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Dezvoltarea unui curent ideologic ºi politic:
miºcarea neoconservatoare în Statele Unite

Motivaþiile autentice ale acþiunii militare ale Statelor Unite împotriva regi-
mului lui Saddam Hussein, în 2003, au rãmas încã un subiect de disputã ºi ambi-
guitate ce derivã din contradicþiile angrenajului propagandistic cu care liderii
americani au încercat sã-ºi justifice demersul. Douã au fost aici temele centrale
ale retoricii americane: ideea cã Irakul este un susþinãtor al terorismului interna-
þional ºi, simultan, resuscitarea vechii teme a pericolului pe care-l reprezintã
pentru securitatea regionalã ºi internaþionalã existenþa unui program de înarmare
neconvenþionalã a Irakului. Dacã cea de a doua problematicã nu era nicidecum
o noutate, în mãsura în care, în întreg deceniul nouã, Statele Unite s-au folosit
de pretextul armelor neconvenþionale irakiene pentru a prelungi presiunile ºi res-
tricþiile asupra Bagdadului, în schimb aserþiunea cã Irakul ar fi un agent important
al ameninþãrilor islamice asupra civilizaþiei occidentale a stârnit o oarecare ne-
dumerire. În fapt, aºa cum s-a dovedit ulterior, ambele teme propuse agendei in-
ternaþionale ca fiind temeiuri serioase pentru care Statele Unite sã acþioneze pre-
ventiv în Irak s-au dovedit a fi false. Relaþiile regimului Saddam Hussein cu gru-
pãrile jihadiste erau lipsite de o bazã ideologicã, iar din punct de vedere strategic,
Bagdadul nu avea de câºtigat nimic concret din perpetuarea unor atacuri antiocci-
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dentale. Dacã au existat interacþiuni între autoritãþile irakiene ºi unele grupãri is-
lamiste, acestea au urmãrit mai degrabã un interes local, precum susþinerea anu-
mitor lideri islamiºti kurzi din Ansar al-Islam, folosiþi împotriva partidelor isto-
rice kurde, PDK ºi UPK, sau acceptarea unui prozelitism wahhabit sporit în pro-
vincia al-Anbar. La fel, programul de înarmare a Irakului s-a dovedit a fi inexistent,
iar presa a descoperit în perioada imediat urmãtoare ofensivei americane cã au-
toritãþile de la Washington ºtiau bine cã informaþiile oferite comunitãþii interna-
þionale ºi considerate ca veridice erau în realitate false.
Indiferent de controversele legate de autenticitatea motivaþiilor propuse de

Washington ºi de existenþa unor intoxicãri ale opiniei publice, proiectul ocupãrii
Irakului se afla de fapt în centrul agendei grupului neoconservator încã din dece-
niul nouã. Noutatea propusã de campania americanã împotriva regimului irakian
este aceea cã ea a fost prima aplicare a principiului „rãzboaielor preventive“ care
ar fi trebuit sã deschidã calea spre un viitor „nou secol american“. Aproprierea
puterii executive în capitala americanã de cãtre grupul neoconservatorilor, care
ajung sã ocupe majoritatea funcþiilor politice importante din jurul preºedintelui
Bush jr., a provocat o schimbare importantã a liniei tradiþionale adoptate pânã atunci
în plan extern de cãtre instituþiile americane. Momentul 11 septembrie 2001 are
un rol catalizator; de acum viziunea neoconservatoare despre lume devine expli-
cit formulatã ºi ea se bazeazã în special pe postularea unei necesare supremaþii
americane ºi pe rolul aproape mesianic pe care trebuie sã-l îndeplineascã Statele
Unite în extinderea libertãþii ºi a democraþiei în lume. Dacã pânã în 1989 parte-
nerul antitetic care motiva strategiile de apãrare ºi înarmare ale Washingtonului
era îndeosebi Uniunea Sovieticã, ºi blocul comunist, începând cu deceniul nouã,
o bunã parte dintre politicienii ºi strategii politicii externe americane considerã
cã ameninþarea la adresa valorilor ºi a intereselor SUA purcede tot mai mult din
globalizarea islamismului radical. Dupã 11 septembrie, retorica oficialã practi-
catã de autoritãþile americane, tributarã grilei neoconservatoare de interpretare a
fenomenelor internaþionale, tinde sã perceapã pericolul terorismului islamic într-
o perspectivã aproape apocalipticã, ceea ce impune asumarea unui rol salvator
de cãtre Statele Unite. Rãzboiul global împotriva terorismului devine strategia
pe care America trebuie, ºi are dreptul, sã ºi-o asume la scara întregii planete,
mai ales în zonele considerate ca surse de insecuritate pentru interesele sale.
Curentul neoconservator apare în contextul rãzboiului rece, în vremea guver-

