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Abstract. The article addresses the way that a presidential doctrine should
be explored from an academic perspective. Therefore, the article is
divided into two parts. The first part is rather theoretical and brings to the
fore definitions and ways of tackling a presidential doctrine from an academic
perspective. It also makes a forray into the meaning of grand strategy in
order to establish if one can talk about a synonymity between a presidential
doctrine and a grand strategy. The second part is rather practical and
represents a case study of the Obama Doctrine. It tackles five axes of
the Obama Doctrine, namely counterterrorism, fight against nuclear
proliferation, strategic competition with great powers, the Arab Spring and
the question of US allies.
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Introducere

În decembrie 2014, Peter and Melanie Munk Charitable Foundation organiza
dezbaterea cu tema „A transformat Obama lumea într-un loc mai periculos?“.
Dezbaterile de acest fel sunt organizate de douã ori pe an, la Toronto, iar temele
predilecte sunt cele de politicã externã. Vorbitorii sunt de regulã personalitãþi
marcante din câmpul relaþiilor internaþionale, precumHenry Kissinger, Tony Blair,
Robert Kagan etc. La dezbaterea din 2014, concentratã în lucrarea Has Obama
Made the World a More Dangerous Place?1, politica externã a administraþiei
Obama a fost apãratã de o echipa formatã din Fareed Zakaria ºi Anne-Marie
Slaughter. ªi, concomitent, ºarjatã de echipa compusã din Brett Stephens ºi Robert
Kagan. O reluare a dezbaterii ar fi redundantã ºi plicticoasã2. Redarea, pe repede
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înainte, a concluziilor ar putea fi însã utilã pentru lectorul acestui text. Cu doi ani
înainte de terminarea mandatului, Fareed Zakaria ºi Anne-Marie Slaughter apre-
ciau cã americanii îºi vor aminti de preºedintele Obama pentru cã acesta a pus
capãt atât „rãzboiului impus“, cel dinAfganistan, cât ºi „rãzboiului ales“, respectiv
rãzboiul din Irak. Dar înainte de orice, americanii îºi vor aminti de preºedintele
Obama pentru cã a resuscitat procesul de nation-building acasã, prin acordarea
unei atenþii sporite economiei americane, placa turnantã a puterii americane.
Pivotarea Statelor Unite spre Asia, un alt success remarcabil al politicii externe
a administraþiei Obama potrivit lui Zakaria ºi Slaughter, porneºte de la premisa
cã îndiguirea Chinei este condiþia supravieþuirii Pax Americana în secolul XXI.
De cealaltã parte, Brett Stephen ºi Robert Kagan imputã administraþiei Obama
replierea strategicã grãbitã ºi exageratã din Orientul Mijlociu, precum ºi absenþa
capacitãþii de a transforma „pivotul spre Asia“ în ceva mai mult decât o colecþie
de naraþiuni strategice. Potrivit lui Brett Stephens ºi Robert Kagan, o concentrare
supradimensionatã a Washingtonului asupra planului intern poate produce în
plan internaþional efectele perverse luate în calcul de „teoria geamurilor sparte“,
dezvoltatã de sociologia urbanã americanã în anii ’80, în contextul eforturilor de
reducere a ratei criminalitãþii în New York. Ofiþerii din metropola americanã
constatau la vremea respectivã cã existenþa unui singur geam spart într-un cartier
este o invitaþie la dezordine, respectiv la a sparge ºi restul geamurilor. Teoria
geamurilor sparte susþine deci cã, în marea majoritate a cazurilor, criminalitatea
este mai degrabã ambientalã decât cauzalã. Basculatã în câmpul relaþiilor inter-
naþionale, aceastã teorie specificã sociologiei urbane vrea sã spunã cã nesancþio-
narea revizionismelor low-cost din Georgia ºi Ucraina, precum ºi a celor din Marea
Chinei de Est ºi Marea Chinei de Sud ori a celor iniþiate de Iran în Golful Persic,
vor fi interpretate de feluritele puteri regionale ca o invitaþie la dezordine, adicã
la perpetuarea comportamentelor de acest fel, ce vor augmenta sentimentul de
insecuritate resimþit de feluriþii aliaþi ai Americii. O astfel de situaþie este inaccep-
tabilã pentru Statele Unite, conchid Stephens ºi Kagan, din cauza costurilor stra-
tegice mari produse atât pentru Statele Unite cât ºi pentru aliaþii Washingtonului.
Ce lipseºte însã din dezbaterea sintetizatã mai devreme este încercarea de a înrãma
acþiunea de politicã externã a administraþiei Obama în tabloul unei mari strategii.
Este ceea ce îºi propune sã ofere articolul de faþã. Sã dezbatã politica externã a
administraþiei Obama în peisajul conceptual al marii strategii. Prima parte a arti-
colului este teoreticã ºi discutã problematica marii strategii, în vreme ce a doua
parte reprezintã un studiu de caz al Doctrinei Obama.

Marea strategie. Înþeles

Deloc paradoxal, având în vedere importanþa mass media în sporirea sau,
dimpotrivã, în diminuarea interesului pentru temele de politicã externã, ideea de
doctrinã prezidenþialã este împrumutatã de specialiºtii relaþiilor internaþionale de la
jurnaliºti. Motivul este acela cã un jurnalist este cel care a nãscocit termenul de
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Doctrina Reagan, dupã cum tot un jurnalist a proiectat ºi sintagma de Rãzboi Rece3.
Însã abordarea jurnalisticã a primit în timp conþinut academic, astfel încât prin
doctrinã prezidenþialã se înþelege astãzi sintagma care „distileazã strategia de po-
liticã externã a unui preºedinte“4. Iar pentru a tâlcui sensurile unei strategii de
politicã externã se impune cunoaºterea contextelor în care eclozeazã o astfel de
strategie, modul în care schimbarea contextului explicã modulaþiile strategiei de
politicã externã, continuitatea ºi disparitãþile cu strategiile anterioare, vectorii ideo-
logici ai strategiei ºi, eventual, cultura de securitate ori formula identitãþii naþio-
nale – tipul de excepþionalism, mai exact – care se aflã în spatele unei strategii
de politicã externã. Evident, pot fi luaþi în calcul ºi alþi factori. Ce e cert însã, e faptul
cã analizele care nu ating mãcar tangenþial factorii de mai sus nu îndeplinesc ri-
gorile unui demers academic, caz în care discuþia despre doctrina de securitate
articulatã de un anumit lider politic ºi administraþia sa rãmâne mai degrabã un
demers jurnalistic.
Din considerente de spaþiu, textul de faþã nu va aborda frontal toate reperele

de mai devreme. Mai important este sã stabileascã din capul locului, astfel încât
lectorul sã se dumireascã cât mai rapid, dacã se poate vorbi despre o congruenþã
conceptualã între doctrina prezidenþialã ºi marea strategie a unui stat, cel puþin pe
durata mandatului respectivului preºedinte. Astfel, titlul acestui articol va deveni
mai inteligibil. Pentru a oferi însã un rãspuns afirmativ sau negativ la întrebarea
anterioarã, e nevoie ca lectorul sã capete mai întâi prizã conceptualã asupra marii
strategii. Ce înseamnã, deci, marea strategie? „La nivelul sãu cel mai înalt, marea
strategie reprezintã un cadru integrat de interese, ameninþãri, resurse ºi politici
publice. Este cadrul conceptual care ajutã naþiunile sã stabileascã unde vor sã
ajungã ºi cum ar trebui sã ajungã acolo; este o teorie sau o logicã care ghideazã
liderii ce cautã securitate într-o lume complexã ºi nesigurã“5. Definiþia de mai
devreme poate pãrea opacã pentru lectorul cu mai puþinã experienþã în câmpul
relaþiilor internaþionale. Motiv pentru care ar trebui spus de la bun început cã
multiplele definiþii ale marii strategii au un numitor comun. Acesta se referã la
faptul cã principalul actor al marii strategii este întotdeauna statul. Statul-naþiune,
pentru un surplus de exactitate, mai ales cã în cazul naþiunilor inventate prin exce-
lenþã, naraþiunea de politicã externã ce identificã alteritatea, ºi separã astfel ordinea
de haos, reproduce sistematic sentimentul de „we, the people“. Ca atare, pentru
ca o elitã intelectualã sã poatã sã producã o mare strategie, elita respectivã ar trebui
sã fie preocupatã de sensurile statalitãþii – sau de cele ale statului-naþiune – ºi de
reproducerea statalitãþii printr-o producþie intelectualã specificã. Dacã o astfel de
preocupare lipseºte, atunci marea strategie fie nu existã, fie este împrumutatã. Iar
un caz este mai rãu decât celãlalt întrucât statul-naþiune fãrã mare strategie va fi
lipsit de iniþiativã în materie de politicã externã ºi va fi dependent masiv de
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securitatea diseminatã de un alt centru de putere, cu consecinþe strategice majore
pentru propria-i securitate. Asta, bineînþeles, dacã admitem axioma realiºtilor
ofensivi, potrivit cãrora un stat nu va cunoaºte niciodatã intenþiile altui stat6, ci
doar capabilitãþile acestuia.
Statul-naþiune este obiectul marii strategii întrucât este singura organizaþie

