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Abstract. The article sets out to explore the way the isolationist strategic
subculture in the US left its mark on the Trump doctrine. The first section
of the article delves into the importance of exploring a given state’s
strategic subcultures in order to grasp the strategic solutions it has at its
disposal in times of crisis. The article discusses in this section how a
strategic subculture gains preeminence over the other ones in the aftermath
of a constant interaction among them. Notwithstanding the fact that
the isolationist strategic subculture had the upper hand on the Trump
administration’s foreign policy, the article argues that other strategic
subcultures, such as the one specific to the American bureaucracy, continued
to produce effects.
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Introducere

Norul gros de invective care înconjoarã1 doctrina Trump îngreuneazã orice
exerciþiu academic care îºi propune sã scoatã la ivealã axul valoric al acesteia.
Dincolo de partea de invective la care se referã Colin Dueck, mai existã o serie
de etichete care nu surprind tocmai corect „esenþa“ doctrinei Trump, care a fost
catalogatã ca „strategie de secol XIX“2, „strategie delirantã“3 (Leffler, 2017) ori
ca strategie care promoveazã „hegemonia iliberalã“4. Pentru cititorul avizat, mai
ales partea cu etichetele inexacte creeazã confuzie, fiindcã orice doctrinã de se-
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curitate are ataºatã o etichetã specificã, de la doctrina Hruºciov, a coexistenþei
paºnice, ºi doctrina Brejnev, a suveranitãþii limitate, pânã la doctrina Truman, a
containmentului, ºi doctrina Dej-Maurer, a celei mai mici dependenþe posibile a
României faþã de Uniunea Sovieticã. Aceste aºa-numite etichete lipite pe orice
doctrinã de securitate au menirea de a surprinde principala direcþie strategicã a
acesteia. Evident cã etichetele, ca orice generalizare, rateazã multe aspecte sem-
nificative. Cu toate acestea, eticheta unei doctrine de securitate derivatã dintr-o
analizã academicã, iar nu dintr-una jurnalisticã, poate distila travaliul strategic al
unei administraþii prezidenþiale, dupã cum îi poate reliefa ºi axul doctrinar. În
cazul preºedinþilor americani cu douã mandate, doctrina de securitate are de re-
gulã câte o etichetã specificã pentru fiecare mandat. Bunãoarã, doctrina George
W. Bush a plecat de la rãzboiul împotriva terorismului (war on terror) pentru ca
în al doilea mandat sã primeascã eticheta de promovare a democraþiei (freedom
agenda). Doctrina Obama a debutat cu eticheta leading from behind, menitã sã
separe noua politicã externã de viziunea hegemonist-unilateralistã promovatã de
administraþia George W. Bush dupã atacurile teroriste de la 11 Septembrie 2001.
În al doilea mandat, doctrina Obama a purtat eticheta pivot to Asia ºi viza înce-
perea strategiei de îndiguire a unei Chine cu ambiþii din ce în ce mai evidente de
hegemonie regionalã.

Dupã acest scurt excurs printre etichetele ataºate diferitelor doctrine prezi-
denþiale, întrebarea e ce etichetã ar caracteriza cel mai bine doctrina Trump.
Textul îºi propune sã demonstreze cã eticheta corectã aplicatã doctrinei Trump
este aceea de izolaþionism5 propulsat doctrinar de naþionalismul conservator6.
Analizele deja clasice ale doctrinelor prezidenþiale se concentreazã pe procesul
de schimbare ºi continuitate între politica externã a unei administraþii ºi acþiunea
strategicã a alteia. Din aceastã perspectivã, metoda de cercetare utilizatã este fie
cercetarea de tip comparativ, fie studiul de caz. În cazul abordãrii comparative
se fixeazã de la bun început dimensiunile strategice a douã sau mai multe doc-
trine prezidenþiale care vor fi supuse analizei. Tot de la bun început, se preci-
zeazã de ce anumite practici discursive ºi nondiscursive cu rol strategic sunt
semnificative, dar nu ºi altele. În cazul studiului de caz se pleacã de la premisa
cã marea strategie a unui stat constituie de fapt un acelaºi caz. Premisa nu e
neapãrat falsã, având în vedere cã studiul de caz este o alegere validã atunci când
sunt examinate trendurile instituþionale lungi privind dezvoltarea diferitelor ca-
pacitãþi (birocratice, de transport, de taxare, militare, de educaþie, de analizã etc.)
ale unui stat. Când studiul de caz se aplicã marii strategii a unui stat, acesta
exploreazã de regulã variaþia apãrutã în politicile de securitate ale unei admi-
nistraþii prezidenþiale în comparaþie cu o altã administraþie prezidenþialã. E calea
metodologicã pe care o urmeazã ºi acest text, care îºi propune sã demonstreze în
primul rând existenþa unei coerenþe doctrinare între izolaþionismul promovat de
pãrinþii fondatori ai Statelor Unite ºi acþiunea strategicã a administraþiei Trump.
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În al doilea rând, textul îºi propune sã arate cum curentul izolaþionist care ºi-a
pus amprenta asupra doctrinei Trump s-a aflat într-un crescendo permanent în
perioada post-Rãzboi Rece în Statele Unite, cu un puseu major în timpul admi-
nistraþiei Obama. Textul aratã cã administraþia Trump a fost doar corolarul unei
viziuni de securitate care a mers în rãspãr cu liberalismul internaþional promovat
de Statele Unite dupã 1941. Ca atare, ideea cã Trump a subminat Pax Americana
e corectã doar pentru cine a uitat complet istoria recentã. ªi în special direcþia
unilateralist-hegemonicã promovatã de administraþia George W. Bush dupã 11
Septembrie 2001, una mai degrabã în acord cu viziunea schmittianã asupra po-
liticului: hegemonul – sau actorul pe cale de a deveni hegemonic – îºi permite
sã joace în afara regulilor jocului ºi, ca atare, sã impunã propriile standarde stra-
tegice. Pentru cine nu vede nicio legãturã între elementele schmittiene ale politi-
cului ºi doctrina George W. Bush, sugestia e sã analizeze doctrina rãzboiului
preventiv, strategia coalition of the willing aplicatã de Washington în cadrul
NATO dupã momentele tensionate legate de invocarea Articolului 5 în data de
12 septembrie 2001, dar mai ales naraþiunea strategicã care a justificat invadarea
Irakului din 2003, dublatã de absenþa unei rezoluþii a Consiliului de Securitate al
ONU în acest sens. Pentru cine n-are timp ºi chef de discuþii academice, ar putea
fi de ajutor ºi o abordare romanþatã precum aceea din filmul artistic Vice, regizat
de Adam McKay, cu Christian Bale ºi Sam Rockwell în rolurile principale. În al
treilea rând, textul îºi propune sã evidenþieze un paradox. Acela cã, deºi net
diferite din punct de vedere doctrinar, doctrina Obama ºi doctrina Trump s-au
intersectat în planul acþiunilor strategice cu profil izolaþionist. Totodatã, textul îºi
propune sã prezinte ºi câteve diferenþe majore între doctrina Trump ºi doctrina
Obama. Dincolo însã de aspectele de mai sus, textul are o parte academicã mai
greu digerabilã îndeosebi pentru cititorul neavizat, adicã puþin hârºit cu zona
studiilor de securitate altfel decât într-o manierã diluatã, cu accente propagan-
distice. Mai precis, textul are ºi o componentã legatã de subculturile strategice
din Statele Unite ale Americii ºi modul în care aceste cadre de gândire ºi acþiune
din zona establishmentului american interacþioneazã unele cu altele. În urma
acestei interacþiuni de tip politic, o subculturã strategicã devine dominantã ºi
amprenteazã mai puternic, dar nu singular, acþiunea de politicã externã a unei
administraþii prezidenþiale. Studiul îºi propune sã arate cã lucrurile nu au fost
deloc diferite în mandatul preºedintelui Trump.