nãrii Nixon, îndeosebi ca o reacþie de protest faþã de „realismul“ diplomaþiei
duse de Henry Kissinger ºi faþã de politica sa de destindere în raport cu Uniunea
Sovieticã. Fixaþi într-o interpretare cu certe accente maniheiste a relaþiilor inter-
naþionale ºi mobilizaþi de ideea unei lupte radicale împotriva „imperiului rãului“
sovietic, neoconservatorii pun în prim-planul proiectelor lor, încã din aceastã
perioadã, dezideratele democratice. Îndeosebi filosofia politicã teoretizatã de
Leo Strauss (1899-1973), ideolog etalon al gândirii neoconservatoare, este cen-
tratã pe imperativul promovãrii valorilor democratice, chiar ºi prin forþã dacã
este nevoie, mai ales atunci când trebuie contrate tiranii, aºa cum au fost cea
nazistã sau cea comunistã. Un alt pãrinte al curentului neoconservator originar,
Irving Kristol (n. 1920), îºi va converti treptat radicalismul troþkist din tinereþe
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într-o interpretare dihotomicã a scenei politice internaþionale, unde politica so-
vieticã este consideratã ca iremediabil ancoratã într-o dimensiune stalinistã,
totalitarã, ºi orice strategie de destindere din partea Moscovei judecatã drept du-
plicitarã. Frecventând sau creând o bunã parte din think-tank-urile centrate pe
chestiuni politice, director al mai multor reviste ce au promovat principiile ºi
proiectele neoconservatoare, Irving Kristol va dobândi de-a lungul deceniilor o
mare influenþã asupra câmpului politic american, facilitând emergenþa publicã a
unei bune pãrþi din reprezentanþii miºcãrii. În sfârºit, un alt personaj inconturnabil
este Albert Wohlstetter (1913-1997), maestrul direct al lui Paul Wolfowitz ºi
Richard Perle. El este unul dintre teoreticienii strategiei de disuasiune nuclearã,
antrenând Moscova într-o cursã a înarmãrilor la competiþie cu Statele Unite, ce
în final va duce la prãbuºirea economiei sovietice. „Combinarea viziunii strategice
a lui Wohlstetter, a tacticii lui Irving Kristol ºi, într-o anumitã mãsurã, a filosofiei
politice a lui Leo Strauss formeazã soclul unei teorii neoconservatoare care, în
politica internaþionalã, se traduce mai întâi prin lupta neîncetatã pentru a sfârºi
cu blocul sovietic“1. În orice caz, dincolo de afinitãþile teoretice dintre ei, toþi aceºti
trei ideologi neoconservatori îºi trag o parte din resursele conceptuale ºi din su-
blimarea propriei lor experienþe de viaþã, fiecare provenind din familii evreieºti
refugiate din Europa în America, unele marcate de fenomenul Holocaustului.
Prezenþi îndeosebi în interiorul partidului republican, adepþii curentului neo-

conservator ajung sã ocupe funcþii importante în guvernãrile Reagan ºi George
Bush sr., întreþinând o strânsã legãturã cu complexul militar-industrial american,
activat acum la cote sporite pe fondul concurenþei militare cu URSS, în deceniul
opt. Un alt mijloc privilegiat al Washingtonului de a submina acum autoritatea
ºi fundamentele sistemului comunist era acela de a promova într-o dimensiune
lãrgitã modelul ºi imperativele democratice. Este motivul pentru care admi-
nistraþiile Reagan se vor implica activ în operaþiuni externe unde se considera cã
se luptã pentru „libertate“, precum susþinerea rezistenþei afgane, implicarea în
cãderea regimului Marcos ºi reîntoarcerea Filipinelor spre democraþie, conver-
tirea democraticã a unor regimuri din America Latinã, a Taiwanului sau a Coreei
de Sud. Pe de altã parte, în pofida ideologiei de bazã, axatã pe exportarea genera-
lizatã a modelului democratic, reprezentanþii curentului neoconservator cultivã o
nuanþatã perspectivã unilateralistã la nivelul relaþiilor internaþionale: „Potrivit
lor, departe de a trebui sã se dezarmeze odatã terminat rãzboiul rece, Statele Unite
ar trebui mai degrabã sã se doteze cu o superioritate militarã zdrobitoare în ra-
port cu restul lumii, descurajând astfel orice altã putere de a se lansa într-o cursã
a înarmãrilor“2. Conform ideologilor viziunii unilateraliste, Statele Unite au mij-
loacele ºi mai ales datoria de a regla singure câmpul internaþional, lipsindu-se de
medierea instituþiilor tradiþionale precum ONU3. Încã din 1992, Paul Wolfowitz,
pe atunci director al Defense Planning Board, biroul de planificare strategicã al
Pentagonului, elaborase un proiect de uz intern, dezvãluit în presã ulterior, re-
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feritor la direcþiile pe care trebuiau sã le asume Statele Unite în noul context de
dupã rãzboiul rece. Sub numele Defense Planning Guidance Paper, el anunþa
imperativul asumãrii unei poziþii hegemonice a Americii, bazatã pe dezvoltarea
unei superioritãþi militare zdrobitoare, prin care sã fie dominaþi orice alþi posibili
competitori la statutul de putere globalã. Statele Unite trebuie astfel sã aibã
capacitatea de a-ºi apãra interesele în orice regiune; pentru Wolfowitz ele vizeazã
în primul rând controlul resurselor energetice ºi imperativul prezervãrii securitãþii
Israelului4.
De altfel, principalii ideologi neoconservatori, precum Paul Wolfowitz ºi