politicã care are acces la toate resursele de putere, constatã Luis Simón. El observã
ca oricine poate gândi strategic, de vreme ce scopul gândirii strategice este maxi-
mizarea puterii. Prin urmare, indivizii pot gândi strategic, dupã cum ºi diferitele
organizaþii pot gândi strategic. Dar referenþialul marii strategii este utilizat doar
de cãtre statul-naþiune. „Marea strategie este politica de forþã prin excelenþã. (...)
Pentru noi puterea înseamnã obiectul ºi unicul scop al marii strategii, ºi se referã
în sens larg la abilitatea unei naþiuni de a se manifesta ºi de a avea o conduitã
asertivã în raport cu orice forþe care îi ameninþã libertatea ºi individualitatea“7.
Marea strategie are deci un element identitar specific, întrucât conferã indivi-
dualitate unui stat, de unde rezultã caraghioslâcul marilor strategii copiate.
Dezbaterea despre marea strategie are ca suport paradigmatic îndeosebi vizi-

unea de securitate specificã Rãzboiului Rece, cu cele douã ramificaþii specifice.
Este vorba despre securitate militarã ºi securitate politicã. Mai mult decât atât,
dacã marea strategie nu se construieºte în spaþiul ontologic al statului-naþiune,
atunci aceasta va fi caducã. Viziunea proiectatã în paginile acestui articol poate
genera idiosincrazii ideologice, dar astfel de pudibonderii intelectuale nu-ºi au
locul printre experþii relaþiilor internaþionale care înþeleg cã la Moscova, Beijing,
Teheran etc. lumea este perceputã în termenii jocului cu sumã nulã. Cu o definiþie
care reificã masiv statul, marcã a gândirii realiste, marea strategie se referã la
„teoria statului despre cum poate produce cel mai eficient securitate pentru sine
însuºi“8. Pe larg, marea strategie se referã la ameninþãrile pe care le percepe un
stat, la modul în care statul respectiv înþelege sã întâmpine ameninþãrile în discuþie
ºi la oportunitãþile pe care le poate fructifica. Percepþia depinde însã puternic de
asumpþiile împãrtãºite de elita unui stat în raport cu modul în care funcþioneazã
lumea. Dacã asumpþiile sunt eronate, adicã dacã sunt diferite de cele ale unei
eventuale puteri revizioniste, atunci politicile publice prin care se materializeazã
marea strategie vor fi aidoma, adicã eronate în raport cu centrul de putere revi-
zionist. Pe scurt, mare strategie vizeazã interesele vitale ale statului ºi locul pe
care acesta – ºi elita sa guvernantã – doreºte sã-l ocupe în lume, respectiv în spa-
þiul internaþional al puterii. În tentativa de a evacua determinismele ºi reificãrile
masive propuse de neorealism, realismul neoclasic se apropie de constructivism
ºi precizeazã cã percepþia strategicã a mediului de securitate joacã un rol funda-
mental în tricotarea marii strategii. Astfel, realismul neoclasic, care acordã un rol
important factorilor subsistemici ºi elitelor în forjarea marii strategii, plecând
deci de la premisa cã statele mici au propria marjã de autonomie într-o politicã
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mondialã în care distribuþia puterii le este defavorabilã, pune semnul egal între
politica externã ºi marea strategie. ªi precizeazã cã sunt cel puþin trei faze pentru
a înþelege comportamentul unui stat în câmpul relaþiilor internaþionale. Este vorba
despre evaluare strategicã, formulare strategicã ºi implementarea strategiei.
„Percepþia factorilor de decizie ºi a elitelor statului sunt situate în prima fazã.
Pentru a înþelege politica externã a unei anumite naþiuni este crucial sã se explo-
reze în detaliu modul în care autorii politicilor publice înþeleg situaþia lor“9. În
acest punct, realismul neoclasic face joncþiunea cu constructivismul ºi afirmã
prin ricoºeu importanþa culturii strategice sau a culturii de securitate pentru a
înºfãca premisele politicii externe a unui stat ºi implicit asumpþiile pivotale ale
marii strategii10.
Jakub Grygiel este unul dintre teoreticienii care imputã ºtiinþelor sociale eli-

minarea unui determinism pentru a-l înlocui cu altul din dorinþa de a salva geo-
politica de ea însãºi. Mai exact, de geopoliticienii îndrãgostiþi de masivul deter-
minism geografic care a caracterizat începuturile geopoliticii academice. „Sociolo-
gizarea“ masivã a geopoliticii a falsificat însã realitatea geopoliticã întrucât din
ecuaþia marii strategii a fost eliminat factorul geografic în favoarea factorului
tehnologic ºi a celui ideologic. Astfel, o axiomã geopoliticã potrivit cãreia distanþa
influenþeazã percepþia ameninþãrii a fost sistematic ocultatã de geopolitica socio-
logizatã. Eliminarea geografiei altereazã însã viziunea asupra marii strategii. Pe
care Grygiel o înþelege ca focalizarea geograficã a politicii externe a statului. Pe
scurt, acþiunea de politicã externã a statului canalizeazã puterea acestuia spre o
anumitã zonã geograficã11. Iar puterea în acest caz înseamnã acþiune diplomaticã,
acþiune economicã sau acþiune militarã. Ori toate acestea la un loc. Cine eliminã
geografia din ecuaþia puterii ºi a marii strategii va comite erori. Adicã va putea
rãmâne cu impresia cã rutele de transport naval existã în ciberspaþiu sau cã glo-
balizarea a liberalizat aceste rute de transport, în condiþiile în care rutele în dis-
cuþie au o evidentã realitate geograficã, iar accesul relativ liber la acestea este
asigurat nu de globalizare ci de Pax Americana ºi prevalenþa puterii americane
în câmpul politicii mondiale. Dupã cum poate rãmâne cu impresia cã politica
externã este doar o naraþiune strategicã, al cãrei singur rol este acela de a stabili
alteritãþi pentru recoagularea solidaritãþii interne a naþiunilor imaginate prin ex-
celenþã12. Dar politica externã nu se reduce doar la naraþiuni strategice ori la
discursuri care securitizeazã. Politica externã implicã întotdeauna o acþiune orien-
tatã geografic pentru a proiecta interesele ºi puterea unui centru administrativ asupra
unui spaþiu de interes.
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Dupã Grygiel, între geopoliticã ºi marea strategie existã o relaþie simbioticã.
Fiindcã, de vreme ce geopolitica se referã la importanþa strategicã a resurselor ºi
a rutelor cãtre aceste resurse, marea strategie înseamnã capacitatea statului de a
controla resurse ºi rute de comunicare pentru a-ºi consolida sau a-ºi menþine po-
ziþia de putere13. Altceva conteazã însã. Conteazã cã, pentru Grygiel cel puþin,
marea strategie se materializeazã în acþiuni diplomatice ºi militare orientate spre
anumite zone geografice. Din aceastã perspectivã, se poate afirma existenþa unei
echivalenþe între o doctrinã prezidenþialã, ce distileazã acþiunea de politicã externã
a unei administraþii, ºi marea strategie a acelei administraþii. Ca atare, o dezbatere
despre Doctrina Obama înseamnã în realitate o analizã a marii strategii a admi-
nistraþiei Obama, concluzie care face titlul articolului mai inteligibil.

Doctrina Obama

Care este cea mai interesantã privire academicã asupra unei doctrine prezi-
denþiale? Evident, una care sã þinã cont de contextul în care apare o astfel de doc-
trinã, de avatarurile contextuale care explicã modulaþiile doctrinei, de afinitatea
cu doctrinele prezidenþiale anterioare, de cultura strategicã sau de tipul de excep-
þionalism care impulsioneazã o astfel de doctrinã. În cele ce urmeazã vor fi pre-
zentate trei posibile abordãri ale unei doctrine prezidenþiale, dupã care Doctrina
Obama va fi desfãºuratã în acord cu câteva linii de forþã. Prima abordare îi apar-
þine lui Christopher Layne, în viziunea cãruia toate doctrinele de securitate ameri-
cane din perioada Rãzboiului Rece, precum ºi cele profilate dupã cãderea Cortinei
de Fier, au fost subsumate strategiei Open Door, o viziune de securitate conce-
putã înainte de a Doua Conflagraþie Mondialã ºi menitã sã asigure hegemonia
Statelor Unite în secolul XX, dar ºi ulterior. 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 containmentului, care a ghidat
conduita strategicã aWashingtonului în tot cuprinsul Rãzboiului Rece. Iar ultima
viziune, probabil ºi cea mai interesantã, este articulatã de Colin Dueck, care pre-
cizeazã cã orice proiecþie monoliticã asupra unei doctrine prezidenþiale este ridi-
colã. Dupã Dueck, care intrã astfel în coliziune cu Layne ºi Martel, puþine sunt
cazurile în care o doctrinã prezidenþialã este criogenatã într-un format premergãtor
începerii mandatului unei administraþii. De cele mai multe ori, doctrinele prezi-
denþiale suportã o serie de modulaþii, în acord cu schimbãrile survenite în politica
mondialã. Pentru Dueck deci, orice doctrinã prezidenþialã constituie de fapt un
mãnunchi de potenþiale abordãri strategice, unele fiind preferate în detrimentul
altora în funcþie de conjunctura geopoliticã.
Christopher Layne pretinde cã numitorul comun al tuturor strategiilor de

securitate americane din secolul XX ºi din secolul XXI vizeazã reproducerea
hegemoniei Statelor Unite, în condiþiile în care elita politicã ºi militarã de la
Washington manifestã reticenþã faþã de un sistem multipolar, înclinat prin definiþie
spre instabilitate ºi rãzboi. Aceastã constantã a culturii de securitate explicã de