Articolul este organizat dupã cum urmeazã. Prima parte propune o discuþie
teoreticã de dificultate medie despre modul în care subculturile strategice pot
ghida comportamentele de politicã externã ale unei administraþii prezidenþiale.
În a doua secþiune, izolaþionismul administraþiei Trump este aºezat într-o tradiþie
strategicã mai lungã, care a marcat profund politica externã americanã pânã în
1898, pentru a reveni apoi în perioada interbelicã ºi, dupã o pauzã de jumãtate
de secol, sã cunoascã un reviriment dupã terminarea Rãzboiului Rece. A treia
secþiune scoate la ivealã „firul roºu“ al doctrinei Trump. Iar acest fir roºu este
izolaþionismul propulsat de naþionalismul conservator. Mai exact, aceastã a treia
secþiune va prezenta practicile discursive ºi non-discursive în care s-a
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concretizat subcultura izolaþionistã care a marcat acþiunea de politicã externã ºi
internã a administraþiei Trump. Ultima secþiune a textului va prezenta punctele
de rupturã ºi de continuitate dintre doctrina Trump ºi doctrina Obama.

La ce ne ajutã cunoaºterea
subculturilor strategice dintr-un stat?

Împrumutul de forme fãrã fond specific mai ales statelor periferiale opereazã
ºi în zona studiilor de securitate. Pe scurt, statele periferiale nu produc teorie în
zona studiilor de securitate7, motiv pentru care lentila cu care se auto-analizeazã
– una împrumutatã – le evidenþiazã vulnerabilitãþile, dar nu ºi atuurile, iar diferi-
telor procese social-politice care le stigmatizeazã – adicã le marginalizeazã în
politica regionalã ºi mondialã – nu le sunt relevate cauzele, de regulã, istorice,
precum „reproducerea imperfectã“ din punct de vedere instituþional8. Drept
urmare, incapacitatea de a produce teorie conservã subdezvoltarea politicã a
acestor state, cu consecinþa de-cetãþenizãrii majoritãþii locuitorilor.

Lectorul pragmatic invocã de regulã premisa popularã potrivit cãreia „teoria-i
ca teoria, dar practica ne omoarã“. Butada de mai sus e specificã mai ales statelor
periferiale, ale cãror elite înþeleg importanþa ideilor în politica mondialã, dar din
cauza unui deficit de gândire strategicã reacþioneazã de regulã în douã moduri:
fie izolare totalã în raport cu naraþiunile strategice cu potenþial hegemonic, fie
deschidere totalã. Incapacitatea unui stat de a „traduce“ ideile dominante din
politica mondialã – difuzate de un hegemon regional – în acord cu interesele
social-politice ale majoritãþii propriilor cetãþeni relevã o debilitate strategicã a
acestuia, respectiv inabilitatea de a produce ºi susþine capacitãþi analitice de top.
În realitate, teoria este practicã sedimentatã. Ceea ce înseamnã cã cine nu ºtie
teorie nu va ºti nici practicã. Un stat care îºi propune sã descifreze corect com-
plexitatea mediului internaþional produce teorie de specialitate în forurile sale
academice. Pentru evitarea crizelor structurale, „nu e nimic mai practic decât o
teorie bunã“9 (Toje and Kunz 2012, 7). Astfel, dacã mutãm discuþia la nivel stra-
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tegic, intervenþia statului care nu este ghidatã de teorie testatã la nivel local va
produce subdezvoltare economicã ºi politicã. Asta se întâmplã când gestionezi
un mediu internaþional complex cu cliºeele ideologice vehiculate de lucrãri de
doctorat plate sau plagiate, ai cãror autori nu au cum sã înþeleagã cã producþia
teoreticã este un exerciþiu de putere. Consecinþa: „practica-i ca practica, dar
teoria ne omoarã“. Motivul? Orice politicã publicã care vizeazã o intervenþie a
statului beneficã pentru marea majoritate a cetãþenilor pleacã de la o premisã
teoreticã. În realitate, premisa oricãrei politici publice este de cele mai multe ori
ideologicã. Teoria socialã de calitate are profunzime istoricã. Adicã este ela-
boratã ºi testatã în raport cu trendurile instituþionale locale ºi produce o nara-
þiune care poate fi relativizatã. Discursul ideologic este absolut ºi nu þine cont de
„realitãþile“ locale. De regulã, þine cont de interesul strategic al actorului statal
sau post-statal care îl difuzeazã. Teoria socialã, chiar ºi cea de calitate, se pre-
teazã la utilizare ideologicã în cazul în care intelectualii reprezentativi care acti-
veazã în „capacitãþile analitice“ ale unui stat citesc doar abstractul unui articol
ºtiinþific sau nu pot trece dincolo de prefaþa unei cãrþi. De calitatea politicienilor
depinde capacitatea instituþionalã a statului, aceasta din urmã fiind decisivã în
procesele de dezvoltare economicã, potrivit teoriilor neo-instituþionaliste10. De
calitatea intelectualilor pe care îi promoveazã, depinde „capacitatea analiticã“ a
unui stat. Adicã, cu un termen deja patentat, amplitudinea „geopoliticii cunoaº-
terii“ produsã pe plan local.