Richard Perle, sunt în acelaºi timp ºi suporteri convinºi ai Likud-ului israelian.
Relaþiile între gruparea neoconservatoare ºi dreapta israelianã sunt vechi, ele
fiind convergente în opoziþia lor faþã de ideea unei amputãri a lui „Eretz Israel“5.
În 1996 deja, think-tank-ul israelian The Institute for Advanced Strategic and
Political Studies prezentase un raport, A Clean Break: A new strategy for securing
the realm, adresat primului-ministru Benyamin Netanyahou, în conivenþã cu te-
zele neoconservatorilor americani, sugerând ca „raportul de forþã“ sã constituie
elementul central al securitãþii Israelului. Þinând cont de pretenþiile extremiste
ale arabilor, o soluþie rezonabilã a conflictului israelo-arab trebuia sã impunã o
„schimbare“ a regimurilor „corupte ºi dictatoriale“ din Orientul Mijlociu, îndeosebi
Siria ºi Iran, cele douã susþinãtoare ale miºcãrii Hezbollah ºi ale grupãrilor teroriste
palestiniene. La raport au contribuit de asemenea sioniºti americani foarte cu-
noscuþi, precumRichard Perle, Douglas Feith, DavidWursmer ºiMeyrevWursmer6.
În întreg deceniul nouã, excluºi de la putere în timpul guvernãrii democrate

Clinton, reprezentanþii neoconservatori îºi nuanþeazã conceptual doctrina, vehi-
culatã acum prin intermediul a numeroase reviste (precum The Weekly Standard,
The National Interest, Policy Review) sau think-tank-uri, dintre care cel mai im-
portant este American Entreprise Institute7. Relecturând istoria cãderii comu-
nismului ºi consecinþele acesteia în anii urmãtori, ei criticã realismul adoptat în
politica externã de George Bush senior ºi mai ales de Bill Clinton, ºi pledeazã
pentru adoptarea unei strategii politice ºi militare prin care hegemonia ameri-
canã sã devinã o realitate incontestabilã la nivelul raporturilor globale de putere.
Dupã mai multe luãri de poziþie publice, precum articolul „Spre o politicã ex-
ternã neoreaganianã“, publicat în Foreign Affairs, semnat de Bill Kristol ºi Ro-
bert Kagan8, în 1997 este anunþat proiectul-program al miºcãrii, sub numele, de-
venit cel al unui think-tank, Project for a New American Century (PNAC), siglã
rãmasã de acum simbolul curentului neoconservator. Temele majore vor fi reac-
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tualizate în 2000, într-un raport referitor la „Reconstituirea apãrãrii americane“:
ca superputere, America trebuie sã-ºi asigure hegemonia în toate domeniile, mi-
litar, economic, cultural ºi ºtiinþific. Statele Unite trebuie sã împiedice orice altã
putere industrialã sã joace un rol important pe plan regional sau internaþional;
este vorba aici îndeosebi de Uniunea Europeanã, Rusia, China, Japonia. În plus,
existã o serie de „regimuri periculoase“: Iran, Irak, Siria, Coreea de Nord, Libia,
pentru care vechea strategie de containment nu mai este suficientã; ele trebuie sã
fie „învinse“ ºi înlocuite de guverne democratice. La fel, recursul la forþã trebuie sã
fie privilegiat în raport cu diplomaþia multilateralã, vehiculatã de instituþii pre-
cum ONU. Pentru ideologii neoconservatori, intervenþiile unilaterale ºi rãzboaiele
preventive sunt legitime când este vorba de apãrarea intereselor vitale americane9.
Odatã instalatã guvernarea Bush jr., neoconservatorii revin în prim-planul po-

liticii americane, ei ocupând acum o mare parte din funcþiile executive esenþiale,
precum Donald Rumsfeld, PaulWolfowitz, Richard Perle, Douglas Feith, Zalmay
Khalilzad. Acestora li se vor mai adãuga un cerc mai larg de adepþi, recrutaþi din
dreapta republicanã, din foºti stângiºti ai partidului democrat, creºtini fundamen-
taliºti, reprezentanþi ai complexului militaro-industrial.

O nouã strategie de remodelare a Orientului Mijlociu

Sfârºitul rãzboiului rece nu a schimbat radical direcþia ideologicã esenþialã a
miºcãrii neoconservatoare, care îºi cautã acum un nou inamic global, în raport
cu care sã-ºi motiveze discursul normativ la nivel internaþional ºi care face legi-
timã continuarea politicii de înarmare. Or, eliminat fiind pericolul comunist, el
este tot mai mult înlocuit de ceea ce se considerã a fi noua ameninþare la adresa
valorilor ºi a securitãþii societãþilor occidentale, ºi anume emergenþa fundamen-
talismului islamic. Perpetuarea unor atentate împotriva unor þinte occidentale,
culminând cu cele din 11 septembrie, fac de acum absolut legitimã ºi coerentã
ideea existenþei unui duºman al Occidentului, ba chiar a unui rãzboi care, chiar
dacã „asimetric“, aºa cum îl calificã un nou jargon academic, este receptat ca
fiind nu mai puþin ameninþãtor pentru SUA sau statele europene. Ca urmare, se
produce o reconversie a interesului geostrategic dinspre hinterland-ul eurasiatic
al fostei URSS înspre regiunea Orientului Mijlociu. Obsesiile democratizatoare
ale neoconservatorilor gãsesc aici un teren fertil, în mãsura în care spaþiul arabo-
musulman a scãpat curentelor generale de reformare politicã ºi culturalã pe care
le-au cunoscut alte regiuni problematice, precum America Latinã sau state din
Asia de Sud.
Într-adevãr, de mai multe decenii chiar, observatorii societãþilor din regiunea

