã a Porþilor Deschise (menþinerea unui sistem internaþional economic deschis)
ºi doctrina politicã a Porþilor Deschise (rãspândirea democraþiei ºi liberalismului
în exterior). Strategia Porþilor Deschise reflectã aspecte influenþate de ideologia
wilsonianã. Sistemul economic ºi politic intern al Americii poate fi protejat numai
într-o lume solidarã din punct de vedere ideologic cu Statele Unite. Dupã cum
afirmã Ross A. Kennedy, Woodrow Wilson a exprimat clar teama cã, într-o lume
închisã ideologic, Statele Unite ar avea mari dificultãþi „sã evite sã devinã un stat
autoritar, militarizat, mereu în pragul rãzboiului“28. Dupã ce s-au extins pe întreg
cuprinsul continentului nord-american, în secolul al-XIX-lea, Statele Unite au
început sã se extindã în exterior, beneficiind de o semnificativã putere economicã,
aceasta a împins-o rapid spre statutul de mare putere.

Dupã cum au arãtat istoricii diplomaþiei asociaþi ºcolii Porþilor Deschise, dupã
cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, existau douã motive importante pentru care
urmãrirea de cãtre Statele Unite a obiectivelor inspirate de strategia Porþilor Deschise
le-a determinat sã adopte o mare strategie hegemonicã. Primul motiv este domi-
naþia economicã ºi financiarã a Statelor Unite dupã anul 1945, iar cel de-al doilea
motiv este cã, dupã cel de-a Doua Conflagraþie Mondialã, Statele Unite au posedat
o putere militarã covârºitoare, pe care au folosit-o pentru a menþine ordinea ºi
stabilitatea în sistemul politic internaþional.29

Dupã 1890 ºi pânã la cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, Statele Unite au imple-
mentat politica Porþilor Deschise în Caraibe ºi America Latinã. În ceea ce priveºte
acest fapt, marea strategie a Porþilor Deschise adoptatã de Statele Unite a fost
asemenea unei piese pe care producãtorii o pun în scenã în Hartford pentru a se
asigura cã este pregãtitã pentru Broadway. Înaintea celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, Statele Unite „au jucat la Hartford“ ca hegemon regional. Pânã la
încheierea celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, Statele Unite îºi învãþaserã rolul
de hegemon fiind astfel pregãtite sã joace pe marea scenã, în acest context
afirmându-ºi hegemonia extraregionalã în Europa Occidentalã. Þelurile pe care
ºi le-au propus Statele Unite pe Vechiul Continent dupã cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial ºi strategia pe care au folosit-o pentru a le atinge, aratã cã logica cauzalã
a Porþilor Deschise a condus inexorabil la instaurarea hegemoniei în Europa.
Strategia Porþilor Deschise poate fi numitã adevãrata coloanã vertebralã a marelui
lor succes.30
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4. Doctrina Obama

Din perspectiva noastrã, doctrina este precum o carte de instrucþiuni dupã
care funcþioneazã un stat, iar aplicabilitatea ei este strategia. Evenimentele petre-
cute ºi politica externã modeleazã ºi adapteazã principiile doctrinei ºi modul
strategic în care se acþioneazã. Doctrinele de securitate sunt viziunile ce proiec-
teazã viitorul unui stat.

Ne-am oprit asupra analizei doctrinei Obama din mai multe motive. În primul
rând, doctrina Obama a fost una contemporanã, în al doilea rând s-a remarcat
prin excepþionalismul pe care-l evoca Barack Obama, în al treilea rând liderul
doctrinei a fost primul preºedinte afro-american ale SUA ºi în ultimul rând mo-
dalitatea fondatorului doctrinei de a folosi arta cuvintelor a fost una aparte.

Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial SUA au avut ca scop dominarea întregii
lumi. Obiectivul a avut succes prin strategia de a crea o „lume a Porþilor Deschise“
– acea „ordine modialã“ alcãtuitã din state care sunt deschise ºi acceptã valorile
ºi instituþiile liberale ale Statelor Unite ºi sunt dispuse penetrãrii economiei ame-
ricane. Astfel încât, datoritã poziþiei geografice, doctrinei economice ºi politice
avute la bazã, a resurselor ºi a mijloacelor deþinute, SUA au devenit o superpu-
tere inegalabilã. Ross A. Kennedy afirma cã preºedintele Statelor Unite Woodrow
Wilson se temea de transformarea lumii într-una închisã ideologic, în care SUA
ar avea mari probleme în menþinerea unui sistem democratic.31 Statele Unite au
început sã se extindã atât în interior cât în exterior, beneficiind de o extraordinarã
putere economicã, generând rapid statutul de mare putere.

Strategia Porþilor Deschise a fost dintotdeauna o strategie care a urmãrit sã
foloseascã „forþa economicã predominantã aAmericii“ pentru a extinde „puterea
economicã ºi politicã americanã în lume“, aºadar pentru a extinde influenþa eco-
nomicã ºi politicã a Statelor Unite pe tot mapamondul.32

Data de 11 septembrie 2001 reflectã un moment de cumpãnã în istoria umani-
tãþii când o entitate non-statalã, Al-Qaeda a reuºit sã producã o catastrofã colosalã
prin atacul asupra turnurilor gemene. Cu toate acestea, SUA evolueazã ºi încearcã
sã-ºi atribuie un alt rol decât cel de hegemon, presupunând mai multã colaborare
ºi concesii. Aºadar SUAdeþin un rol vital prin preºedinte, prin crearea unei agende
mondiale ºi stabilirea de bune relaþii cu mulþi actori politici. Acea personalitate
care ar fi capabilã de “o nouã atitudine a SUA“ nu ar fi alta decât preºedintele. În
altã ordine de idei, responsabilitatea lui Barack Obama a fost de a avea abordãri
potrivite contextului în care puterea e disipatã între statele lumii.33

Aºadar, prin scurta analizã a doctrinei intenþionez sã conturez modul în care
Barack Obama a reuºit sã menþinã statutul SUAde putere hegemonicã ºi pârghiile
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utilizate în ciuda faptului cã în comparaþie cu George W. Bush care exporta demo-
craþie, Obama era mai moderat ºi mai puþin implicat în relaþiile internaþionale.

Dupã cum este subînþeles, denumirea doctrinei reprezintã numele personali-
tãþii, respectiv a liderului care a aplicat-o. Denumirea este de o mare însemnãtate
deoarece genereazã multe informaþii despre anvergura liderului care a girat-o.

În America, alegerea lui Barack Obama ca cel de-al 44 preºedinte a expus
ideea de democraþie „purã“. El a fost opþiunea miilor de oameni, în mod special
a tinerilor care vroiau o schimbare ºi, bineînþeles, a minoritãþilor pe care el le-a
acaparat prin celebrele sale discursuri captivante, invocând ideea cã a fi diferit
nu este întotdeauna ceva rãu. Practic, Obama ºi-a conturat interesul faþã de noua
generaþie spunând cã oricare dintre ei poate deveni un lider ºi, într-o democraþie,
fiecare trebuie sã aibã ceva de spus. Încrederea ºi apropierea faþã de electorat au
fost ingredientele succesului pentru Obama.

4.1 Contextul intern ºi internaþional al Doctrinei

Contextul intern al doctrinei Obama este în percepþia noastrã preluarea admi-
nistraþiei prezidenþiale sub sloganul “Yes, we can“. Obama a pus accent pe creº-
terea independenþei energetice, pe furnizarea de servicii medicale pentu toþi,
bunãstarea societãþii, programe sociale ºi creºterea economiei.34 Cu alte cuvinte,
componentele contextului intern fac referire la planurile lui Obama de a conduce
þara ºi situaþia în care se aflã þara la momentul respectiv, de mare recesiune. Din
cauza contextului economic s-a pus accent mai mare pe politica internã, cel puþin
în primul mandat. Al doilea mandat a fost marcat de o atenþie deosebitã asupra
politicii externe, prioritãþi fiind ISIS, acordul nuclear iranian ºi problemele din
Ucraina. Aºadar, în mare parte, contextul intern este marcat de criza financiarã
din 2007-2009 ºi repercursiunile ei asupra populaþiei.