Revin la întrebarea secþiunii. La ce ne foloseºte cunoaºterea subculturilor
strategice dintr-un stat? Sunt cel puþin patru motive pentru care un student din
zona studiilor de securitate ar trebui sã cunoascã, mãcar la nivel minimal, sub-
culturile strategice conturate deja într-un stat. Asta în cazul în care studentul în
discuþie doreºte sã înþeleagã cum se construieºte „interesul naþional“, dincolo de
aspectele legale ºi stereotipurile care circulã pe reþelele sociale. În primul rând,
din cunoaºterea subculturii strategice care este dominantã la un moment dat
într-un stat se poate prognoza acþiunea strategicã cea mai probabilã la care va
apela elita guvernantã a statului respectiv într-o situaþie de crizã11 (Adamsky
2019). Asta înseamnã cã nu trebuie sã ne uitãm la cultura strategicã ca la un glob
de cristal, aºa cum (încã) se raporteazã unii intelectuali la geopoliticã. Deci do-
minaþia unei subculturi strategice nu se va traduce sutã la sutã în apariþia unui
anumit comportament strategic. Putem însã construi ipoteze cã anumite compor-
tamente strategice sunt mai probabile decât altele – dar nu ºi certe –, în cazul
preeminenþei unui tipar de gândire strategicã. În al doilea rând, din cunoaºterea
subculturii strategice dominante se cunoaºte tipul de propagandã – naraþiune
strategicã – la care va apela un regim politic pentru a-ºi securiza – construi – ad-
versarul principal12. Având în vedere „ruptura“ dintre Federaþia Rusã ºi Occident
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din 200613, precum ºi a treia „înscãunare“ a lui Vladimir Putin pe fondul unor
puternice proteste de stradã, pentru cercetãtorul relaþiilor internaþionale nu e
deloc o surprizã conþinutul conservator-civilizaþional al „propagandei ruse“ din
2012 încoace. Surpriza, dacã se poate vorbi de aºa ceva, e cã într-o þarã perife-
rialã modul de contracarare a „propagandei ruse“ e unul preponderent defensiv,
care de fapt disemineazã agenda Kremlinului în cadrul unei strategii de rezol-
vare a insecuritãþii ontologice locale printr-un mecanism arhaic de alterizare.
Evident cã rãspunsul în raport cu pan-ideea Moscovei nu poate fi naþionalismul,
nici mãcar într-o aºa-zisã formã inteligentã sau responsabilã. În statele perife-
riale, lipsite de capacitate analiticã sau care dispun de capacitãþi analitice mo-
deste, naþionalismul devine rapid ºi neinteligent, ºi iresponsabil. Prin urmare,
rãspunsul constã în producerea de capacitãþi analitice care sã rezolve insecuri-
tatea ontologicã pe care o traverseazã România nu numai prin alterizarea Krem-
linului, ci ºi prin producerea de conþinut local, care sã confere þãrii noastre14 un
adãpost relativ ºi în raport cu acþiunea altor centre de putere. Asta ar însemna
emergenþa unei subculturi strategice alternative, care eventual sã balanseze între
sub-cultura strategicã dominantã din România, cea sincronistã, ºi sub-cultura
strategicã protocronistã, cãzutã în desuetudine ºi care deja ºi-a dovedit inefi-
cienþa. Dar apariþia unei astfel de subculturi strategice, de tipul sincronismului
pragmatic, e puþin probabilã într-o þarã în care acþiunea ideologicã þine loc de
acþiune politicã în majoritatea cazurilor. În al treilea rând, subcultura strategicã
dominantã oferã date în legãtura cu discursurile ºi politicile publice prin care se
va legitima un guvern, atât pe plan intern cât ºi internaþional15 (Ben-Ephraim
2020). Din acest punct de vedere, cunoaºterea subculturii strategice dominante
în timpul administraþiei Xi Jinping, clarificã modul în care acþiunile asertive ale
Chinei din Marea Chinei de Sud, care vizeazã transformarea constantã a regiunii
în „lac chinezesc“16, sunt „traduse“ de Beijing pentru publicul local ca „defensive“17,
iar nu ca ofensive, aºa cum apar oricãrui observator care nu se aflã sub influenþa
naraþiunii strategice a „secolului umilinþei“. Este vorba despre perioada 1840-1949,
cuprinsã între Primul Rãzboi al Opiului ºi Revoluþia de eliberare a lui Mao
Zedong, o naraþiune care promoveazã în China sensul pozitiv al libertãþii, adicã
un stat maximalist care garanteazã libertatea ºi prosperitatea propriilor cetãþeni
prin blocarea implicãrii politice a altor state în treburile interne. E genul de
naraþiune ºi, simultan, de sub-culturã strategicã manifestã ºi în Federaþia Rusã,
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dar ºi în România anilor ’80, cu diferenþa notabilã cã regimul Ceauºescu nu avea
capacitatea politicã, analiticã ºi de negociere ca sã susþinã elemente ale naraþiunii
„democraþiei suverane“ nici pe plan local, ºi cu atât mai puþin pe plan interna-
þional. În al patrulea rând, dacã prin subculturi strategice înþelegem ºi „scheme
cognitive de tip strategic“18, atunci e util pentru un stat sã-ºi cultive mai multe
astfel de subculturi strategice. Motivul? În situaþii strategice extraordinare, statul
respectiv va avea la dispoziþie mai multe soluþii pentru a acþiona strategic. În sta-
tele periferiale, acþiunea strategicã e de tipul „laie sau bãlaie“, în conexiune
directã cu penuria localã de subculturi strategice ºi, implicit, de capacitãþi anali-
tice. Astfel, în situaþii strategice excepþionale, aceste state rãmân de regulã fãrã
soluþii ºi, prin urmare, trec la identificarea vinovaþilor de serviciu – de regulã
inamici interni – pentru a-ºi asigura reproducerea politicã.

O discuþie legatã de cele patru generaþii de intelectuali care au dezbãtut sen-
surile culturii strategice ar însemna un surplus de încãrcãturã teoreticã pentru un
articol deja lung. Câteva aspecte trebuie totuºi subliniate. Primul este acela cã,
la nivelul elitei, cultura strategicã se referã, pe de o parte, la conjuncturi care jus-
tificã utilizarea forþei, iar, pe de altã parte, la modul în care se utilizeazã forþa. În
legãturã cu primul aspect, cultura strategicã a Federaþiei Ruse nu face diferenþa
între înaintarea NATO ºi înaintarea Uniunii Europene prin intermediul Partene-
riatului Estic. Evident, cunoaºterea modului probabil în care Federaþia Rusã va
acþiona în zona în care Kremlinul pretinde cã are „interese privilegiate“19, nu
echivaleazã cu a justifica acþiunile militare ale Federaþiei Ruse. E vorba de
altceva. Cunoaºterea subculturilor strategice din Federaþia Rusã oferã analistului
un reper pentru a evalua probabilitatea rãspunsului militar al Moscovei, eventual
sub forma unei strategii asimetrice20, în zona „statelor independente“. E nevoie
de un exemplu ºi în legãturã cu modul în care un stat acþioneazã din punct de
vedere militar, în funcþie de dominaþia unei subculturi strategice asupra alteia/
altora. Administraþia Obama, ghidatã mai ales de subcultura strategicã a angaja-
mentului global, a ales o intervenþie NATO legitimatã printr-o rezoluþie a Con-
siliului de Securitate al ONU pentru rãzboiul din Libia din 2011. În contrast,
„abonatã“ la subcultura strategicã a unilateralismului agresiv, una dintre cele trei
subculturi strategice din Partidul Republican, administraþia George W. Bush a
intervenit în Irak în 2003 fãrã garanþia Consiliului de Securitate al ONU ºi
apelând la strategia coalition of the willing, respectiv la susþinerea statelor din
„Noua Europã“ (D. Rumsfeld), abia intrate în NATO, în condiþiile reluctanþei
unor state importante din „Vechea Europã“, mai ales a Franþei ºi Germaniei. În
contrast, rãzboiul din Afganistan din 2002 s-a derulat sub egida Forþei Interna-
þionale de Asistenþã pentru Securitate, care a implicat o acþiune militarã a NATO,
desfãºuratã în baza unei rezoluþii a Consiliului de Securitate a ONU. Din motive
de politicã internã, administraþia George W. Bush fãcea tranziþia de la subcultura
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strategicã a angajamentului global la una unilateralist-agresivã în cursul unui
singur an, motiv pentru care diferiþi analiºti de politicã externã au caracterizat
rãzboiul din Irak, început în 2003, ca „invazie“. Din punct de vedere conceptual,
cultura strategicã a elitei, care constã în acþiuni discursive ºi non-discursive spe-
cifice, produce efecte la nivelul populaþiei sub forma culturii de securitate. Prin
„sociologizare“ deci, cultura strategicã devine culturã de securitate. Aceasta din
urmã constã mai ales în reprezentãri strategice (cliºee, prejudecãþi etc.) trans-
ferate de elitã cãtre populaþie prin diferite naraþiuni strategice. Astfel, populaþia
cunoaºte – fãrã sã ºi înþeleagã în marea majoritate a cazurilor – cine „ne“ sunt
inamicii interni ºi/sau externi, modul în care „ne“ ameninþã aceºtia ºi modul în
care „ne“ putem apãra. Atât cultura strategicã cât ºi cultura de securitate sunt in-
fluenþate mai ales de experienþele istorice ale unui stat. Mai precis, de „adver-
sarii istorici“ interni ºi externi. Din aceastã perspectivã, cultura de securitate este
utilã nu numai pentru legitimarea unor acþiuni militare, ci ºi a unor politici
interne, mai ales în cazul statelor slabe, care se re-inventeazã de regulã prin con-
struirea inamicilor interni.