42 LUCIAN-ªTEFAN DUMITRESCU 6

————————
13 Ibidem, p. X.



ce Statele Unite au adoptat strategia hegemoniei extrateritoriale în detrimentul
balansãrii regionale. Pentru susþinãtorii realismului defensiv, strategia hegemo-
niei extraregionale este costisitoare pe termen lung de vreme ce, pe de o parte,
aceasta va conduce la supraextindere strategicã, iar, pe de altã parte, o serie de
state regionale vor adopta comportamente strategice de contrabalansare a hege-
monului. Recomandarea realiºtilor defensivi, care se dovedesc astfel liberali ca-
muflaþi, este ca dorinþa de expansiune a hegemonului sã fie atenuatã prin creºterea
interdependenþei economice ºi exportului de democraþie. Ce par sã nu înþeleagã
realiºtii defensivi este cã interdependenþa economicã ºi democraþia nu produc
securitate, ci mai degrabã securitatea face posibilã interdependenþa economicã ºi
democraþia. Acesta este de altfel ºi argumentul central al realiºtilor ofensivi, care
considerã cã maximizarea puterii înceteazã doar atunci când o organizaþie poli-
ticã devine hegemonicã. În plus, hegemonul descurajeazã puterile regionale de
la a-l provoca, iar cel mai potrivit rãspuns la incertitudinea privind intenþiile sta-
telor concurente este tocmai hegemonia. Dupã Christopher Layne deci, obþinerea
ºi reproducerea hegemoniei extraregionale este numitorul comun al tuturor stra-
tegiilor americane din secolul XX ºi secolul XXI. Doar aºa se explicã faptul cã
Statele Unite ºi Uniunea Sovieticã s-au înþeles tacit asupra statu-quo-ului din
anii ’60, refuzând deci sã recunoascã emergenþa unui pol de putere în Europa
Occidentalã, aºa cum îºi propunea Tratatul Franco-German din 1963, ce putea
submina însã NATO. ªi tot aºa se explicã de ce Statele Unite au manifestat reti-
cenþã faþã de emergenþa unei armate a Uniunii Europene, indepedentã de NATO14.
Cheia de boltã a hegemoniei extrateritoriale o constituie aºa-numita strategie
Open Door, cu douã ramificaþii, una economicã ºi a doua politicã. În esenþã, stra-
tegia Open Door afirmã cã reproducerea liberalismului politic ºi economic din
Statele Unite are nevoie de o perpetuare a deschiderii la nivel internaþional. Astfel,
prosperitatea Statelor Unite depinde de accesul la pieþele mondiale, la materii
prime ºi materiale. Dacã oportunitãþile pentru investiþii se restrâng sau dispar,
atunci se pot pierde locurile de muncã pe plan intern, rezultat care poate genera
potenþiale revolte sociale. Din punct de vedere politic, dacã instituþionalizarea
valorilor democratice diseminate de Statele Unite s-ar bloca la nivel mondial, iar
o ideologie concurentã ar acþiona drept contrapondere, atunci solidaritatea internã
ºi legitimitatea instituþiilor politice interne ar fi primejduitã, de vreme ce excepþio-
nalismul american, care alimenteazã acasã sentimentul de „we, the people“,
depinde de exportarea cu succes a valorilor ºi instituþiilor democratice peste hotare.
În opoziþie cu Christopher Layne,WilliamMartel argumenteazã cã Statele Unite

n-au reuºit sã mai articuleze o mare strategie coerentã în perioada post-Rãzboi
Rece. Iar principala explicaþie pentru acest semi-eºec a fost inexistenþa unui
competitor cu gabarit geostrategic comparabil cu cel al Statelor Unite din 1991
încoace. Din acest motiv, marea strategie americanã post-Rãzboi Rece a avut
mai degrabã caracter episodic15. Lipsind adversarul ºi astfel viziunea pe termen
lung, marea strategie a SUA în perioada post-Rãzboi Rece a fost mai degrabã
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reactivã ºi mai puþin proactivã. Aspectul readuce în prim plan dezbaterea despre
capacitatea unei organizaþii politice democratice de a-ºi proiecta în mod coerent
marea strategie în absenþa adversarului. O a treia caracteristicã a reþetelor strate-
gice americane post-Rãzboi Rece o constituie focalizarea asupra planului intern,
concretizatã în politici publice de consolidare a economiei americane. În fine,
modulaþia contextului internaþional, marcat de o serie de puteri emergente cu
propensiuni autocrate, a afectat profund modul de construire ºi implementare a
marii strategii americane. Dincolo însã de aceste aspecte, mai mult sau mai puþin
interesante, viziunea lui William Martel iese din rând prin abilitatea de a izola
cele trei principii care, în viziunea sa, au ghidat întotdeauna marea strategie ame-
ricanã. Prin urmare, urmând reþeta analiticã împãrtãºitã ºi de Christopher Layne,
William Martel observã cã marea strategie americanã a avut întotdeauna un nu-
mitor comun. Iar acest numitor comun este reprezentat de câteva constante strate-
gice. Prima constantã a marii strategii americane o constituie tradiþia jeffersonianã
ºi hamiltonianã, care accentueazã necesitatea consolidãrii economiei americane ºi,
în general, a puterii politice americane la nivel local16.Adoua constantã, aºa-numita
tradiþie jacksonianã, se referã la leadershipul internaþional al Statelor Unite. Mai
exact, la responsabilitatea Americii de a combate sursele dezordinii la nivel
mondial. Iar ultima constantã, consfinþitã de Franklin Delano Roosevelt, este cea
a cooperãrii internaþionale, un principiu care afirmã în esenþã cã hegemonului îi
revine responsabilitatea eticã de a exercita puterea de aºa manierã încât sã nu-ºi
umileascã adversarii, dar nici aliaþii. Marea strategie americanã a fost întotdeauna
una de succes atunci când a reuºit sã realizeze echilibrul între aceste principii,
conchide Martel.
„Dacã definim eronat marea strategie drept un plan prefabricat, urmãrit ad

litteram împotriva tuturor reticenþelor, atunci e limpede cã niciun preºedinte ºi
niciun lider mondial nu a avut vreodatã o astfel de strategie ºi probabil cã nici
nu va avea“17. Mai degrabã, marea strategie are întotdeauna un caracter hibrid,
iar Dueck trece în revistã direcþiile strategice aflate la dispoziþia diferiþilor preºe-
dinþi americani. Retrenchment sau replierea strategicã constã în reducerea buge-
telor militare cu consecinþe asupra anvergurii angajamentelor strategice asumate
de Statele Unite. Containment sau strategia îngrãdirii se referã la ajutor militar,
economic ºi politic acordat aliaþilor cu scopul de a bloca proiecþia de putere a
unui potenþial hegemon regional. Rollback sau strategia de schimbare a regimu-
rilor politice percepute ca inamice ºi simultan ca o ameninþare de securitate
pentru Statele Unite are douã manifestãri. Una indirectã, ceea ce presupune
acþiuni sub acoperire pentru înlãturarea unui regim politic. Dar ºi una directã,
care implicã acþiune militarã directã, combinatã eventual cu acþiune economicã
ºi diplomaticã pentru eliminarea surselor de insecuritate. Se adaugã strategiile de
adaptare sau de împãciuire (appeasement) care vizeazã concesii reciproce fãrã
sã existe însã aºteptarea de modificare a conduitei politice a adversarului geo-
strategic. Strategia de adaptare (accomodation) se situeazã la antipodul strategiei
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de integrare. În acest caz, integrarea în instituþii internaþionale, ajutorul economic
ºi liberalizarea politicã vizeazã atenuarea comportamentului agresiv al unui stat
concurent. Nu în ultimul rând, balansarea regionalã este strategia prin care
Statele Unite urmãresc prevenirea apariþiei unui hegemon regional în Europa,
Asia de N-E ºi în Orientul Mijlociu prin susþinerea unor aliaþi locali. Balansarea
regionalã este de fapt esenþa realismului clasic ºi constituie modul predilect de
acþiune a strategiei balanþei de putere. Din aceastã perspectivã se poate observa
cum Doctrina Obama este de fapt un mix de strategii distincte. Se poate vorbi
despre îngrãdire în raporturile cu Coreea de Nord ºi într-o mai micã mãsurã în
raporturile cu Iran ºi China. Dupã cum în cazul Chinei ºi al Federaþiei Ruse se
poate vorbi despre integrarea în instituþii internaþionale, cu obiectivul de a atenua
asperitãþile Weltanschauungului realist încetãþenit la Moscova ºi Beijing. Dupã
cum se poate vorbi despre o strategie ofensivã, de schimbare a regimului politic,
în raport cu Libia sau Al-Qaeda. „În raport cu marea strategie, accentul adminis-
traþiei Obama a cãzut pe adaptare internaþionalã ºi pe repliere strategicã“18.
În cele ce urmeazã, Doctrina Obama va fi desfãºuratã în raport cu câteva linii

de forþã. Este vorba despre lupta împotriva terorismului, eforturile de reducere a
proliferãrii nucleare, competiþia strategicã cu Federaþia Rusã ºi China, raporturile
cu diferite state din Orientul Mijlociu dupã Primãvara Arabã ºi, nu în ultimul
rând, raporturile Statelor Unite cu aliaþii în timpul administraþiei Obama, toate
aceste teme putând constitui obiectul unor studii de sinestãtãtoare.