Orientului Mijlociu ºi, mai larg, din arealul musulman considerã cã acestea sunt
marcate de o crizã structuralã profundã, care explicã ºi perpetua lor instabilitate
ºi faptul cã genereazã valuri succesive de violenþã. În primul rând, raporturile
dintre statele din regiune sunt marcate de suspiciuni ºi rivalitãþi reciproce, funda-
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mentate ideologic, teritorial, economic sau rezultând din aversiuni interpersonale
ale liderilor politici. Aceastã tensiune constantã în planul relaþiilor regionale este
dublatã de persistenþa unor conflicte interne violente în aproape toate societãþile
din Orientul Mijlociu. Egipt, Algeria, Irak, Siria, Arabia Sauditã, Liban, Iordania,
teritoriile palestiniene au avut de înfruntat o serie de destabilizãri ºi contestãri
ale ordinii lor socio-politice. Peisajul politic din regiune este caracterizat prin au-
toritarism, absenþa unor alegeri libere în majoritatea þãrilor de aici, existenþa unei
fracturi între conducãtori ºi populaþie10. Republici sau monarhii, majoritatea re-
gimurilor din Orientul Mijlociu au devenit sisteme autocratice, bazate pe
supremaþia unei elite care acapareazã toate funcþiile în stat ºi întreþine o clientelã
ale cãrei poziþie socialã ºi prosperitate depind tocmai de perpetuarea puterii în
funcþie. Persistenþa acestei elite este menþinutã de cãtre aparatele de securitate ºi
de represiune care blocheazã orice contestare internã adusã ordinii prestabilite.
Chiar dacã existã state în care un sistem electiv funcþioneazã între anumite limite,
nu se poate vorbi de o adevãratã viaþã politicã, dupã model occidental. Astfel cã,
„sub efectul acestei crize generalizate, care se traduce prin insecuritatea colec-
tivã ºi individualã, precarizarea condiþiilor de viaþã, nedreptãþile flagrante, ame-
ninþãrile ºi teama de viitor, societãþile sunt dislocate. Toate echilibrele regionale,
politice ºi etnice, pe care se bazeazã ordinea societalã, perenitatea ºi stabilitatea
societãþilor, sunt rupte. ªi, în absenþa unui sistem de norme acceptabil ºi interio-
rizat de cãtre ansamblul societãþii, violenþa se impune ca singurul regulator al ra-
porturilor între indivizi, state ºi societãþi (…) Dacã se observã situaþia societã-
þilor arabe din Orientul Mijlociu în domeniile securitãþii, al dezvoltãrii ºi al ges-
tiunii politice ar trebui sã se vorbeascã, potrivit termenilor utilizaþi de cãtre eli-
tele arabe înseºi, nu de crizã, ci de dezastru. Dupã o jumãtate de secol de luptã
pentru emancipare, egalitate ºi prosperitate, societãþile arabe din Orientul Mijlo-
ciu ies destructurate, destabilizate, sãrãcite, demoralizate ºi dezorientate“11.
Pe de altã parte, permanenþa regimurilor autocratice în lumea arabo-musul-

manã a fost facilitatã de îngãduinþa ºi, uneori, chiar de susþinerea concretã pe
care le-au acordat-o marile puteri, Statele Unite, URSS ºi apoi Rusia sau statele
europene, în mãsura în care interesele lor strategice, securitare sau economice au
fost servite12. Atâta timp cât stabilitatea regionalã era primordialã, o conivenþã
între regimurile autoritare din Orientul Mijlociu ºi puterile occidentale rãmânea
preferabilã în faþa unei schimbãri necontrolate, care ar fi putut facilita emergenþa
unor elite politice indezirabile, mai ales dacã sunt de coloraturã islamistã. Este
cazul clasic al procesului revoluþionar din Iran, care a produs cãderea ªahului ºi
instalarea unui regim care se revendicã de la o interpretare islamicã a societãþii,
a politicii ºi a relaþiilor internaþionale. Dar este ºi cazul Algeriei, unde Frontul Is-
lamic al Salvãrii, miºcare islamistã apãrutã la sfârºitul deceniului opt, a devenit
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principala forþã de opoziþie ºi a reuºit sã câºtige alegerile locale ºi generale, în
1991-1992; anularea acestora de cãtre liderii politici ºi militari algerieni, în nu-
mele pericolului adus securitãþii naþionale, va antrena þara într-un sângeros con-
flict civil pe întreg parcursul deceniului nouã.
O consecinþã a acestei implicãri regionale a puterilor strãine este aceea cã