Contextul internaþional al doctrinei Obama este unul complex. Evenimente
precum rãzboaiele din Irak ºi Afganistan au marcat momentul în care Obama
dorea sã punã capãt tensiunilor începute de Bush în scopul direcþionãrii resurselor
asupra economiei ºi politicii interne. Un alt element existent în contextul interna-
þional este criza financiarã ºi bineînþeles terorismul, Obama moºtenind un conflict
non-statal.35 În altã ordine de idei în 2009 terorismul era o ameninþare nu numai
pentru SUA cât ºi pentru celelalte state.

4.2 Conþinutul ºi durata doctrinei

Consider cã Doctrina Obama a luat naºtere odatã cu instalarea preºedintelui
la Casa Albã, din 2009 pânã în 2017 când s-a terminat cel de-al doilea mandat.
În primul mandat s-a axat pe redresarea SUA ºi politica internã, iar în cel de-al

52 BIANCA PULBERE 12

————————
34 Havemann J. (2013), The Financial Crisis of 2008: Year In Review 2008, Britannica online, Disponibil

pe https://www.britannica.com/topic/Financial-Crisis-of-2008-The-1484264 [consultat la 08.05.2019].
35 Dan Dungaciu, Cristina Ivan, Darie Cristea, Doctrine de securitate, Editura Institutului de ªtiinþe

Politice ºi Relaþii Internaþionale Ion I.C. Brãtianu, Bucureºti, 2016, pp. 104-105.



doilea mandat atenþia sa a fost concentratã pe combaterea terorismului, ISIS,
acordul nuclear Iranian ºi problemele din Ucraina.

Desfãºurarea Doctrinei Obama a avut loc din ianuarie 2009 pânã în ianuarie
2017, constituind schimbarea fundamentalã în strategia de politicã externã a
hegemonului SUA. Obama a prioritizat politica internã “nation building here at
home“ fiindcã la preluarea primului mandat SUAerau într-o crizã ce solicita mã-
suri de redresare internã ºi dezvoltare a politicii externe. Pentru Obama relaþiile
internaþionale se repliazã obiectivelor de politicã internã ºi sunt în atenþia lui dacã
favorizeazã sau expun posibile riscuri. Cel mai important element al Doctrinei
Obama este cooperarea internaþionalã cu inamici care pot fi transformaþi în prieteni
ai SUA.36 Modelul de leadership american este un bun exemplu, preluându-se
conducerea prin concesii.

De asemenea un alt element al doctrinei Obama este strategia retragerii
militare, subliniindu-se interesul de politicã internã al SUA. Cooperarea interna-
þionalã ºi retragerea militarã strategicã sunt evidenþiate de redresarea economiei
ºi reforma progresistã. Precum alte doctrine americane, doctrina Obama este
vãzutã drept hibrid, variabilã în funcþie de timp ºi loc. În esenþã, doctrina Obama
este formatã din dimensiuni precum cooperarea internaþionalã ºi retragerea mili-
tarã ºi din alte elemente semnificative precum :“containment“ însemnând poli-
tica de îngrãdire în special a statului islamic, “bargaining“ (negociere în ceea ce
priveºte relaþiile intenaþionale), “regime change“ (schimarea regimului, axarea
pe politica internã), “integration through diplomatic contact and membership in
international institutions“ (integrare ºi cooperare în relaþiile diplomatice dar ºi
participare în instituþiile internaþionale), ºi în ultimul rând „nonintervention“,
(neintervenþia în treburile altor state sau în problemele internaþionale ce nu ar fi
afectat SUA).37

Toate elementele conþinutului doctrinei au fost utilizate de Obama în relaþiile
cu partenerii externi, dar primordiale au fost douã elemente reprezentative:
cooperarea internaþionalã ºi retragerea militarã. Prin acestea el a putut îndeplini
agenda politicii interne. Aºadar, doctrina Obama a avut ca ºi domenii de interes
combaterea terorismului, proliferarea nuclearã, marile puteri concurente, lumea
arabã ºi relaþia dintre angajamentele SUA cu aliaþii, cheltuielile de apãrare ºi
noul rol al SUA peste ocean.