Lupta împotriva terorismului

În campania pentru Casa Albã derulatã în 2007 ºi în 2008, Barack Obama a
pledat pentru intensificarea operaþiunilor militare din Afganistan, temã pe care a
aºezat-o de altfel în capul agendei sale de politicã externã. A argumentat cã foca-
lizarea administraþiei Bush asupra Irakului în detrimentul Afganistanului, asupra
„rãzboiului ales“ în defavoarea „rãzboiului impus“, a constituit o scãpare strate-
gicã pe care ºi-o propunea s-o corecteze rapid. Ceea ce a ºi fãcut. În decurs de
câteva sãptãmâni de la preluarea mandatului de preºedinte al Statelor Unite,
Barack Obama aproba deplasarea unui contingent de 20 000 de militari în
Afganistan cu obiectivul de „a submina, destrãma ºi învinge Al Qaeda“ în baza
afganã19. La scurtã vreme însã, a devenit clar cã surplusul de militari era insu-
ficient pentru îndeplinirea misiunii trasate, aºa încât în toamna anului 2009 era
organizatã o nouã rundã de negocieri pentru suplimentarea trupelor americane
din Afganistan. Pe de o parte, consilierii militari ai preºedintelui susþinuþi de
directorul CIA, Leon Panetta, au argumentat necesitatea unui adaos de 40 000 de
militari. Sau de mãcar 30 000 de militari, o poziþie susþinutã de secretarii de stat
Clinton ºi Gates, care deþineau portofoliul externelor, respectiv al apãrãrii. Pe de
altã parte, alþi consilieri ºi oficiali americani, printre care ºi vicepreºedintele Joe
Biden, au considerat cã o prezenþã americanã sporitã în Afganistan poate avea
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consecinþe negative nu doar asupra reformelor interne, ci ºi asupra unui potenþial
canal de comunicare deschis cu talibanii20.Acest al doilea grup deci, care cunoºtea
direct sau indirect experienþa administraþiei Johnson în Rãzboiul din Vietnam, s-a
temut de o angajare strategicã supradimensionatã a Statelor Unite în Afganistan
ºi a pledat ca atare pentru înmulþirea atacurilor la distanþã cu drone, astfel încât
sã nu fie pusã în pericol viaþa militarilor americani. La finele lui decembrie 2009,
adminstraþia Obama aproba trimiterea unui contingent de 33 000 de militari
americani în Afganistan, cu condiþia ca anul 2011 sã reprezinte debutul retragerii
militarilor americani, termen ce putea suferi modificãri în funcþie de situaþia din
teatrul de operaþiuni. Uciderea lui Osama bin Laden din 2011 a permis adminis-
traþiei Obama sã declare ca îndeplinitã misiunea stabilitã în 2009, în contextul în
care, pe plan intern, rãzboiul din Afganistan devenea din ce în ce mai puþin
popular. Sunt de punctat aici presiunile Partidului Democrat, care îi solicita pre-
ºedintelui Obama retragerea masivã a trupelor americane din Afganistan înainte
de alegerile prezidenþiale din 2012, în contextul în care una dintre temele majore
ale campaniei electorale din 2012 viza modul în care administraþia Obama reuºise
în primul mandat la Casa Albã sã concluzioneze rãzboaiele demarate de admi-
nistraþia George W. Bush. Chestiunea era cu atât mai importantã cu cât Barack
Obama câºtigase cursa prezidenþialã din 2008 cu promisiunea de a încheia atât
rãzboiul din Afganistan cât ºi rãzboiul din Irak, o promisiune electoralã care
urma sã influenþeze decisiv câºtigarea celui de al doilea mandat prezidenþial. În
acest context, secretarul apãrãrii Robert Gates observa cã preºedintele Obama nu
avea încredere în proprii conducãtorii militari, nu-l suporta pe Karzai ºi dorea sã
punã cât mai repede punct unui rãzboi pe care nu-l considera al lui21. Pentru pre-
ºedintele Obama, continuã Robert Gates, cel mai important lucru era sã extragã
soldaþii americani din Afganistan, indiferent de consecinþele strategice ale unei
retrageri rapide, un efect pervers care avea sã devinã manifest la scurtã vreme în
Irak. Strategia administraþiei Bush ºi a administraþiei Obama a fost aceea de a
împiedica Al Qaeda sã utilizeze Afganistanul pentru atacuri împotriva Statelor
Unite, iar rãzboiul început în 2001 cu o serie de perioade de flux, precum anii
2009-2010, a contribuit la îndeplinirea acestui obiectiv. Cu toate acestea, anunþul
privind retragerea trupelor americane din Afganistan începând cu 2011 a fost mai
degrabã neinspirat, conchide Duke. De vreme ce militarii americani erau cea mai
coerentã expresie a unei statalitãþi incipiente, a cãrei dezagregare a fost urmãritã
sistematic de atacurile talibanilor, ale forþelor radicale Haqqani ºi ale Al Qaeda,
asalturile insurgenþilor s-au intensificat dupã anunþul retragerii trupelor americane,
în condiþiile în care o statalitate eficientã constituie cel mai puternic antidot la
dezvoltarea reþelelor teroriste. Concluzionând, necunoscuta celui de-al doilea
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mandat prezidenþial în ceea ce priveºte lupta împotriva terorismului s-a referit la
consistenþa prezenþei militare americane în Afganistan, o condiþie sine qua-non
pentru consolidarea statalitãþii pe plan local.