miºcãrile de contestare din spaþiul Orientului Mijlociu ºi, mai larg, din cel mu-
sulman tind din ce în ce mai mult sã-ºi manifeste opoziþia nu doar înspre regi-
murile politice autohtone, ci ºi împotriva statelor occidentale; percepute ca pa-
tronând aceste regimuri autoritare în funcþie ºi contribuind la permanenþa lor, ele
sunt considerate ca tot atât de culpabile. Proiectarea violenþei din lumea arabo-
musulmanã pe scena internaþionalã este rezultatul unei convingeri cã înþepenirea
societãþilor din regiune în crizã, degradare economicã, menþinerea unui status
quo ce susþine elitele în funcþie ºi împiedicã înlocuirea lor, toate acestea rãspund
intereselor marilor puteri occidentale, dacã nu sunt chiar deliberat organizate de
ele. Succesul miºcãrilor ºi al ideologiilor islamiste pe lângã masele populare re-
zultã ºi din faptul cã opoziþia islamistã ajunge uneori sã fie principalul agent so-
cial ºi politic al contestãrii unei ordini receptate ca fiind opresive; islamiºtii se
prezintã aici ca fiind executanþii unei strategii de eliberare a maselor ºi chiar ca
promotorii valorilor democratice la nivelul unei liberalizãri a vieþii politice13.
Pentru Statele Unite, în perioada administraþiei Clinton, direcþiile strategice

în regiune au fost centrate în jurul câtorva mari repere: fidelizarea regimurilor
politice aliate (Egipt, Turcia, Arabia Sauditã, Iordania) pentru a asigura stabili-
tatea regionalã ºi securizarea exploatãrii rezervelor de hidrocarburi, o politicã
privilegiatã de susþinere a Israelului ºi o strategie restrictivã împotriva statelor
considerate ca ameninþând status quo-ul regional ºi interesele occidentale (Irak,
Iran, Siria). Dupã 11 septembrie însã ºi, de altfel, odatã cu ascensiunea grupului
neoconservator din jurul preºedintelui George W. Bush, politica „realistã“ dusã
în mod tradiþional de Statele Unite în Orientul Mijlociu este substituitã cu una ce
se revendicã mai degrabã de la noua paradigmã „culturalistã“ de interpretare a
relaþiilor internaþionale. Atentatele antiamericane au condus la o mai mare vizi-
bilitate a problemelor profunde cu care se confruntã societãþile arabo-musul-
mane, precum dictaturã, subdezvoltare, absenþã de alegeri libere, lipsa unor drep-
turi publice. Pentru noua administraþie de la Washington, problema esenþialã de-
vine acum cea a prezervãrii intereselor securitare ºi economice ale Statelor Unite
într-o regiune tot mai instabilã ºi marcatã de emergenþa crescândã a sentimen-
telor antioccidentale.
Rãspunsul noilor strategi de la Washington este reprezentat de scenariul unei

remodelãri în profunzime a lumii musulmane, prin intermediul unor reforme
care sã asigure implementarea bagajului democratic la nivelul societãþilor din re-
giune, o participare crescândã a lor la dezvoltarea economicã, ºtiinþificã, cultu-
ralã în perspectiva integrãrii acestui spaþiu în fluxul general al proceselor glo-
bale: „Iniþiatorii noului plan nu ascund, într-adevãr, cã obiectivul reformelor
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economice, politice ºi culturale pe care le cer introduse în societãþile musulmane
este acela de a întãri securitatea Statelor Unite ºi a aliaþilor lor. Absenþa dezvol-
tãrii, perpetuarea regimurilor dictatoriale ºi persistenþa unor metode de învãþãmânt
ºi de educaþie arhaice sunt, potrivit experþilor, la temelia condiþiilor care favorizeazã
extinderea extremismului ºi a terorismului antioccidentale“14.
Modificãrile strategice produse în politica externã americanã ca efect al aten-

tatelor din 2001 se vor regãsi în mare parte în ceea ce poartã numele de „doctrina
Bush“, elaboratã în 2002 ºi care concentreazã perspectiva americanã despre
„rãzboiul global împotriva terorismului“, consecinþã a atentatelor din 11 septem-
brie15. Douã sunt direcþiile majore de proiecþie asupra Orientului Mijlociu: ideea
cã islamismul a devenit noua ameninþare mondialã care se substituie vechiului
pericol sovietic din perioada rãzboiului rece ºi cã stabilitatea regionalã ºi glo-
balã, la fel ca interesele Statelor Unite, sunt puternic ameninþate de existenþa
unor regimuri nedemocratice, precum Irak, dar ºi Iran, Siria, Libia. Împreunã cu
Coreea de Nord, ele sunt desemnate sub sintagma de „Axa Rãului“ ºi noua stra-
tegie americanã reformuleazã proiectele sale într-un limbaj cu puternice cono-
taþii religioase16.
Imediat dupã atentatele din 2001, prima acþiune previzibilã a fost campania