Un alt aspect care se impune subliniat într-o discuþie academicã despre
cultura strategicã este cã aceasta nu este unicã. Un stat, chiar ºi unul totalitar21,
va avea cel puþin douã subculturi strategice care vor fi în competiþie pentru a
domina decizia de politicã externã ºi internã. Orice subculturã strategicã este re-
zultatul unui discurs de putere, care întotdeauna produce o contra-reacþie. Ca
atare, subcultura strategicã dominantã dintr-un stat va avea cel puþin o culturã
strategicã competitoare. Dincolo de asta, dacã înþelegem statul ca terenul insti-
tuþional pe care se luptã mai multe grupuri de interese pentru a controla institu-
þiile publice, vom înþelege cum fiecare dintre aceste grupuri de interese va veni
cu propria variantã a „interesului naþional“. Aceastã variantã a interesului naþi-
onal provine de regulã dintr-o subculturã strategicã particularã, pe care respec-
tivul grup de interese se va strãdui s-o declare nu naþionalã, ci regionalã sau
globalã. Asta se întâmplã în statele periferiale. Statele aflate la un moment dat în
metropolã au suficiente capacitãþi analitice, de negociere ºi politice pentru a face
atractive, în primul rând pentru publicul intern, iar apoi ºi pentru cel interna-
þional, inclusiv idei izolaþioniste, care pentru anumite grupuri de interese sunt
veritabile „ameninþãri normative“22. Analiza academicã îºi propune sã observe
cum prin disputa permanentã dintre subculturile strategice ale unui stat, una
devine preeminentã ºi amprenteazã politica externã23 (Libel, 2018). Simultan,
analiza academicã îºi propune sã observe cum, dincolo de subcultura strategicã
dominantã, politica internã ºi externã a unui administraþii prezidenþiale este in-
fluenþatã în secundar ºi de una sau mai multe subculturi strategice concurente,
aºa cum va demonstra ºi acest text.
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Doctrina Trump ºi izolaþionismul american

Marea strategie continuã sã fie un concept alunecos24. La fel sunt ºi doctri-
nele prezidenþiale. În anii ’70 era aproape imposibil de fãcut diferenþa concep-
tualã între marea strategie, geopoliticã ºi politica externã25. În anii ’50, doctrina
strategicã se referea exclusiv la armamentul nuclear26. Pentru a surmonta aceste
neclaritãþi conceptuale, trebuie spus cã o doctrinã prezidenþialã prezintã publi-
cului nu numai principalele direcþii de politicã externã pe care o administraþie
prezidenþialã îºi propune sã le dezvolte. Simultan, doctrina prezidenþialã preci-
zeazã ºi valorile care justificã acþiunea strategicã asumatã de o anumitã admi-
nistraþie. Rezultã de aici douã lucruri. Primul este acela cã doctrina prezidenþialã
„încapsuleazã strategia de politicã externã a unui preºedinte“27 ºi, drept urmare,
„include declaraþii simple, concise ºi lucide despre obiective ºi strategie“28.
Al doilea lucru este acela cã doctrina prezidenþialã este ºi un instrument de
nation-building. Mai exact, doctrina prezidenþialã este ºi o naraþiune strategicã
care are menirea de a conferi legitimitate unui administraþii prezidenþiale. Din
acest motiv, doctrinele prezidenþiale încoporeazã o „terminologie moralizatoare“
(ibidem). Sunt, cu alte cuvinte, un exemplu de anti-Realpolitik. Influenþarea per-
cepþiilor unei populaþii, ºi mai ales a votanþilor unei preºedinte, pentru asigurarea
legitimitãþii politice a unei administraþii prezidenþiale constituie un aspect pe
care realiºtii l-au pierdut mereu din vedere. Dupã cum au pierdut din vedere im-
portanþa oricãrui aspect etno-cultural pentru cea mai subtilã formã de „putere“ a
unui stat ºi-anume, credibilitatea internã ºi internaþionalã a acestuia.