Lupta împotriva proliferãrii nucleare

Probabil cã cele douã constante majore ale Doctrinei Obama, respectiv adap-
tarea strategicã ºi replierea strategicã, s-au concretizat edificator în politica de
non-proliferare a armelor nucleare. Premisa acestei politici a fost cã în cazul în
care Statele Unite vor iniþia concesii privind armamentul nuclear, buna practicã
aAmericii va fi urmatã ºi de alte state, care vor face la rându-le reduceri.Asumpþia
a fost evident una idealistã de vreme ce statele care deþin arme nucleare le-au
produs din motive de securitate, raþiuni geopolitice sau pentru a-ºi augmenta
statura politicã în distribuþia puterii la nivel regional. Era deci greu de crezut, având
în vedere referenþialul realist ofensiv care acompaniazã producerea armelor nu-
cleare, cã o iniþiativã idealistã a Americii va reduce stocul de rachete nucleare la
nivel internaþional. ªi, cu toate acestea, un succes notabil a fost obþinut. Este
vorba despre Tratatul New START semnat de adiministraþia Obama cu adminis-
traþia Medvedev. Tratatul prevedea reducerea arsenalului nuclear la aproximativ
1 550 de focoase nucleare ºi la 700 de transportoare a acestora pentru cele douã
state. Un alt succes important ale administraþiei Obama în câmpul neproliferãrii
armelor nucleare a fost ºi Summitul pentru Securitate Nuclearã derulat la
Washington. Recomandarea de ratificare a Tratatului pentru Interzicerea Totalã
a Experienþelor Nucleare, adoptat de Adunarea Generalã a ONU în 1996, dar ne-
ratificat încã de Statele Unite, China, Iran, Israel ºi Egipt, vãdeºte atitudinea abo-
liþionistã a preºedintelui Obama în ceea ce priveºte armele nucleare. De altfel, în
1983, ca student al Universitãþii California, Barack Obama publica un articol
sugestiv pentru atitudinea pe care urma sã o afiºeze trei decenii mai târziu în
raport cu armele nucleare. Intitulat Breaking the War Mentality ºi publicat într-un
hebdomadar studenþesc, articolul abunda în sintagme de genul „militarismul
Rãzboiului Rece“ ºi „interesele industriei militare“. În esenþã, articolul propunea
reducerea masivã a arsenalului nuclear, eventual eradicarea completã a acestuia.
Ar fi însã nerealist sã credem cã, odatã devenit preºedinte al Statelor Unite, Obama
a luat în serios posibilitatea eliminãrii arsenalelor nucleare. Din aceastã per-
pectivã, strategia împotriva proliferãrii armelor nucleare iniþiatã de administraþia
Obama nu ar trebui evaluatã din perspectiva reuºitei de a elimina armele nucleare,
ci mai degrabã din perspectiva modului în care aceastã strategie a slujit intereselor
Statelor Unite ºi pe cele ale stabilitãþii internaþionale. Din acest punct de vedere,
de interes este acordul nuclear semnat de Statele Unite cu Iranul în iulie 2015,
precum ºi paºii fãcuþi de administraþia Obama pentru parafarea acestei înþelegeri.
Dupã tentativa eºuatã de deschidere diplomaticã iniþiatã de administraþia Obama
în 2009, cândAyatollahul Ali Khamenei oferea un rãspuns ostil ºi suspicios scri-
sorii trimise de Preºedintele Obama, ºi dupã ani buni de negocieri eºuate între
Iran ºi grupul P 5+1 (cei cinci membri permanenþi ai Consiliului de Securitate al
ONU ºi Germania), Statele Unite au apelat inclusiv la acþiuni de sabotaj cibernetic.
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Purtând titulatura de Operaþiunea Jocurile Olimpice, acþiunea de sabotaj ciber-
netic iniþiatã de Statele Unite a oprit câteva sute de centrifuge implicate în opera-
þiunea de îmbogãþire a uraniului, ceea ce a condus la blocarea dezvoltãrii progra-
mului nuclear iranian cu un an sau doi, potrivit evaluãrilor unor experþi22. Opera-
þiunea în discuþie ar fi fost mai eficientã decât întreaga perioadã de sancþiuni eco-
nomice dure, care au încetinit semnificativ dezvoltarea economiei iraniene. Deºi
establishmentul de la Teheran nu a admis vreodatã cã ar derula un program destinat
dezvoltãrii de arme nucleare, Agenþia Internaþionalã pentru Energie Atomicã a
gãsit Iranul vinovat de încãlcarea a numeroase tratate ºi înþelegeri internaþionale
ce reglementeazã nonproliferarea nuclearã. Asta pânã în ianuarie 2015, când
aceeaºi Agenþie Internaþionalã pentru EnergieAtomicã evalua programul nuclear
iranian ca având exclusiv scopuri paºnice. Trebuie spus cã elita politicã ºi mili-
tarã de la Teheran percepe programul nuclear domestic nu doar din perspectiva
augmentãrii securitãþii statului, ci ºi ca încarnare a excepþionalismului persan, o
constantã identitarã ce ar califica automat Iranul la statutul de mare putere în
regiunea Golfului Persic. Pentru strategia de hegemonie extrateritorialã practicatã
de toate administraþiile americane dupã al Doilea Rãzboi Mondial, dacã e sã-l
credem pe Christopher Layne, transformarea Iranului într-o putere nuclearã ar
conduce la apariþia unui hegemon regional ce ar putea contrabalansa eficient in-
serþia strategicã a Americii în zona Orientului Mijlociu, cu costuri strategice
majore pentru Statele Unite, aliaþii Washingtonului ºi economia mondialã în
ansamblul ei. Pentru Israel, prima ameninþare strategicã reprezentatã de un Iran
înzestrat cu arme nucleare ar reprezenta-o Hezbollah, Hamas ºi alþi actori asime-
trici susþinuþi de Teheran. De altfel, la scurtã vreme dupã parafarea acordului,
primul ministru israelian Benjamin Netanyahu a catalogat acordul nuclear cu
Iranul drept o „greºealã istoricã“. În ceea ce priveºte raporturile dintre Statele
Unite ºi Coreea de Nord, acestea s-au blocat de la bun început. Deºi au existat
asigurãri date încã din campania electoralã despre intenþia administraþiei Obama
de a iniþia negocieri directe pentru soluþionarea chestiunii nucleare, Coreea de
Nord a pãrãsit la începutul anului 2009 formatul „negocierii în ºase“ – Rusia,
Japonia, China, Coreea de Sud, Statele Unite ºi Coreea de Nord, iar la scurtã vreme
a testat un dispozitiv nuclear ºi astfel „s-a autoproclamat un stat ce deþine arme
nucleare“23. Dupã ce, în 2012, Kim Jong-un prelua frâiele puterii, Pyongyangul
organiza un nou test nuclear în 2013, înceta comunicarea cu Seulul ºi declara cã
un rãzboi în zonã este iminent. Din acest motiv, Statele Unite au apelat la o stra-
tegie de îngrãdire pentru a contracara comportamentul arbitrar al Coreei de Nord.

Interacþiunea geopoliticã cu China ºi Federaþia Rusã

China ºi Federaþia Rusã au colaborat cu administraþia Obama în domeniul
nonproliferãrii armelor nucleare ºi în cel economic, dar simultan au continuat sã
perceapã Washingtonul drept un competitor strategic major.
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Preºedintele Obama iniþia ultima resetare diplomaticã dintre Moscova ºi
Washington în 200924. Dezgheþul diplomatic survenea dupã Rãzboiul din Georgia
din 2008 soldat cu o rãcire puternicã a raporturilor dintre administraþia Medvedev
ºi administraþia Bush. Dar dupã ce condamnã invazia din Georgia, administraþia
Obama identifica o vinã tripartitã pentru escaladarea tensiunilor din Georgia:
Federaþia Rusã, Georgia ºi, cumva surprinzãtor, administraþia Bush. „Preºedintele
Obama a sugerat cã Preºedintele Bush ar fi fost prea agresiv în raporturile cu
Moscova ºi cã relaþiile bilaterale ar trebui sã se îmbunãtãþeascã“25. Resetarea ini-
þiatã de Preºedintele Obama în raporturile cu Kremlinul s-a concretizat într-o
strategie de adaptare parþialã la intenþiile strategice ale Federaþiei Ruse. Dincolo
de temporizarea instalãrii scutului antirachetã NATO din Polonia ºi din Cehia –
proiecte la care se renunþã în favoarea scutului antirachetã de la Deveselu –, admi-
nistraþia Obama antifona chestiunea drepturilor omului în interacþiunea strategicã
cu Moscova ºi, în dezacord fundamental cu Actul Final de la Helsinki din 1975,
separa agenda diplomaticã ºi cea de securitate de agenda drepturilor omului. Mai
mult decât atât, Statele Unite au oferit asigurãri Federaþiei Ruse legate de înceta-
rea extinderii NATO în Georgia ºi Ucraina, Washingtonul a recunoscut alegerea,
în 2010, a preºedintelui pro-rus Viktor Yanuikovich în Ucraina, iar Federaþia Rusã
era primitã în Organizaþia Mondialã a Comerþului. De asemenea, în schimbul unei
atitudini mai conciliante a Federaþiei Ruse în chestiunea armelor nucleare, a
Iranului ºi a Afganistanului, Statele Unite au diminuat presiunea geostrategicã
exercitatã înAsia Centralã. Resetarea propusã de administraþia Obama constituie
deci un alt nume pentru strategia de adaptare parþialã la intenþiile strategice ale
Federaþiei Ruse. Concesiile Washingtonului þinteau îndeosebi la destinderea
ethosului de joc cu sumã nulã, tipic pentru Rãzboiul Rece, ce ghidase interacþiunea
geopoliticã dintre Moscova ºi Washington dupã 1991. Câºtigurile Statelor Unite
generate de o astfel de strategie au fost minimale. „Modelul care s-a încetãþenit
a fost ca Federaþia Rusã sã ofere o cooperare strict limitatã la propriile interese, în
timp ce simultan a fãcut presiuni pentru a obþine avantaje de la Statele Unite“26.
De altfel, Tratatul New Start semnat în 2010 pare sã fi conferit avantaje mai ales
Federaþiei Ruse, în condiþiile în care instituirea paritãþii în materie de focoase
nucleare urma sã fie în avantajul economiei mai puþin dezvoltate, respectiv cea
a Federaþiei Ruse. Mai mult decât atât, precizarea din preambulul tratatului prin
care Federaþia Rusã se opune dezvoltãrii programelor americane de apãrare anti-
rachetã, o marotã a establishmentului rus încã de la Reykjavik din 1986, a fost
greu de digerat laWashington. Cum de altfel a fost greu de digerat întregul tratat,
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de vreme ce tehnologia sateliþilor militari americani permitea Pentagonului sã
observe dezvoltarea capabilitãþilor nucleare ruseºti, ceea ce face inutil un astfel
de tratat27. În plus, resetarea sau strategia de adaptare iniþiatã de administraþia
Obama nu a alterat defel proiecþia strategicã clasicã a Federaþiei Ruse. Astfel,
Kremlinul a pretins influenþã strategicã exclusivã în „vecinãtatea apropiatã“, a
ocupat Georgia militar, a protestat faþã de scuturile de apãrare antirachetã aflate
în gestiunea NATO, ºi-a consolidat sistematic capabilitãþile militare ºi a subminat
inserþia strategicã americanã din Asia Centralã. Totodatã, Federaþia Rusã a oferit
asistenþã pentru programul nuclear iranian, precum ºi pentru regimul Assad, blo-
când sistematic în Consiliul de Securitate al ONU sancþiunile votate împotriva
Iranului ºi Siriei. Dupã ce Vladimir Putin schimba poziþia de premier cu cea de
preºedinte în 2012, Kremlinul demara procesul de repudiere a ONG-urilor cu
profil occidental. Începutul sfârºitului resetãrii diplomatice iniþiatã de adminis-
traþia Obama s-a produs când Moscova acorda azil politic lui Edward Snowden,
acuzat de spionaj în Statele Unite în 2013. Drept rãspuns la gãzduirea lui Snowden,
Washingtonul anuleazã o întâlnire la nivel înalt dintre Barack Obama ºi Vladimir
Putin. Izbucnirea crizei din Ucraina din 2014 avea sã consfinþeascã disoluþia
celei de a patra resetãri diplomatice ºi astfel a strategiei de adaptare iniþiatã de
administraþia Obama, în 2009, în raporturile cu Federaþia Rusã. „Resetarea este
moartã fãrã însã sã fi fost înlocuitã de o strategie coerentã a Statelor Unite faþã
de Federaþia Rusã, iar zonele din Caucaz, Asia Centralã ºi Orientul Mijlociu din
care America se retrage vor fi ocupate de Vladimir Putin“28.
Beijingul a afiºat o atitudine ostilã faþã de administraþia Obama de la bun început,