militarã antitalibanã ºi anti-al Qaida din Afganistan, dar ea deja este interpretatã
ca debutul unei strategii mai largi, gânditã pentru decenii, prin care sã fie transf-
ormat peisajul politic al lumii musulmane. Aceastã strategie presupune o impli-
care fermã, chiar unilateralã dacã este nevoie, a Statelor Unite în gestionarea cri-
zelor ºi a conflictelor din regiune, ceea ce implicã instalarea unor regimuri de-
mocratice ºi implementarea unei guvernãri dupã model occidental. Este vorba de
o schimbare radicalã de perspectivã, în mãsura în care guvernarea Bush renunþã
la o politicã regionalã bazatã pe perpetuarea unui status quo, favorabil intere-
selor americane ºi totuºi fragil, în numele unui ambiþios program de „inginerie
geopoliticã“, de „haos controlat“, prin care sã fie transformatã întreaga regiune
a Orientului Mijlociu într-un spaþiu integrat valorilor politice, economice ºi cul-
turale democratice. În viziunea strategilor neoconservatori, Afganistanul ºi
Irakul ar fi trebuit sã constituie primii pivoþi ai ceea ce este considerat un nou
Orient Mijlociu, adicã o regiune fãrã puteri autoritare, fãrã ameninþarea armelor
de distrugere în masã, fãrã militantism islamist radical ºi, poate, fãrã o eternã
problemã palestinianã de nerezolvat17. Afganistanul constituie aici un prim capitol
al strategiei americane de „rãzboi contra terorismului“, deºi acþiunea împotriva
talibanilor ºi a bazelor al Qaida a fost rapid iniþiatã mai degrabã ca ºi o consecinþã
punitivã vizibilã ºi simbolicã pentru atentatele din 11 septembrie.
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Schimbarea de regim în Irak:
un proiect american excesiv ideologizat

Adevãrata mizã a noii viziuni reformatoare asupra Orientului Mijlociu era re-
prezentatã însã de cãtre Irak, client privilegiat al interesului geostrategic ºi geo-
economic american în regiune. Irakul a constituit o obsesie constantã pentru po-
liticienii neoconservatori cu multã vreme înaintea ajungerii lui George W. Bush
la putere. Încã din momentul rãzboiului din Golf din 1991, membri neoconservatori
ai administraþiei Bush senior, precum Paul Wolfowitz, au contestat decizia
Washingtonului de a sista ofensiva militarã împotriva regimului Saddam, odatã
eliberat Kuweitul. Ei criticã Realpolitik adoptatã dupã conflict ºi mai ales faptul
cã nu au fost susþinute revoltele ºiite ºi kurde, pentru a duce la o schimbare din
interior a puterii. Neoconservatorii se opun embargoului ºi politicii de containment
duse de administraþia Clinton, considerând cã este ineficientã ºi cã nu afecteazã
decât populaþia civilã a Irakului ºi nicidecum elita ba’thistã. În 1998, un memoriu
adresat preºedintelui Clinton de cãtre 18 politicieni ºi persoane publice (printre
care Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Richard Perle, Francis Fukuyama) cere
explicit inaugurarea unei operaþiuni militare prin care regimul Saddam sã fie
alungat de la putere18. Ei imagineazã acum o strategie de schimbare a regimului,
calchiatã dupã modelul cãderii regimurilor comuniste, în care emergenþa unor
noi elite, liberale ºi purtãtoare de valori occidentale, sã contribuie la transfor-
marea democraticã a unui Irak liber. În mãsura în care opoziþia internã sau cea
din exil avea puþine ºanse sã elimine liderii ba’thiºti la putere, singura soluþie va-
lidã rãmânea o campanie militarã, dar în care noile arme performante sã fie puse
în slujba unei ofensive care sã distrugã bazele umane ºi logistice ale regimului
Saddam ferind cât de mult posibil populaþia civilã.
Situaþia se schimbã odatã cu revenirea administraþiei republicane a lui George

Bush jr., înconjurat acum de membri neoconservatori, pentru care Irakul a rãmas
o obsesie centralã. Totuºi, pânã la 11 septembrie, politica adoptatã de guvernarea
Bush pãrea a pãstra cadrele importante dezvoltate pânã atunci de administraþia
anterioarã; mai mult chiar, în prima parte a anului 2001, Colin Powell, care-ºi
exprima scepticismul faþã de proiectele de sprijinire a opoziþiei irakiene, a avut
o contribuþie decisivã în relaxarea embargoului impus Bagdadului, ceea ce a per-
mis adoptarea, în 14 mai 2002, a Rezoluþiei nr. 1409 a Consiliului de Securitate
al ONU, fãcând permisivã exportarea cãtre Irak a unei game extinse de echipa-
ment civil ºi tehnologie nemilitarã19. Poziþia adoptatã de Departamentul de Stat,
cea a unei atitudini de constrângere controlatã a regimului irakian, este însã opusã
celei promovate de Pentagon, cãci pentru Donald Rumsfeld ºi Paul Wolfowitz
singura opþiune dezirabilã rãmâne aceea a schimbãrii lui Saddam.
Schimbarea radicalã de strategie în politica externã americanã de dupã 11