Aceste elemente vor produce consecinþe atât aºteptate cât ºi neaºteptate în
urma aplicãrii doctrinei. Prin „containment“, se traduce politica de îngrãdire,
acþiune prin care s-a generat în mod aºteptat reducerea teritoriilor ISIS, în Irak
ºi Siria precum ºi scãderea numãrului de membrii ai organizaþiei. Acestea au
condus la obiectivul final de slãbire a organizaþiei. Inevitabil, au apãrut ºi efecte
neaºteptate ca destabilizarea economiei locale ºi accentuarea crizei umanitare
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din Siria ºi Irak. De asemenea, militarii americani din teritoriile menþionate anterior
au creat o percepþie anti-americanã a arabilor.38 Deci, privind în ansamblu,
acþiunea de îngrãdire a Statului islamic a avut succes prin distrugerea grupãrii
doar din interior printr-o implozie cauzatã de absenþa susþinerii de cãtre localnici.

4.3 Efectele generate

Un efect important este “reset red button“ prin aplicarea cooperãrii interna-
þionale cu Rusia. Erau vizate extinderea NATO, controlul armelor nucleare, apã-
rarea antirachetã ºi drepturile omului. Un eºec al politicii externe Obama în relaþia
cu Rusia a fost în cazul preluãrii Crimeei. Au existat ºi succese, folosindu-se
strategii de îngrãdire ºi retragere. Ca ºi acþiuni ale doctrinei sale sunt de re-
marcat: retragerea trupelor din Orientul Mijlociu, asasinarea liderului Al-Qaeda,
Osama Bin Laden, intervenþia în Libia, Siria.39

Dintre efectele doctrinei în politica internaþionalã acestea se regãsesc în cinci
domenii: combaterea terorismului, proliferarea nuclearã, marile puteri concurente,
lumea arabã, relaþia dintre angajamentele SUA cu aliaþii sãi, cheltuielile de apã-
rare ºi noul rol al SUA peste ocean.

Ne oprim aici pe larg asupra unuia dintre efectele ce sunt de actualitate ºi
controversate, respectiv combaterea terorismului.

4.3.1 Terorismul a constituit o problemã de siguranþã naþionalã odatã cu eve-
nimentul din septembrie 2011. Obama considera cã, combaterea terorismului la
iniþiativa lui George W. Bush a produs un deficit în imaginea SUA pe scena
internaþionalã. Astfel, doctrina Obama a fost construitã pe o abordare diferitã,
propunându-se retragerea armatei din Irak, stoparea utilizãrii torturii, implicarea
în procesul mobilizãrii publice faþã de musulmanii din lume ºi punerea unor pre-
siuni pentru continuarea tratativelor de pace între Israel ºi palestinieni. Toate
acþiunile au fost utilizate pentru a schimba acel sentiment anti-american produs
de administraþia Bush. Una dintre cele mai importante mãsuri în combaterea
terorismului de cãtre Obama a fost lupta împotriva al-Qaeda din Afganistan ºi
Pakistan. În altã ordine de idei, combaterea terorismului în viziunea Obama s-a
fãcut printr-o politicã hibrid aplicând strategia de rollback contra al-Qaeda.40