episodul din cadrul Conferinþei pentru Schimbare Climaticã de la Copenhaga din
2009 fiind grãitor în acest sens. În aceeaºi logicã strategicã care a ghidat rapor-
turile cu administraþia Medvedev, preºedintele Obama a sugerat ca Statele Unite
sã propunã reduceri consistente de emisii de carbon în atmosferã, în speranþa cã
partea chinezã va replica prin reduceri comparabile. Calculul strategic a fost însã
eronat de la bun început. În primul rând, o economie emergentã precum cea a
Chinei, care este ghidatã mai degrabã de o logicã prometeicã, de a produce în
primul rând locuri de muncã pentru a asigura un grad ridicat de ocupare ºi abia
în subsidiar dezvoltare socialã, nu poate suporta astfel de reduceri fãrã a încetini
semnificativ procesul de producþie ºi rotaþia capitalurilor. Iar în al doilea rând,
efortul unei economiii extrem de sofisticate, precum cea a Statelor Unite, de a
opera astfel de reduceri este relativ redus, comparativ cu efortul similar depus de
o economie emergentã, slab tehnologizatã ºi masiv dependentã de exploatarea
cãrbunelui ºi a petrolului, surse de energie poluante prin definiþie. Întrucât pro-
punerea delegaþiei americane la Conferinþa pentru Schimbare Climaticã de la
Copenhaga ar fi avut implicaþii strategice majore pentru China, sugestia a fost
declinatã rapid de reprezentantul Beijingului, astfel cã deznodãmântul Conferinþei
a fost unul neconcludent. În faþa unei astfel de atitudini a Chinei, administraþia
Obama a mixat trei strategii în raport cu Beijingul: îngrãdire, balansare ºi descu-
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rajare. Strategia de descurajare a fost însã puþin convingãtoare în condiþiile în
care Statele Unite s-au angajat sã nu ia atitudine în raport cu disputele teritoriale
dintre China ºi vecinii acesteia, în acest fel Washingtonul validând indirect aºa-
numitele interese pivotale – core interests29 – ale Beijingului. ªi ridicând astfel
semne de întrebare printre aliaþii din zonã în legãturã cu implicarea militarã a
Washingtonului în zonã în cazul concretizãrii unei ameninþãri militare chineze.
Strategia de balansare, distilatã în sintagma „pivotul cãtre Asia“, s-a dovedit
pânã acum relativ strãvezie, datã fiind creºterea timidã a contingentelor militare
americane din Singapore ºi Australia. Hotãrârea Washingtonului de a juca un rol
strategic major în Asia de Sud-Pacific a fost susþinutã mai ales de acþiune diplo-
maticã, care a constituit vectorul strategiei de îngrãdire a Chinei, graþie consoli-
dãrii raporturilor diplomatice dintre Statele Unite ºi o salbã de state din Rimlandul
asiatic. Este vorba de aliaþii deja clasici, precum Singapore, Taiwan, Coreea de
Sud ºi Japonia, la care s-au adãugat state precum Vietnam ºi Filipine. Indiscutabil
însã, cel mai important câºtig pentru strategia îngrãdirii Chinei îl reprezintã con-
solidarea raporturilor strategice dintre Washington ºi New Delhi.

Primãvara Arabã

Doctrinele prezidenþiale sunt de regulã caracterizate de o sintagmã ce le evi-
denþiazã esenþa. Dacã în cazul Doctrinei Bush, unilateralismul Statelor Unite era
cel mai bine distilat în sintagma „rãzboi preventiv“, în cazul Doctrinei Obama
sintagma utilizatã cel mai frecvent pentru a-i evidenþia principala linie directoare
este leading from behind, care s-ar traduce printr-o hegemonie blândã sau o
hegemonie orientatã spre multilateralism, în puternic contrast cu unilateralismul
administraþiei anterioare. Filmul geopolitic care a consacrat sintagma leading
from behind este Primãvara Arabã, mai precis episodul libian din 2011, când,
spre stupoarea republicanilor, preºedintele Obama nu a cerut aprobarea Congre-
sului pentru intervenþia militarã împotriva regimului Gaddafi. În schimb a fost
solicitatã aprobarea Consiliului de Securitate al ONU ºi, cumva surprinzãtor,
consimþãmântul Ligii Arabe din dorinþa de a exhiba multilateralismul adminis-
traþiei Obama. Sintagma acþiune cineticã, ºi nu rãzboi, a fost utilizatã în nara-
þiunile strategice diseminate de Casa Albã în legãturã cu intervenþia din Libia, în
acest fel justificându-se ignorarea Congresului SUA. Intervenþia în discuþie a
permis Statelor Unite sã joace rolul hegemonului blând, care oferã iniþiativa
militarã unei Franþe orgolioase dar mai degrabã neputincioasã din punct de vedere
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militar. Mai precis, Franþa a avut nevoie de muniþia de rãzboi americanã ºi de
navele de alimentare americane pentru a-ºi îndeplini misiunea din Libia. În pofida
intenþiei Statelor Unite de a se situa în fundalul operaþiunii din Libia, infrastruc-
tura militarã americanã ºi intelligence-ul american s-au dovedit pivotale pentru
rãsturnarea regimului Gaddafi.
În cazul Egiptului, administraþia Obama a diseminat un vechi cliºeu ideologic

potrivit cãruia alegerile libere constituie esenþa democraþiei. „Surpriza“ s-a ivit
dupã ce preºedintele Morsi ºi alþi reprezentanþi ai Frãþiei Musulmane au iniþiat
acþiuni de ecranare a influenþei occidentale în Egipt ºi de implementare a legii
sharia. E adevãrat cã în vara anului 2012, mai precis în luna august, mai mulþi
reprezentanþi ai Frãþiei Musulmane au vizitat Casa Albã, unde au oferit asigurãri
legate de menþinerea unei politici cvasi-seculare în Egipt. Cu doctorate acordate
de diferitele universitãþi americane, membrii acestei delegaþii au transmis un
mesaj ce a produs optimism la Casa Albã. Un optimism exagerat însã, de vreme
ce alþi reprezentanþi ai Frãþiei Musulmane, unii dintre aceºtia la rându-le cu doc-
torate obþinute în America, promiteau în campania electoralã distrugerea Israelului
ºi descriau Statele Unite ale Americii drept un grup politic nelegitim, format din
briganzi30. Într-un stat cu o capacitate infrastructuralã fragilã, doar douã instituþii
puteau exercita puterea în urma înlãturãrii preºedintelul Mubarak. Este vorba
despre armata egipteanã ºi Frãþia Musulmanã. Dupã semnarea acordului de pace
dintre Egipt ºi Israel în 1979, conduita armatei egiptene s-a dovedit cvasi-predic-
tibilã în acþiunile de luptã împotriva terorismului, menþinerea pãcii cu Israelul ºi
a stabilitãþii interne, o predictibilitate asiguratã de stipendii anuale generoase pri-
mite din partea Washingtonului. Înlãturarea lui Mohammed Morsi de cãtre mi-
nistrul apãrãrii Abdul Fatah al-Sisi printr-o loviturã de stat în 2013 restabilea
preeminenþa armatei egiptene în raport cu Frãþia Musulmanã ºi reconfirma faptul
cã într-un stat fragil stabilitatea este preferabilã democraþiei31, aceasta fiind de
altfel logica interacþiunii geostrategice dintre Washington ºi Cairo vreme de mai
bine de trei decenii. Politica administraþiei Obama faþã de Siria a fost o altã do-
vadã de incoerenþã strategicã. În august 2011, preºedintele Obama declara cã re-
gimul Assad „trebuie sã plece“, iar strategia schimbãrii de regim politic se pro-
filase deja la Casa Albã. Dar alegerile din 2012 au fost câºtigate (ºi) în baza pro-
misiunii de moderaþie strategicã (strategic restraint) fãcutã publicului american,
o promisiune ce ar fi cãpãtat contur demagogic în cazul aprobãrii unei intervenþii
militare în Siria, motiv pentru care s-a vehiculat posibilitatea unei intervenþii
camuflate, prin susþinerea opozanþilor regimului Assad, o iniþiativã susþinutã de
Hillary Clinton, Leon Panetta ºi David Petraeus. Stupefiant a fost faptul cã, în
2013, când regimul Assad traversa linia roºie printr-un atac chimic îndreptat
împotriva propriilor cetãþeni, singura acþiune a administraþiei Obama a constat în
producerea de naraþiuni strategice de demonizare a Damascului, acþiune ce rãs-
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pundea însã puternicei mefienþe a publicului american în raport cu o intervenþie
militarã a Statelor Unite în Siria. Peste o anumitã limitã însã, acþiunile de PR ajung
sã contravinã logicii marii strategii. De unde ºi concluzia lui Colin Dueck. „Din
perspectiva marii strategii, politica Statelor Unite faþã de Siria nu poate fi
evaluatã altfel decât ca stânjenitoare“32. Situaþia nu a fost fundamental diferitã
în raport cu Irakul ºi a consecinþelor provocate de retragerea trupelor americane,
respectiv vidul de putere umplut rapid de conflictele etno-religioase stipendiate
generos de statele din zona Golfului aflate în competiþie pentru hegemonie localã.
Retragerea din Irak a fost tema centralã a alegerilor prezidenþiale din 2012, o
temã circumscrisã de ideea mai largã a moderaþiei strategice, aºa încât orice
decizie de prelungire a ºederii militarilor americani în Irak ieºea din discuþie.
Anterior însã, generalul David Petraeus recomandase menþinerea prezenþei mili-
tare americane în Irak, în condiþiile unei statalitãþi fragile ºi a fracturilor etno-
religioase majore existente pe plan local. Petraeus subliniase de altfel cã o even-
tualã reconciliere localã va fi posibilã doar prin prezenþa militarã americanã,
unicul garant al unei minime stabilitãþi pe plan local. Iniþial, preºedintele Obama
a fost receptiv la sugestia generalului Petraeus ºi, în pofida promisiunii de încetare
rapidã a „rãzboiului ales“, aºa cum fusese denumit rãzboiul din Irak, administraþia
Obama a consolidat prezenþa militarã americanã în Irak. Raþiunile electorale din
2012 au condus însã la o retragere cu consecinþe strategice dramatice. Stipendiaþi
de diferite state din zona Golfului, luptãtorii jihadiºti din Irak au destabilizat rapid
fragila stabilitate internã, în vreme ce prim ministrul Maliki a glisat spre Teheran.
Drept urmare, Maliki a demarat persecutarea sunniþilor din Irak ºi a permis
Iranului acces la spaþiul aerian al Irakului pentru transport de armament cãtre
Siria. De altfel, principala consecinþã a Primãverii Arabe a fost deflagraþia isla-
mismului sunnit care a condus la emergenþa triumfalismului sunnit în Egipt,
Tunisia ºi Maroc, aratã Vali Nasr33, precum ºi la lichefierea statalitãþii în Irak.