septembrie s-a rãsfrânt imediat asupra poziþiei faþã de problema irakianã. Deja
în timpul ofensivei militare antitalibane din Afganistan, în octombrie, zvonuri
despre o foarte probabilã campanie militarã în Irak se fac tot mai prezente,
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aceasta fiind vãzutã ca o a doua etapã din nou iniþiatul proiect de luptã globalã
împotriva terorismului20, pentru ca în mesajul despre starea naþiunii, din 29 ianuarie
2002, preºedintele Bush sã includã Irakul pe „Axa Rãului“, alãturi de Iran ºi Coreea
de Nord.
Gruparea radicalilor din administraþia Bush jr., în frunte cu Paul Wolfowitz,

principalul teoretician ºi agent mobilizator al ofensivei „antiteroriste“ ºi antiirakiene,
reuºeºte sã domine câmpul moderaþilor, grupaþi în jurul lui Colin Powell sau al
analiºtilor din cadrul CIA, care îºi manifestã reticenþele faþã de efectele unei
acþiuni militare în interiorul unei regiuni extrem de sensibile precum cea a Ori-
entul Mijlociu. Încã de la începutul anului 2002, administraþia americanã desfã-
ºoarã o amplã campanie mediaticã ºi politicã având scopul de a face legitimã o
tot mai evidentã acþiune militarã împotriva regimului lui Saddam Hussein. Irakul
era conceput ca fiind o ameninþare la adresa securitãþii americane ºi interna-
þionale, mai ales din douã motive. În primul rând, se considera cã regimul de la
Bagdad nu a renunþat la programul de înarmare neconvenþionalã, mai ales dupã
1998, când inspecþiile ONU au fost sistate. În al doilea rând, s-a promovat ideea
existenþei unor legãturi între Saddam Hussein ºi grupãrile radicale islamiste, ba
chiar cu unii dintre autorii atentatelor de la 11 septembrie. În plus, eliminarea
dictaturii ba’thiste era vãzutã ca fiind primul pas al proiectului american de a
transforma Irakul într-un stat democratic model, destinat sã inspire celelalte þãri
arabo-musulmane21. Proiectând o intervenþie în Irak, Statele Unite au avut în ve-
dere ºi o serie de interese proprii: întãrirea prezenþei americane în regiune, un
control mai eficient asupra rezervelor petroliere irakiene, insuficient exploatate
în perioada embargoului, formarea unei alianþe cu un nou regim irakian, dorit a
fi unul laic ºi liberal, ºi care sã substituie eventual alianþa tot mai dificilã cu
Arabia Sauditã, utilizarea de presiuni asupra Siriei ºi Iranului pentru a produce
schimbarea regimurilor lor politice sau cel puþin pentru a atenua din agresivitatea
lor antiisraelianã22.
Cert este cã decizia atacãrii Irakului nu a întâlnit unanimitatea factorilor de

decizie politici, militari, securitari americani, ci ea a fost îndeosebi expresia unui
grup restrâns, în marea majoritate neoconservatori, dar cu influenþã decisivã asupra
proiectelor politice ale Washingtonului. Ei se regãsesc îndeosebi în conducerea
civilã a Pentagonului, în siajul lui Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz sau Douglas
Feith. Încã din primele zile de dupã 11 septembrie, aceºtia constituie o celulã
specialã, Office of Special Plans, însãrcinatã cu analizarea programului irakian
de înarmare neconvenþionalã. În lunile urmãtoare, sub tutela vicepreºedintelui
Dick Cheney, se formeazã o echipã ce preia sarcina elaborãrii unei strategii coe-
rente de acþiune împotriva Irakului. Condusã de I. Lewis Libby, un apropiat al
lui Paul Wolfowitz, ea este formatã din experþi în probleme de securitate dar pro-
veniþi majoritatea din cercul adepþilor neoconservatori, precumWilliam Luti sau
David Wurmster. Ajungând sã dubleze ºi chiar sã substituie analizele oferite de
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serviciile de informaþii oficiale, CIA, NSA, sau cele ale armatei, astfel de noi co-
mitete au de fapt rolul de a oferi argumente suficiente care sã susþinã deciziile
politice deja stabilite23. În lunile premergãtoare operaþiunii militare, în interiorul
numeroaselor instituþii însãrcinate cu politica externã ºi de securitate a Americii
se creeazã adevãrate falii între cei pro sau contra unei acþiuni împotriva Irakului.
Rivalitãþile pentru putere între lideri ºi instituþii sunt însoþite de presiuni, represalii,
manipulãri, din care o parte au devenit cunoscute public. În cadrul însuºi Penta-
gonului o parte din elita militarã îºi manifestã reticenþele ºi chiar opoziþia (pre-
cum generalul Anthony Zinni, fost ºef al CENTO) fie faþã de ideea operaþiunii
în sine, fie faþã de ceea ce se considerã a fi o intruziune excesivã a conducerii
politice a Pentagonului în proiectele operaþionale referitoare la acþiunea militarã.
Aºa cum se va dovedi în anii ulteriori, principalul neajuns al proiectelor stra-