4.4. Evaluarea criticã, finalã a doctrinei

Datoritã originii lui afro-americane ºi carismei de care a dat dovadã, specia-
liºtii i-au dat multe ºanse lui Obama în lupta împotriva terorismului, prin atitudinea
conciliantã ºi capacitatea de a aduce oamenii de etnii diferite la masa tratativelor
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pentru pace. Cei care au criticat administraþia Obama au creionat eºecul rebalan-
sãrii strategice pe care SUA au dorit sã o realizeze în Asia transferând o serie de
resurse (economice, militare, diplomatice). De asemenea mulþi critici i-au reproºat
preºedintelui atitudinea copilãreascã de rupere în trei zile a prieteniei cu guvernul
egiptean. În adiþie, chiar ºi susþinãtorii lui i-au reproºat cã a acordat credit mult
prea grãbit Frãþiei Musulmane, aceasta având interesul de a stabili “sharia“. Cei
care l-au susþinut pe Obama apreciazã modalitatea de acþiune strategicã asertivã
valului armat american din 2009 în Afganistan ºi situaþia atacurilor cu dronele
asupra teroriºtilor suspecþi. O altã criticã exprimatã este în domeniul militar, unde
Obama a redus cheltuielile militare favorizând scãderea numãrului de soldaþi,
nave ºi aeronave.41

Doctrina Obama, fiind una subordonatã strategiei Open Door a reuºit, în ciuda
tuturor problemelor apãrute ºi moºtenite, sã menþinã un sistem internaþional deschis
ºi sã rãspândeascã democraþie ºi liberalism în exterior.

Credem cã doctrina Obama poate fi privitã din mai multe perspective. Prima
abordare îi aparþine lui Christopher Layne, în viziunea cãruia toate doctrinele de
securitate americane din perioada Rãzboiului Rece, precum ºi cele profilate dupã
cãderea Cortinei de Fier, au fost subsumate strategiei Open Door. Cea de-a doua
viziune îi aparþine lui William Martel, pentru care marea strategie americanã
post-Rãzboi Rece s-a strãduit sã repudieze inerþia colosalã a strategiei con-
tainmentului, care a ghidat conduita strategicã a Washingtonului în toatã perioada
Rãzboiului Rece. Iar ultima viziune este articulatã de Colin Dueck, care precizeazã
cã orice proiecþie monoliticã asupra unei doctrine prezidenþiale este ridicolã.
Dupã Dueck, care intrã astfel în coliziune cu Layne ºi Martel, puþine sunt cazu-
rile în care o doctrinã prezidenþialã este criogenatã într-un format premergãtor
începerii mandatului unei administraþii.42 Astfel, doctrina e interpretabilã ºi
depinde de aspecte primordiale când o analizãm. Securitatea naþionalã în admi-
nistraþia Obama a fost una primordialã iar cu privire la doctrina lui Bush, cea
precedentã lui Obama, s-au moºtenit implicaþiile sale pentru politica externã a
administraþiei noi.

Când vorbim de doctrina Obama, unul dintre aspectele importate este ideea
restructurãrii, recalibrãrii puterii militare de peste mãri. Aºadar, se vede aceastã
tendinþã de acomodare a intereselor adversarilor, exemplu ar putea fi Rusia în
primul mandat ºi Iranul în al doilea mandat, pentru a-ºi orienta atenþia pentru
politica internã. Putem spune cã Obama îl lua ca ºi exemplu pe Eisenhower când
explica un intervenþionism slab sau absent din relaþiile internaþionale. În altã
ordine de idei, Obama nu avea reþineri în adoptarea de politici costisitoare ºi
intervenþii masive în economie.43
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Prima interpretare a doctrinei poate pune accentul pe o angajare americanã
care sã centreze atenþia unui G-0 în securitate. Ideea lui Ian Bremmer „Every
Nation for Itself:Winners and Losers in a G-ZeroWorld“, este aceea cã au dispãrut
conceptele G8, G20 sau G2 (SUA-CHINA). G0 ar însemna cã „fiecare joacã cât
poate ºi unde poate“. O a doua interpretare aminteºte de autorul Brzezinski, cu
lucrarea „The Choice: Global Domination or Global Leadership“. Doctrina Obama
ar fi un conspect cu un „Global Leadership“ american. Doctrina Obama ca ºi
cartea lui Brzezinski pare aici mai ambiguã. A treia linie evidenþiazã crearea unei
doctrine de politicã externã pentru necesitãþile politicii interne americane.
Obama transmite publicului ce vrea sã audã, neintervenþionismul speech-ului ºi
asigurarea cã ceea ce a fãcut Bush nu se va mai repeta este evidentã: “o doctrinã
de securitate nu se face doar în raport cu dorinþele publicului, indiferent care ar
fi acestea, ci cu acþiuni fie ºi impopulare la un moment dat.“ În al patrulea rând,
Doctrina Obama seamãnã cu o Doctrinã Monroe resuscitatã. Doctrina nu este
clarã, poate fi intepretatã44. În orice caz, acþiunile americanilor în regiune,
respectiv materializarea doctrinei, par mai clare decât mesajul lui Obama.