Raporturile cu aliaþii

Abordarea administraþiei Obama a fost una de repliere strategicã în raport cu
cheltuielile militare ºi implicarea Statelor Unite în alte acþiuni militare decât cele
din Afganistan ºi din Irak. De altfel, atunci când a intervenit pentru schimbarea
regimului Gaddafi, America a preferat un rol secundar, care a devenit totuºi mai
proeminent decât se preconizase iniþial pe fondul slãbiciunii militare a Franþei.
Focalizându-se asupra reconstruirii economiei ºi naþiunii americane, administraþia
Obama a operat reduceri masive în bugetul apãrãrii. Astfel, dacã bugetul apãrãrii
reprezenta 4,9% din PIB în 2010, ºase ani mai târziu urma sã se cheltuiascã doar
puþin peste 3% din PIB pentru apãrare. Din aceastã perspectivã, Robert Gates,
deþinãtorul portofoliului apãrãrii în primul mandat al preºedintelui Obama, fãcea
o proiecþie îngrijorãtoare. El argumenta, în 2011, cã alte reduceri operate în bu-
getul apãrãrii „vor periclita abilitatea Statelor Unite de a-ºi liniºti aliaþii, de a-ºi
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contracara adversarii ºi de a menþine stabilitatea internaþionalã“34. În pofida
semnalului de alarmã tras de Robert Gates, tãierile bugetare au continuat, astfel
încât se estimeazã cã bugetul apãrãrii a pierdut peste un trilion de dolari în peri-
oada 2009-2016. Aspectul nu este total suprinzãtor de vreme ce Ghidul Strategic
de Apãrare din 2012 renunþa la premisa clasicã, potrivit cãreia armata americanã
ar trebui sã aibã capacitatea de a gestiona simultan douã conflicte regionale. În
schimb, administraþia Obama s-a concentrat asupra unor ameninþãri strategice
precum schimbarea climaticã, feluritele epidemii ºi eºecurile globalizãrii. Unul
dintre neajunsurile majore ale subþierii bugetului apãrãrii a fost reducerea semni-
ficativã a fondurilor dedicate cercetãrii ºi dezvoltãrii tehnologiilor militare. Este
binecunoscut faptul cã o parte a tehnologiei militare are finalitate socialã. Gândirea
strategicã care a ghidat tãierile masive aplicate bugetului apãrãrii þintea la meta-
morfozarea armatei americane dintr-o forþã masivã spre una inovativã, redusã ca
dimensiuni, dar masiv tehnologizatã. Mai puþinii bani alocaþi departamentelor de
cercetare-dezvoltare militarã au condus la ratarea plenarã a obiectivului amintit
mai devreme. Simultan, bugetele militare ale unor competitori strategici majori,
precum China ºi Federaþia Rusã, au continuat sã creascã, deºi se situeazã încã
departe, în cifre absolute, de bugetul apãrãrii Statelor Unite. Viziunea replierii
strategice a produs efecte ºi asupra personalului din armata americanã. Majori-
tatea ofiþerilor din cadrul Joint Chiefs of Staff au declarat în faþa Congresului cã
tãierile masive operate în bugetul militar de administraþia Obama au diminuat
semnificativ încrederea armatei cã se poate angaja eficient într-un conflict militar
regional. Deci de la capacitatea de a lupta simultan în douã conflicte regionale
s-a ajuns la implicarea armatei americane într-un singur rãzboi regional, pentru
ca în urma reducerii consistente a bugetului apãrãrii sã disparã ºi aceasta din
urmã. Efectul direct a fost augmentarea asertivitãþii puterilor cu ambiþii hegemo-
nice regionale – China, Federaþia Rusã, Iran. Iar efectul indirect a fost scãderea
încrederii aliaþilor cã Statale Unite vor veni în sprijinul lor atunci când se vor
confrunta cu o ameninþare de securitate majorã. „Aliaþii depind de indicatori
materiali convingãtori ai implicãrii americane, inclusiv o prezenþã militarã consis-
tentã însoþitã de dorinþa de a o utiliza. Aceleaºi lucruri descurajeazã adversarii“35.
Jakub Grygiel constatã o înmulþire semnificativã a revizionismului low-cost în
secolul XXI. Criza din strâmtoarea Hormuz (2012), disputa pentru insulele Senkaku
din Marea Chinei de Est (2013), criza din Ucraina (2014), tensiunile navale ºi
aeriene din Marea Balticã (2015), precum ºi tensiunile din insulele Spratly din
Marea Chinei de Sud (2015) sunt toate exemple de revizionism low-cost36. Tato-
narea, rãzboiul hibrid sau revizionismul low-cost se referã la un set de acþiuni
militare prin care hotãrârea strategicã a hegemonului este testatã în punctul cel
mai îndepãrtat al proiecþiei sale de putere. Fireºte cã revizionismul low-cost nu
vizeazã o confruntare militarã directã cu hegemonul, deºi un astfel de efect
pervers ar putea apãrea, caz în care revizionismul low-cost se va dovedi o strategie
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eºuatã. Dar esenþa revizionismului low-cost este aceea de a testa angajamentul
de securitate a hegemonului în raport cu proprii sãi aliaþi37. Ca atare, acþiunile
militare, diplomatice ºi economice condensate de Jakub Grygiel în sintagma
revizionism low-cost vizeazã trei publicuri diferite. Este vorba de populaþia sta-
tului agresat, populaþia statelor aflate în proximitatea statului agresat ºi, nu în
ultimul rând, populaþia „patronului geopolitic“. ªi ar mai fi un public, dupã noi.
Un public extrem de important în cazul în care revizionimsul low cost îºi atinge
þelul strategic. Este vorba de populaþia statului agresor, de regulã un regim politic
autocrat, care îºi legitimeazã prin succese de politicã externã guvernarea autori-
tarã de pe plan local. Grygiel noteazã cã replierea strategicã a Americii în timpul
administraþiei Obama a declanºat o veritabilã cursã a înarmãrii în Orientul Mijlociu,
Asia de Sud-Est ºi în Europa Centralã ºi de Est. Cursa înarmãrilor la nivel regional
are un specific derivat din contrabalansarea strategicã a potenþialului hegemon.
Astfel, statele aflate în proximitatea Chinei investesc masiv în forþe navale ºi în
aviaþie, statele din Orientul Mijlociu investesc în sisteme de apãrare anti-balisticã ºi
în sisteme de rachete cu razã lungã de acþiune, în vreme ce în Europa Centralã
ºi de Est accentul cade pe înzestrarea cu tehnicã militarã de ultimã generaþie a
trupelor de infanterie. De altfel, strategia militarã a Poloniei a mutat accentul de
pe forþele de intervenþie rapidã spre apãrare ºi descurajare convenþionalã, ceea
ce presupune dezvoltarea trupelor de infanterie. Polonia are prevãzutã cea mai
mare creºtere a bugetului militar pentru urmãtoarea perioadã dintre statele „Noii
Europe“ (D. Rumsfeld), aproximativ 40 de miliarde de dolari urmând sã fie investiþi
în modernizarea infrastructurii militare locale. Creºteri bugetare importante în
domeniul apãrãrii apar ºi în cazul þãrilor baltice, Lituania situându-se pe primul
loc din acest punct de vedere cu creºteri de 30% în 2014 ºi un surplus de 40% în
2015. „România, care deþine o graniþã comunã cu Ucraina ºi s-ar putea confrunta
cu provocãri ruseºti în Republica Moldova, a anunþat o creºtere de 15%“38. Con-
cluzia este cã, pe fondul replierii strategice a Statelor Unite în timpul adminis-
traþiei Obama, statele mici aliate ale Americii au demarat un proces de consoli-
dare a propriilor capabilitãþi de apãrare.