Spuneam cã doctrina Trump a fost puternic influenþatã de izolaþionismul
american. Înainte de a prezenta pe larg subcultura strategicã a izolaþionismului,
sã trecem în revistã subculturile strategice din Statele Unite ale Americii. Din
punct de vedere academic, subculturile strategice se concretizeazã în „ºcoli de
gândire“ care justificã ºi promoveazã „scheme cognitive de tip strategic“29. Ei
bine, aceste scheme cognitive „traduc“ presiunile mediului internaþional – mai
ales ale hegemonilor regionali – pentru a le pune în acord cu politica internã.
Când subcultura strategicã dominantã dintr-un stat nu mai filtreazã presiunile
mediului internaþional, atunci statul respectiv renunþã practic la politica externã
ºi, în bunã mãsurã, ºi la cea internã. Cu alte cuvinte, statul respectiv ajunge sã
facã politica centrului de putere dominant, la nivel regional sau internaþional,
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prin adoptarea strategiei bandwagoning. Acesta e de regulã cazul statelor
periferiale. Statele Unite intrã în categoria statelor care impun standarde strate-
gice. Cu toate acestea, erodarea unipolaritãþii americane dupã Criza financiarã
din 2008 ºi reafirmarea multipolaritãþii au pus din nou la treabã subculturile
strategice din Statele Unite ale Americii. Subcultura strategicã preluatã de
administraþia Trump a fost cea izolaþionistã. Sau populist-izolaþionistã, dacã e sã
folosim un îndreptar ideologic progresist30. O altã subculturã strategicã din
peisajul de securitate din Statele Unite este cea hegemonicã. Fãrã supremaþia
militarã a Americii, susþine acesta, ordinea liberalã creatã prin instituþionalizarea
Pax Americana s-ar destrãma. În contrast cu naraþiunea hegemonicã, subcultura
strategicã a angajamentului global considerã cã multipolaritatea contemporanã
e o situaþie normalã, care nu e neapãrat o catastrofã geopoliticã pentru America.
Statele Unite pot gestiona diminuarea propriei influenþe geopolitice. Negocierile
directe ºi indirecte cu actuali or potenþiali lideri regionali pot conserva ordinea
liberalã, conchid susþinãtorii angajamentului global. În fine, subcultura cum-
pãtãrii strategice subliniazã nevoia ca America sã revinã la reconstruirea stata-
litãþii acasã. Fãrã sã fie izolaþionistã, aceastã viziune strategicã pleacã de la o
premisã clasicã: o þarã care nu este puternicã acasã nu va fi puternicã peste
hotare. Dincolo de acest tablou general, subculturi strategice ºi naraþiuni spe-
cifice existã atât în Partidul Democrat cât ºi în cel Republican. Din motive evi-
dente mã concentrez asupra „ºcolilor de politicã externã“ din cadrul celui din
urmã. Dupã Colin Dueck, Partidul Republican gãzduieºte trei subculturi strate-
gice: non-intervenþionismul, unilateralismul agresiv ºi conservatorismul inter-
naþional31. De regulã, în mandatul unui preºedinte republican, una dintre ºcolile
de gândire de mai sus devine cea mai influentã în raport cu marea strategie
americanã. Non-intervenþioniºtii pledeazã pentru pace, dezarmare ºi neimplicare
militarã. Unilateralismul agresiv este rezervat faþã de alianþele militare ºi orga-
nizaþiile internaþionale, dar susþine implicarea militarã hotãrâtã a Statelor Unite
ori de câte ori îi sunt lezate interesele. ªi chiar mai înainte de a-i fi lezate inte-
resele strategice, ca în cazul rãzboiului preventiv, doctrina promovatã de admi-
nistraþia George W. Bush, e un fel de doctrinã a suveranitãþii limitate. Diferenþa
dintre unilateraliºtii agresivi ºi conservatorii internaþionaliºti, e cã ultimii susþin
implicarea militarã a Americii alãturi de aliaþii tradiþionali, precum Marea Britanie,
dar fãrã oferirea de garanþii de securitate colectivã prin intermediul organi-
zaþiilor militare regionale, precum NATO. În mandatul lui Donald Trump, non-
intervenþioniºtii ºi unilateraliºtii agresivi au influenþat viziunea strategicã a Casei
Albe. Dincolo de aceastã influenþã combinatã, îndepãrtarea preºedintelui Trump
de internaþionalismul liberal, fãrã o repudiere totalã a acestuia, s-a inspirat ºi din
ideile Comitetului America First. Înfiinþat în anul 1940, acesta a militat pentru
neimplicarea Statelor Unite în a doua Conflagraþie Mondialã, în acord cu tradiþia
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izolaþionistã a pãrinþilor fondatori ai Statelor Unite. Pe lângã subculturile
strategice de mai sus, în Statele Unite ale Americii mai întâlnim ºi una tradiþio-
nalã, care aparþine birocraþiei americane. Nu e vorba de „statul profund“ aici, ci
mai degrabã de o „schemã cognitivã de tip strategic“ pe care o întâlnim mai ales
în aºa-numitele state puternice, care au o minimã independenþã birocraticã în
raport cu influenþa politicienilor vremelnici. Printre grupurile de interese „clasice“
care se luptã pentru controlarea statului – politice, economice, sindicale, socie-
tate civilã – mai existã ºi birocraþia unui stat, care doreºte sã-ºi conserve intere-
sele, respectiv pãstrarea locurilor de muncã în instituþiile publice. Dupã cum
ºtim deja, în statele cu capacitate administrativã scãzutã se întâmplã uneori ca
inclusiv angajarea femeilor de serviciu sã fie politizatã. Cu alte cuvinte, în
aºa-numitele „state slabe“ birocraþia civilã se aflã într-un deficit major de putere
în raport cu politicienii. Ceea ce înseamnã cã structurile civile din aceste „state
slabe“ vor avea de regulã o subculturã strategicã de tipul keeping a low profile,
adicã „mers pe burtã“, „ciocu’ mic ºi joc de gleznã“ sau „capul plecat, sabia
nu-l taie“. Subcultura strategicã tradiþionalã a birocraþiei americane a constrâns
multe din acþiunile de politicã internã ºi externã ale preºedintelui Trump. Dau un
singur exemplu. Dupã tãierile semnificative ale bugetului de apãrare operate de
administraþia Obama – aproape un trilion de dolari în douã mandate –, pre-
ºedintele Trump intenþiona sã continue aceeaºi linie de politicã internã, dupã ce
caracterizase cheltuielile militare ca fiind „nebuneºti“32. Generalii din adminis-
traþie, mai ales Jim Mattis, l-au convins pe Donald Trump sã sporeascã bugetul
de apãrare. Aceiaºi generali l-au convins sã menþinã abordarea clasicã a Statelor
Unite în legãturã cu NATO, o alianþã militarã care garanteazã supremaþia strate-
gicã ºi politicã a Washingtonului în Europa. Deci chiar dacã preºedintele este
cel mai important factor de decizie în materie de politicã internã ºi externã în po-
litica americanã, acesta este constrâns, în diferite grade, de subcultura strate-
gicã tradiþionalã a birocraþiei americane.

Revin acum la prezentarea subculturii strategice izolaþioniste din Statele
Unite. Charles Kupchan argumenteazã cã marea strategie a Statelor Unite a cu-
noscut trei perioade distincte. Prima dintre acestea a fost mai lungã de un secol.
Este vorba despre intervalul 1789-189833, unul profund izolaþionist, în acord cu
viziunea strategicã a pãrinþilor fondatori ai Statelor Unite. A doua perioadã, cu-
prinsã între 1898 ºi 1941, a fost una marcatã de episoade de realism ºi idealism.
Realism în legãturã cu respingerea influenþelor europene din Cuba, Filipine ºi
Hawaii, precum ºi în legãturã cu implicarea Statelor Unite în prima Conflagraþie
Mondialã. Dar, simultan, ºi idealism, prin proiectul wilsonian al Ligii Naþiunilor,
neratificat însã de Congresul Statelor Unite. Dupã atacul de la Pearl Harbor, din
decembrie 1941, marea strategie americanã a intrat în era internaþionalismului
liberal. Un internaþionalism care s-a concretizat în instituþiile internaþionale con-
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struite dupã al Doilea Rãzboi Mondial, precum NATO, Organizaþia Naþiunilor
Unite, Fondul Monetar Internaþional, Banca Mondialã etc., care au constituit
fundamentul Pax Americana. În instituþiile de mai sus, Statele Unite ºi-au par-
tajat puterea cu statele aliate. Numai cã aceste instituþii s-au reprodus, adicã au
supravieþuit, sprijinindu-se pe puterea Statelor Unite. Un aspect pe care liberalii
contemporani, care criticã izolaþionismul promovat de Donald Trump, nu l-au
înþeles nici în perioada Rãzboiului Rece ºi nici în contemporaneitate. Ordinea
liberalã a lumii nu este o realitate intrinsecã ºi suspendatã. Puterea Statelor Unite
a fost aceea care a imprimat ordinii mondiale un contur liberal dupã 1945 prin
instituþiile amintite mai sus34. Dar era internaþionalismului liberal s-a încheiat,
ne anunþã Colin Dueck. Am intrat deja în epoca fierului (age of iron), în care
rivalitatea dintre marile puteri s-a intensificat, atacurile la adresa primatului geo-
politic al Statelor Unite sunt din ce în ce mai dure, iar în condiþiile în care glo-
balizarea pare sã fi fost beneficã mai degrabã pentru o virtualã clasã mijlocie din
China ºi din India, regimurile autoritariste se înmulþesc peste tot în lume, inclu-
siv în Europa. Nu Donald Trump a generat epoca fierului. Mai degrabã, adminis-
traþia Trump ºi marea sa strategie izolaþionistã constituie reflecþia epocii fierului,
un Zeitgeist profund geopolitic35.