Concluzii

Nu sunt uºor de desluºit iþele domeniul strategic. Este la fel ca orice alt do-
meniu, savuros ar spune strategii, dar care prespune o anumitã înclinaþie ºi chiar
dãruire. O strategie înseamnã un lucru gândit ºi întocmit în dorinþa de a pune în
valoare propriile atuuri ºi de a le eclipsa pe ale adversarului. A se înþelege cã
toate aceste calitãþi trebuie mascate pentru a crea iluzia de inferioritate în faþa
duºmanului; tocmai asta înseamnã strategie, capacitatea de a fi reticient, de a
conºtientiza riscurile ºi de a încerca obþinerea celui mai bun rezulat care sã nu
cântãreascã în pierderea de vieþi omeneºti.

Pe seama acestui domeniu s-au iscat numeroase discuþii, unii ar susþine cã
stategia este importantã ºi eficientã în orice circumstanþã, cã fiecare bãtãlie pur-
tatã trebuie sã-ºi aibã raþionamentul într-o strategie, iar avântul spre necunoscut
trebuie curmat imediat în lipsa acesteia. De cealaltã parte sunt îndoielile, oamenii
care contestã sus ºi tare cã într-un rãzboi nu e necesar sã ai o strategie pentru a
face un lucru oricum rãu.

Marii scriitori strategici ai trecutului, cum ar fi Liddell Hart, Fuller ºi Mao
Tse-tung în zilele noastre, ºi-au exprimat vãdit propria pãrere, conform cãreia
domeniul strategic este necesar ºi util în acelaºi timp.

Victoria trebuie construitã adaptându-ne la miºcãrile celuilalt, iar un bun con-
ducãtor ar prefera sã piardã bãtãliile, dar sã câºtige rãzboiul! Strategia este prin
natura ei, creativã, ea face apel la imaginaþie. Fiecare om este liber sã-ºi stabileascã
obiectivele, modalitãþile prin care se cuvine sã acþioneze, dar în acelaºi timp,
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trebuie sã fie oricând gata sã suporte eventuale consecinþe. Iar dupã cum afirmã
Sun Tzu, un celebru strateg chinez, „Cea mai frumoasã învãþãturã a strategiei
este fãrã îndoialã aceea cã libertatea nu poate fi niciodatã anihilatã complet. Ea
rãmâne întotdeauna în stare de sãmânþã, ceea ce înseamnã deja potenþial!“45

În ceea ce priveºte doctrina Obama, aceasta are în centrul preocupãrilor ei o
implicare mai slabã la nivel global ºi intervenþii mai rare în restul statelor, pe
principiul neamestecului în treburile interne ale altor state. Însã relaþiile interna-
þionale se repliazã obiectivelor de politicã internã ºi sunt în atenþia doctrinei
Obama dacã favorizeazã sau expun posibile riscuri.

Începând mandatul sãu într-o perioadã nefastã, de crizã economicã, Barack
Obama ºi-a canalizat energia pe importanþa unei politici interne puternice care
sã readucã economia la acelaºi nivel decât sã asigure pace ºi stabilitate în statele
din OrientulMijlociu. El nu a neglijat însã complet domeniul politicii internaþionale,
Obama implicând SUA în zone geografice cu potenþial „distructiv“, aºa zise zone
fierbinþi.