În loc de concluzie

Când Barack Obama devenea, în 2009, al 44-lea preºedinte al Statelor Unite
ale Americii, 46,2 milioane de cetãþeni americani, adicã aproximativ 15% din
totalul populaþiei, aveau venituri situate sub standardul oficial al sãrãciei, iar nu-
mãrul cetãþenilor americani fãrã asigurare medicalã era de aproximativ 49,9
milioane39. În aceste condiþii, marea strategie a Statelor Unite în timpul adminis-
traþiei Obama a mutat accentul dinspre politica externã spre politica internã40.
Concluzia este întãritã ºi deWilliamMartel, care argumenteazã cã esenþa Doctrinei
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Obama, respectiv „a conduce din fundal“, a însemnat o schimbare dramaticã în
raport cu strategia administraþiei George W. Bush41. Popularitatea scãzutã a rãz-
boaielor iniþiate de preºedintele Bush ºi criza financiarã din 2008 au silit admi-
nistraþia Obama sã se concentreze aproape exclusiv pe tradiþia jeffersonianã ºi
hamiltonianã, respectiv pe consolidarea economiei americane ºi pe state-building
acasã. Din acest motiv, Doctrina Obama a acordat puþinã atenþie tradiþiei jackso-
niene, adicã leadershipului internaþional al Statelor Unite concretizat în înlãturarea
surselor dezordinii din politica mondialã. S-a concentrat în schimb asupra coo-
perãrii internaþionale, principiul consfinþit de Franklin Delano Roosevelt. Supra-
dimensionarea celei de a doua tradiþii a condus implicit la debalansarea Doctrinei
Obama. Interesul redus acordat politicii externe a încurajat revizionismele low-cost
ale potenþialilor hegemoni regionali – China, Iran, Federaþia Rusã –, ceea ce a
condus la o declanºare a unei veritabile curse a înarmãrilor în rândul statelor mici,
care nu mai sunt sigure cã America va interveni în favoarea lor dacã se vor con-
frunta cu o crizã majorã de securitate declanºatã de unul dintre potenþialii hege-
moni regionali.
În viziunea lui Colin Dueck, Doctrina Obama a fost un eºec. „Trebuie spus

cã în raport cu aspecte fundamentale, strategia sa de repliere ºi adaptare interna-
þionalã a dat greº. Replierea ºi adaptarea Statelor Unite nu au declanºat o creºtere
semnificativã a cooperãrii internaþionale“42. Doctrina Obama, din cauza preva-
lenþei politicii interne în raport cu politica externã, ºi din cauza multilateralismului
exagerat, s-a dovedit a fi în realitate doar o mare strategie low-cost. Care a
permis însã germinarea multiplelor ameninþãri de securitate cu costuri deocam-
datã nebãnuite pentru Statele Unite. Fiindcã, dacã este sã-l credem pe Christopher
Layne ºi teoria strategiei Open Door, care fundamenteazã din punct de vedere
ideologic hegemonia extraregionalã practicatã de America de dupã al Doilea
Rãzboi Mondial, esenþa competiþiei dintre marile puteri constã în loializarea
aliaþilor. Pentru Statele Unite, aliaþii au o importanþã colosalã în zona Rimlandului,
astfel încât Washingtonul sã nu fie nevoit sã suporte costurile reclamate de rein-
serþia strategicã regionalã, aºa cum s-a întâmplat în Prima, respectiva a Doua
Conflagraþie Mondialã. Deci o Doctrinã Obama low-cost n-are nicio legãturã cu
realismul ofensiv ce impulsioneazã strategia Open Door. Dacã Doctrina Trump
va fi aidoma, adicã tot una low-cost, atunci reinserþia strategicã a Statelor Unite
în zona Rimlandului ºi hegemonia extraregionalã va reclama costuri importante
atât din partea Washingtonului cât ºi din partea aliaþilor.
Robert G. Kaufman nu se sfieºte sã califice Doctrina Obama drept o doctrinã

periculoasã, în primul rând pentru cã a renunþat la excepþionalismul american,
respectiv la misiunea moralã a poporului american de a disemina valorile ºi
instituþiile democratice în lume, ºi, simultan, de a supraveghea reproducerea
referenþialului democratic la nivel global. În aprilie 2009, la întâlnirea liderilor
G-20 de la Strasbourg, preºedintele Obama relativiza excepþionalismul american
pe care îl situa pe acelaºi plan cu un excepþionalism britanic sau cu cel grecesc.
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Viziunea, reconfortantã pentru excepþionalismele periferiale, a fost apreciatã ca
un sacrilegiu la adresa identitãþii americane. Cu ocazia începerii celui de al doilea
mandat prezidenþial, în 1973, Richard Nixon declara cã America va rãmâne o
naþiune mare doar în cazul în care îºi va onora obligaþiile care îi revin peste
hotare43. Ca atare, Robert Kaufman reproºeazã Doctrinei Obama viziunea sa
profund anti-geopoliticã, în condiþiile în care teza spykmanianã, a împiedicãrii
emergenþei hegemonilor în zona Rimlandului, a ghidat politica externã a Statelor
Unite începând cu al Doilea Rãzboi Mondial pânã în contemporaneitate44.
La un an dupã încheierea Acordului de la Dayton ce punea capãt Rãzboiului

din Bosnia, preºedintele Bill Clinton, aflat în campania electoralã pentru al doilea
mandat de preºedinte, afirma cã Statele Unite ale Americii constituie „naþiunea
indispensabilã“. Cu alte cuvinte, Statele Unite nu doar cã reprezintã garantul
democraþiei. Sunt în primul rând garantul stabilitãþii la nivel global, condiþia
fundamentalã pentru funcþionarea democraþiei ºi a globalizãrii economice. Dupã
Vali Nasr, Doctrina Obama a demonstrat cã Statele Unite ºi-au pierdut aura de
naþiune indispensabilã, atâta vreme cât raþiunile de PR, menite sã satisfacã opinia
publicã, au devenit mai importante decât obiectivele strategice. „O Americã –
atrasã de europeni pentru a opri masacrul din Libia, care abandoneazãAfganistanul
unui viitor incert, care nu-ºi asumã rolul de lider pentru a stopa masacrul civililor
în Siria, ºi care îºi retrage angajamentele pentru Orientul Mijlociu pentru a
«pivota» spre Asia – nu prea mai pare indispensabilã“45.
Când publica Lumea postamericanã, Fareed Zakaria constata ascensiunea

restului, dar argumenta simultan cã puterile emergente nu vor putea contesta
hegemonia Statelor Unite în secolul XXI46. Din punct de vedere al PR-ului stra-
tegic, cartea lui Zakaria vindea o iluzie frumoasã aliaþilor Statelor Unite, conchide
Charles Kupchan. Care adaugã cã secolul XXI va fi un secol al nimãnui. „Secolul
XXI nu va fi al Americii, Chinei, Asiei sau al oricui altcuiva. Sistemul internaþional
emergent va fi populat de numeroase centre de putere precum ºi de multiple ver-
siuni ale modernitãþii. Pentru prima datã în istorie, o lume interdependentã va fi
lipsitã de un centru de gravitaþie sau de un gardian global“47. Rãmâne de vãzut
dacã Doctrina Obama ºi-a adus aportul la prognoza lui Charles Kupchan. Important
este însã altceva. Cine cunoaºte marea strategie a Statelor Unite ºtie cã dupã re-
plierea strategicã urmeazã întotdeauna un moment de asertivitate strategicã.
„Adevãrata problemã, mereu disputatã în perioadele de repliere strategicã, a fost
ce e de fãcut în viitor. Kissinger a insistat cã prãbuºirea Vietnamului de Sud im-
punea o opoziþie strategicã în altã parte“48. Din aceastã perspectivã, e de vãzut
care va fi concretizarea strategicã, pe termen scurt ºi mediu, a binecunoscutului
slogan republican Make America Great Again!
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