Sã vedem ce înseamnã izolaþionismul american din punct de vedere strategic,
dupã ce am observat cã prima epocã a marii strategii americane (1789-1898) a
fost una izolaþionistã. „Izolaþionismul este o mare strategie care vizeazã lipsa
alianþelor cu puterile strãine ºi evitarea unei implicãri strategice de duratã
dincolo de spaþiul Americii de Nord“36. Cu alte cuvinte, obiectul strategic major
al izolaþionismului a fost neimplicarea strategicã a Statelor Unite în conflictele
dintre marile puteri europene ale secolelor XVIII-XIX. Logica izolaþionistã era
ca America sã încurajeze puterile europene sã stea în afara perimetrului strategic
nord-american. În consecinþã, Statele Unite nu interferau cu perimetrul strategic
al imperiilor europene din secolul XIX. Totodatã, izolaþionismul implica ºi alte
aspecte, precum evitarea alianþelor ºi a organizaþiilor internaþionale, protecþio-
nism economic ºi o politicã a imigraþiei controlatã. Se impun douã menþiuni aici.
Prima este aceea cã izolaþionismul este complet diferit de autarhie. A doua
menþiune este cã izolaþionismul nu exclude excepþionalismul american. E pro-
babil ca pentru lectorul din România cea mai cunoscutã strategie autarhicã sã fie
cea a regimului Ceauºescu, deºi existã dubii cã regimul comunist chiar ºi-a fixat
aceastã þintã strategicã, aºa cum reiese din strategia de appeasement pusã în
practicã de România în raport cu URSS dupã condamnarea invadãrii Cehoslo-
vaciei, în 196837. Faptul cã România nu avea resursele necesare – în primul rând
politice – de a se decupla de la diviziunea internaþionalã a muncii în anii ’70

32 LUCIAN DUMITRESCU 12

————————
34 Colin Dueck, Age of Iron. On Conservative Nationalism, New York, Oxford University Press, 2020, p. 6.
35 Op. cit., p. 2.
36 Charles A. Kupchan, Isolationism. A History of America’s Effort to Shield Itself from the World,

New York, Oxford University Press, 2020, p. 5.
37 Cezar Stanciu, „Crisis management in the Communist bloc: Romania’s policy towards the USSR in the

aftermath of the Prague Spring“ în Cold War History 13 (3), 2013.



s-a vãzut în rezultatul strategiei autarhice. Dupã ce dependenþa economicã a
României faþã de blocul statelor socialiste se diminuase în anii ’60-’70, pe
fondul crizelor petrolului din anii ’70 ºi al planificãrii economice care continua
sã valorifice munca de tip extensiv, România ajungea la un grad ridicat de
dependenþã economicã ºi energeticã faþã de Uniunea Sovieticã în debutul anilor
’80. Ca atare, strategia autarhicã a regimului Ceauºescu s-a dovedit una falimen-
tarã atât pe plan intern cât ºi pe plan internaþional. Însã cea mai cunoscutã
strategie autarhicã din câmpul relaþiilor internaþionale este aceea a Japoniei din
epoca shogunatului Tokugawa (1603-1887). Obiectul acestei strategii era unul
exclusiv intern, de conservare a regimului politic de tip feudal al Japoniei, mai
ales faþã de influenþele cultural-religioase europene. De asemenea, autarhia pro-
movatã de Japonia vreme de aproape trei secole avea menirea de a diminua
puterea feudalilor locali, care puteau profita de deschiderea comercialã faþã de
puterile europene. Astfel, în temeiul acestei strategii autarhice, localnicii nu
aveau voie sã pãrãseascã Japonia, dupã cum reprezentanþii altor state care intrau
în Japonia era supuºi unor restricþii politice severe. În contrast cu autarhia pro-
movatã de shogunatul Tokugawa, izolaþionismul american s-a tradus în stimu-
larea comerþului global ºi a legãturilor diplomatice ale Statelor Unite cu statele
lumii. Diferenþa dintre autarhia shogunatului Tokugawa ºi izolaþionismul pã-
rinþilor fondatori ai Statelor Unite este excepþionalismul american. În temeiul
acestuia, pãrinþii fondatori ºi-au propus sã nu implice Statele Unite în conflictele
strategice dintre puterile europene, bazându-se pe aºa-numita putere protectoare
a apei. Simultan însã, pãrinþii fondatori ºi-au dorit ca Statele Unite sã fie un
simbol al libertãþii politice ºi al auto-guvernãrii. Diseminarea democraþiei la
nivel internaþional urma sã se facã prin puterea exemplului, nu prin forþa
armelor. De altfel, versiunea Kennan a strategiei containmentului se baza tocmai
pe excepþionalismul american. În contrast cu versiunea Paul Nitze a con-
tainmentului, care punea accent pe înarmarea nuclearã, Kennan propusese ajutor
economic pentru Germania ºi Japonia, alãturi de exploatarea breºelor apãrute în
cadrul „blocului comunist“ care era departe de a fi solidar. Dupã Kennan, o
Uniune Sovieticã care nu se mai putea extinde din punct de vedere teritorial ºi
care era expusã sistematic modelului american de dezvoltare politicã ºi eco-
nomicã avea sã se prãbuºeascã din interior. Ceea ce s-a ºi întâmplat. Numai cã
Uniunea Sovietcã nu s-a prãbuºit atât sub presiunea excepþionalismului ame-
rican cât mai degrabã sub presiunea absenþei propriului excepþionalism, concre-
tizat într-o centralizare politico-economicã incapabilã sã gestioneze complexi-
tatea socialã. Revenind, izolaþionismul american nu a exclus excepþionalismul
american. L-a implicat plenar. Din motive de securitate, Statele Unite au ales sã
nu se implice vreme de un secol în gâlceava geopoliticã a puterilor europene.
Dar asta nu înseamnã cã Statele Unite nu ºi-au promovat cu toate mijloacele,
inclusiv militare, interesele comerciale la nivel global în perioada izolaþionistã.
Totodatã, diplomaþia americanã a proiectat la scarã internaþionalã modelul de
organizare politicã adoptat de Statele Unite. Interesant e cã americanii n-au
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crezut despre ei cã sunt izolaþioniºti în secolul XIX. Dincolo de expansiunea
teritorialã spre Pacific ºi de apãrarea intereselor comerciale americane la nivel
global, puterile europene ale momentului erau prezente în coasta Americii în
secolul XIX, cu nave militare ºi trupe semnificative în Haiti, Hawaii, Cuba ºi
Santo Domingo. Înainte de cotitura imperialã din 1898, Washingtonul nu a luat
în calcul posibilitatea de a îºi extinde influenþa asupra acestor teritorii.