O altã remarcã personalã este aceea cã Obama a fost preocupat în cele douã
mandate ºi de alte chestiuni precum finanþele, resursele, energia, sãnãtatea, do-
meniul social, migraþia, problemele mediului sau educaþia.

Încã din primul mandat Obama a lãsat impresia cã a vrut sã fie remarcat în
istoria preºedinþilor SUA prin modalitatea atipicã de a acþiona. În cele din urmã,
chiar dacã al doilea mandat l-a câºtigat cu o diferenþa micã de voturi el a dat
testul succesului doctrinei sale prin învingerea republicanului John McCainn.

În esenþã, doctrinele au fost create pentru a transmite confuzie ºi pentru a
reinventa rolul unui stat. În ceea ce priveºte impresiile de dupã doctrina Obama
au apãrut mai multe opinii, unele pozitive altele negative. Unele viziuni înca-
dreazã administraþia Obama în afara strategiei Open Door iar alte viziuni, mai
numeroase ce-i drept descriu adminstraþia Obama ca fiind subsumatã strategiei
Open Door din mai multe puncte de vedere.

În acest sens, viziunea lui Dueck criticã Doctrina Obama descriind-o ca fiind
un eºec ºi o doctrinã „low cost“, neavând acþiuni de realism ofensiv, ceea ce im-
pulsioneazã strategia Open Door.

O viziune în contradicþie este cea a lui Layne care valideazã din punct de
vedere ideologic hegemonia extraregionalã practicatã dupã cel de-al doilea Rãzboi
Mondial. Accentul este pus pe buna cooperare cu aliaþii ºi pe ordinea mondialã
justã ºi sustenabilã.

În accepþiunea noastrã, Obama a adoptat principiile strategiei Open Door nu
numai prin acþiunile corecte de a redresa situaþia economicã de la momentul
preluãrii preºedinþiei, ci ºi prin resetarea relaþiilor internaþionale ale SUA.

Dacã ar fi sã privim în detaliu, Obama a avut cam aceleaºi obiective ca orice
alt preºedinte american ºi a avut o acþiune justã fiindcã nu poþi fi promotor al
principiilor Open Door dacã situaþia ta internã reflectã neajunsuri ºi lacune.
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Cu toate acestea, Doctrina Obama face parte dinMarea Strategie Open Door
din urmãtoarele considerente: reuºita în conducerea unei Americi ameninþatã din
diferite pãrþi, promovarea unei diplomaþii reconciliante, a unui intelligence
eficient, resetarea relaþiilor internaþionale ale SUA în favoarea pãcii, promovãrii
democraþiei, promovarea unei ordini mondiale juste ºi o susþinere a instituþiilor
internaþionale (ONU, G8, G20). De asemenea mai enumãrãm poziþionarea îm-
potriva proliferãrii armelor de distrugere în masã, abordarea constructivistã cu o
perspectivã globalã, rezolvarea situaþiilor de crizã precum acordul cu Iranul ºi
deschiderea de noi pieþe pentru SUA. Totodatã un alt aspect este cel al leadershi-
pului american în contextul reducerii conflictelor din zonele fierbinþi ale globului,
noi pieþe pentru SUA în Europa, Asia ºi mãsuri economice pentru bunãstarea
populaþiei.

Aºadar, liderul de la Casa Albã a dorit cumva sã fie în opoziþie cu viziunea
lui George W. Bush, iar doctrina sa a pus oarecum SUA în umbrã o perioadã,
fiind mai rezervat în relaþiile cu actorii internaþionali, având o micã dozã de izo-
laþionism. Dar statutul de superputere hegemonicã nu a avut foarte mult de suferit,
SUA rãmânând o putere dominantã în relaþiile internaþionale.

Conchizând, sinergia dintre StrategiaOpen Door ºi Doctrina Obama a continuat
menþinerea ordinii mondiale în vederea extinderii puterii economice ºi politice a
SUA pe întreg mapamondul.
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