tegilor americani consta în faptul cã ele þineau mai degrabã de un proces de „la-
borator“, bazându-se mult prea mult pe considerente ideologice. Slãbiciunea
construcþiei geopolitice imaginate de Statele Unite în privinþa Irakului purcede
în primul rând din subestimarea capacitãþii entropice a câmpului uman asupra
cãreia vrea sã-ºi aplice schemele. ªi, în pofida numeroaselor think-tanks specia-
lizate în lumea arabã ºi musulmanã, discursul dominant al liderilor americani
pare a manifesta o uimitoare lipsã de expertizã lucidã asupra realitãþilor de pe te-
ren. Astfel, la începutul lui martie 2003, Paul Wolfowitz afirma cã el ar prefera
ca aliaþi ai Statelor Unite mai degrabã pe irakieni decât pe saudiþi, declarând cã
primii sunt de tendinþã secularã ºi cã „o foarte largã majoritate ºiitã se diferen-
þiazã de wahhabiþii din peninsula arabã ºi nu manifestã aceeaºi sensibilitate în ra-
port cu existenþa unor oraºe sfinte pe teritoriul lor“24. Fãcând apel la sprijinul
unor universitari islamologi care, în pofida eminenþei lor academice, au mani-
festat totuºi o importantã lipsã de clarviziune asupra evoluþiei societãþii irakiene
post-Saddam, administraþia americanã pornitã la rãzboi pare sã fi fost marcatã,
în perioada anterioarã operaþiunii militare, de certa convingere cã eliminarea ti-
raniei ba’thiste devine suficientã pentru a asigura ºi o imediatã implementare a
unui nou regim politic ancorat în valori ºi interese prooccidentale. Planurile ac-
þiunii anti-Saddam au vizat aproape integral doar fazele operaþiunilor militare ºi
în extrem de micã mãsurã au oferit o soluþie coerentã ºi pragmaticã la ceea ce
trebuia fãcut într-un Irak eliberat. În fapt, tocmai în jurul acestei probleme s-au
dus ºi cele mai multe dispute ºi ea a antrenat cea mai mare parte a criticilor. Cãci,
dacã exista o universalã unanimitate în ceea ce priveºte caracterul tiranic ºi liber-
ticid al puterii ba’thiste, totuºi, în opinia unor specialiºti, o schimbare violentã
de regim ar fi putut antrena consecinþe destabilizatoare în interiorul unei socie-
tãþi irakiene marcate de rivalitãþi comunitare care ar fi erupt acum la luminã. Atât
orientaliºti cât ºi lideri politici ºi militari aflaþi în afara nucleului neoconservator
atrag atenþia, în toatã aceastã perioadã premergãtoare acþiunii militare, asupra
posibilelor efecte negative regionale pe care le-ar antrena o incursiune ameri-
canã în Orientul Mijlociu. Aºa cum declara Patrick Clawson, director adjunct al
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Washington Institute for Middle East Policy, „Ar însemna sã se dea dovadã de
un optimism exagerat imaginându-se cã putem lua o þarã tocmai ieºitã dintr-un
regim totalitar ºi sã facem din ea un far al democraþiei în cinci ani“25.
Irakul oferã o imagine explicitã despre dificultatea de a aplica un proiect geo-

politic de laborator într-un peisaj uman imprevizibil. Cãci, dacã existenþa unei
dorinþe comune a Statelor Unite ºi a irakienilor de a elimina dictatura lui Saddam
Hussein ºi de a instala democraþia în Irak era o evidenþã indiscutabilã, ideea care
s-a fãcut despre aceastã democraþie a dus la partajarea taberelor. Statele Unite s-
au lovit de speranþele diferite ale comunitãþilor irakiene, cãrora cãderea regimului
dictatorial ba’thist le-a oferit ocazia de a-ºi exterioriza propriile scenarii referi-
toare la destinul lor ºi care nu coincid în totalitate cu proiectele americane. Chiar
dacã în noul Irak post-Saddam sunt implementate cadrele instituþionale ale unui
sistem politic de tip democratic, aceastã situaþie nu a condus simultan ºi la o
aliniere necondiþionatã faþã de puterea eliberatoare. Existã o serie întreagã de
actori la nivel social ºi politic a cãror viziune asupra destinului Irakului nu este
deloc identicã cu proiectele americane. Deºi la nivelul instituþiilor oficiale existã
un discurs care exprimã disponibilitatea statului irakian de a respecta regulile
esenþiale ale jocului democratic, în realitate, pe teren, situaþia a devenit repede
diferitã de aºteptãrile optimiste imaginate înainte de rãzboi de cãtre strategii
americani26. Cultura politicã irakianã a fost prea mult timp tributarã unei istorii
de autoritarisme succesive, de exercitare constantã a unor violenþe între stat ºi
diferitele comunitãþi etnice sau confesionale, pentru ca sã asimileze imediat o în-
treagã sintaxã democraticã dupã model occidental. În anii ce au urmat cãderii re-
gimului Saddam, a devenit tot mai vizibil cã americanii au avut o foarte mare
greutate în a face credibilã, într-o mare musulmanã a priori reticentã faþã de orice
„cadou al strãinului“27, gratuitatea ofertei lor democratice: „Ocuparea Irakului
nu a fãcut decât sã agraveze problemele de legitimitate ale Americii. Pentru cea
mai mare parte a popoarelor din regiune, ea nu a fãcut decât sã întãreascã per-
cepþia lor cã Statele Unite sunt mai interesate de petrol ºi de poziþia lor militarã
dominantã decât de binele poporului irakian“28.
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