Impactul izolaþionismului asupra doctrinei Trump

Fãrã îndoialã cã acþiunea strategicã a administraþiei Trump a fost marcatã de
stângãcii ºi erori ale preºedintelui american. Iar în anumite cazuri chiar de gafe
diplomatice. Dar aceste stângãcii ºi erori au fost cel mult episoade de tipul Stan
ºi Bran, care încercau sã vadã al cui buton strategic e mai mare. Ele nu au fost
echivalente cu un nou Pearl Harbor sau cu un nou 11 Septembrie, aºa cum titra
presa mainstream dupã Summitul Statele Unite-Federaþia Rusã de la Helsinki
din iulie 2018. La conferinþa de presã comunã cu preºedintele Vladimir Putin,
preºedintele Trump fãcea o declaraþie mai puþin fericitã despre serviciile de
informaþii interne din Statele Unite, mai precis despre FBI. Cu acelaºi prilej,
preºedintele Trump reitera încrederea personalã în preºedintele Putin. Se poate
vorbi de o gafã diplomaticã în acest caz, una majorã chiar. Dar de aici ºi pânã la
ideea cã Trump i-a predat „cheile cetãþii“ lui Putin, o tezã repetatã cu obstinaþie
de presa mainstream, e cale lungã. În contrast cu aºteptãrile presei mainstream,
dar ºi cu ale Kremlinului, la Summitul de la Helsinki preºedintele Trump nu a
recunoscut drepturile Federaþiei Ruse asupra Crimeei ºi nici nu a denunþat
sancþiunile economice internaþionale împotriva Moscovei38. E de remarcat cã,
îndeosebi pe fondul tensiunilor din Ucraina ºi al ascendentului geopolitic al
Federaþiei Ruse în Siria, Donald Trump este primul preºedinte american din
epoca post-Rãzboi Rece care nu a iniþiat un reset în relaþiile diplomatice dintre
Washington ºi Moscova. Au fãcut-o, fãrã excepþie, toþi predecesorii sãi de dupã
1990. Ar fi fost al cincilea, ultimul reset diplomatic între Statele Unite ºi Fede-
raþia Rusã apãrând în 2009, la iniþiativa administraþiei Obama39, pentru a dis-
pãrea în 2011, dupã ce prim-ministrul Putin dezavua conduita preºedintelui
Medvedev din cadrul Consiliului de Securitate permanent al ONU faþã de rãz-
boiul din Libia (Stent 2020). Faptul cã administraþia Obama iniþia „re-încãlzirea“
relaþiilor diplomatice cu Kremlinul la mai puþin de un an dupã Rãzboiul din
Georgia din 2008 a constituit o surprizã de proporþii pentru mulþi observatori ai
relaþiilor internaþionale, unii dintre aceºtia susþinând cã strategia de appeasement
a administraþiei Obama faþã de o Rusie revanºardã ar fi contribuit la criza din
Ucraina din 2014. Dupã mine, contribuþia a fost una secundarã. O contribuþie
mai consistentã au avut-o numeroasele stângacii comise de o diplomaþie euro-
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peanã care, dupã câte se pare, a pierdut complet din vedere Rãzboiul din Georgia
din 2008. Mai precis, modul în care invitaþia de aderare la NATO a Ucrainei ºi
a Georgiei, enunþatã la Summitul NATO de la Bucureºti din 2008, a contribuit la
rãzboiul ruso-georgian. Invitaþia cu pricina a fost doar populism de politicã ex-
ternã pentru anumite state din „Noua Europã“, în timp ce pentru statele din
„Vechea Europã“, chestiunea a fost una cât se poate de serioasã. Faptul cã în
cultura strategicã a Federaþiei Ruse nu existã nicio diferenþã între extinderea
NATO ºi consolidarea Parteneriatului Estic nu cauþioneazã în vreun fel inter-
venþia regimului Putin în Ucraina ºi anexarea Crimeei40. Federaþia Rusã este
deci direct responsabilã pentru faptul cã apeleazã la intervenþii militare pentru a
compensa vulnerabilitãþile propriului excepþionalism, unul deloc seducãtor
pentru cetãþenii din majoritatea statelor care au fost la un moment dat republici
sovietice. Iar cei mai mulþi dintre cetãþenii Federaþiei Ruse au simþit deja pe
pielea lor – mai ales din punct de vedere economic – excesele strategice ale unui
regim Putin din ce în ce mai puþin legitim într-o „vecinãtate apropiatã“ care s-a
îndepãrtat sistematic de Moscova dupã 1991. Dupã declaraþiile din campania
electoralã, preºedintele Trump pãrea cã va „reîncãlzi“ raporturile diplomatice
dintre Washington ºi Moscova dupã ruptura provocatã de anexarea Crimeei de
cãtre Federaþia Rusã. Al cincilea reset pãrea deci iminent. Scandalul provocat de
intervenþia Federaþiei Ruse în alegerile prezidenþiale de Statele Unite a blocat
însã planul anunþat de Donald Trump în campania electoralã. E probabil ca un
rol în împiedicarea celui de al cincilea reset din epoca post-Rãzboi Rece sã-l fi
avut ºi subcultura strategicã tradiþionalã, a birocraþiei americane. Cert este cã
Rusia a supraevaluat apropierea ideologicã dintre Trump ºi Putin, doi lideri care
valorizeazã suveranismul în detrimentul instituþiilor internaþionale41. Mai precis,
Kremlinul n-a descifrat corect componenta mesianicã a excepþionalismul ame-
rican care l-a animat pe Donald Trump. La fel ca ºi Putin, Trump a fost un lider
pragmatic, interesat de „mãreþia naþionalã“. Dar aceastã „mãreþia naþionalã“ nu
e definitã în termeni etnici în cazul Statelor Unite ale Americii ºi nici în cazul
Rusiei, aºa cum cred unii analiºti care nu observã cã e eronat sã evaluezi centrele
imperiale cu categorii periferiale. Pentru Donald Trump, „mãreþia naþionalã“ a
fost definitã preponderent în termeni economici, politici ºi militari42. La fel ºi
pentru Vladimir Putin, orientat preponderent spre factorii economici doar în
2000, la preluarea primului mandat de preºedinte. „Civilizaþionistul“ Putin din
2012 ºi 2018, deºi în continuare pragmatic, a adus în negocierea internaþionalã
o altã anvergurã strategicã a Federaþiei Ruse, superioarã în raport cu anul 2000.
E destul de limpede cã „sfera de influenþã“ pe care o urmãreºte Vladimir Putin
excede fostele republici sovietice ºi vizeazã Europa Centralã ºi de Est, statele
seculare din Orientul Mijlociu, Asia Centralã, Japonia ºi diferite state din

15 SUBCULTURA STRATEGICÃ IZOLAÞIONISTÃ 35

————————
40 William Hill, No place for Russia. European Security Institutions since 1989, New York, Columbia

University Press, 2018.
41 Angela Stent, Putin’s World. Russia Against the West and with the Rest, New York, Twelve, 2020.
42 Andrei P. Tsygankov, Russia and America. The Asymetric Rivalry, Cambridge, Polity Press, 2019, p. 43.



America Latinã. Adicã o sferã de influenþã ce „muºcã“ din sfera de influenþã a
Statelor Unite, drept pentru care, dacã ar fi apãrut, resetul Trump-Putin ar fi fost
cel mai probabil unul mai degrabã formal, limitat la diplomaþia personalã dintre
cei doi preºedinþi.

Revin la subcultura strategicã izolaþionistã. Dupã un izolaþionism accentuat
(1789-1898) ºi unul diluat (1899-1940), Statele Unite au fost obligate sã aban-
donze strategia de a conduce prin propriul exemplu politico-economic în con-
textul apariþiei ameninþãrilor nucleare din partea Uniunii Sovietice. Dupã atacul
de la Pearl Harbor din 1941, Washingtonul adopta strategia internaþionalismului
liberal. Care, în esenþã, a însemnat partajarea puterii americane în cadrul organi-
zaþiilor internaþionale cu statele aliate. Pe scurt, internaþionalismul liberal a dat
naºtere Pax Americana. Ce nu se mai înþelege astãzi, mai ales pe fondul „ascen-
siunii paºnice“ a Chinei, este cã Pax Americana a fost garantatã de puterea
Statelor Unite. Ceea ce înseamnã cã internaþionalismul liberal nu este intrinsec
ordinii internaþionale, chiar dacã el pare „natural“ astãzi. Sã reþinem cã fãrã
implicarea masivã a Statelor Unite, dupã 1941, în politica mondialã, internaþio-
nalismul liberal e probabil cã nu ar fi apãrut. Prin implementarea viziunii
America First, Donald Trump a revenit parþial la izolaþionismul pãrinþilor fon-
datori. Unul care viza neimplicarea Statelor Unite în competiþia geopoliticã
dintre marile puteri, scepticismul faþã de organizaþiile internaþionale, rezerva faþã
de strategiile de promovare a democraþiei, accentul pus pe comerþul just în detri-
mentul celui liber (fair, not free, trade) ºi politici imigraþioniste restrictive. Dacã
acþiunea de politicã externã a administraþiei Trump este cititã prin „canonul“
izolaþionist de mai sus, se poate observa coerenþa acesteia. Evident, coerenþa este
o trãsãturã importantã a gândirii strategice. Dar mult mai importantã decât
coerenþa este eficienþa acþiunii strategice. Mai exact, în ce mãsurã contribuie
aceastã acþiune strategicã la consolidarea sau extinderea „perimetrului strategic“
al unui stat, precum ºi la legitimarea politicã, internã ºi internaþionalã, a unei
administraþii. Secþiunea îºi propune sã demonstreze coerenþa doctrinarã a
viziunii administraþiei Trump. Respectiv conexiunea dintre canonul doctrinar izo-
laþionist ºi acþiunea de politicã externã a preºedintelui Trump. Dar ºi modul în
care aceastã acþiune de politicã externã a fost consonantã cu aºteptãrilor alegã-
torilor republicani.

În acord cu reperele clasice ale izolaþionismului, administraþia Trump a aban-
donat rând pe rând tratatele ºi organizaþiile internaþionale. Astfel, în mandatul
preºedintelui Donald Trump, Statele Unite s-au retras din Acordul de la Paris
pentru schimbare climaticã, din acodul nuclear cu Iranul, din Tratatul privind
forþele nucleare intermediare, din tratatul privind comerþul cu arme. De ase-
menea, administraþia Trump a retras Statele Unite din Comitetul privind dreptu-
rilor omului al ONU ºi din UNESCO. Nu în ultimul rând, în plinã pandemie de
coronavirus, Statele Unite s-au retras din Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii.
Dincolo de faptul cã în mandatul sãu, Statele Unite au renunþat la contribuþiile
pentru o agenþie a ONU, care oferã asistenþã medicalã ºi sanitarã refugiaþilor
palestinieni, preºedintele Trump a arãtat o anumitã ostilitatea ºi faþã de organi-

36 LUCIAN DUMITRESCU 16



zaþiile internaþionale în care Statele Unite ale Americii nu sunt membre. E vorba
aici mai ales de Uniunea Europeanã. Preºedintele Trump a susþinut Brexitul,
precum ºi guvernele eurosceptice din Italia, Polonia ºi Ungaria. În raporturile
dintre Statele Unite ale Americii ºi aliaþii din NATO au apãrut asperitãþi mai ales
dupã Summitul NATO din 2017, când preºedintele Trump a omis sã menþioneze
articolul 5, lãsând, pentru scurt timp, impresia cã Statele Unite vor renunþa la
rolul de principal actor strategic în Europa. Douã lucruri trebuie spuse aici. În
primul rând, tensiunile din cadrul NATO apãrute în mandatul preºedintelui
Trump nu au avut legãturã doar cu presiunile exercitate de preºedintele american
asupra aliaþilor de a aloca fonduri mai mari pentru apãrare. Acesta este doar un
aspect. Tensiunile au apãrut pe fondul unor neînþelegeri mai largi legate de
comerþul global, încãlzirea climaticã, acordul nuclear cu Iranul, problematica
drepturilor omului, procesul de pace israeliano-palestinian ºi ameninþarea
Federaþiei Ruse. La aceste neînþelegeri s-au adãugat ºi declaraþiile liderilor poli-
tici din Franþa ºi Germania care au vorbit fie despre nevoia Uniunii Europene de
a-ºi asigura propria securitate, fie în termeni mai puþini diplomatici despre
NATO. E cazul preºedintelui Franþei, adept, cel puþin în aparenþã, a unei perspec-
tive neo-gaulliste, respectiv o Europã care sã se întindã de laAtlantic la Urali sau
de la Atlantic la Vladivostok. În al doilea rând, Statele Unite ale Americii ºi-au
consolidat ºi sporit prezenþa militarã în Europa, mai ales în arealurile estice, prin
intermediul Iniþiativei Europene de Reasigurare (European Ressurance Initiative),
apãrutã dupã criza din Ucraina din 2014 ºi finanþatã nu de cãtre Departamentul
de Apãrare, ci din fondul Overseas Contingency Operations43. Prin intermediul
acestei Iniþiative, Statele Unite au cheltuit peste zece miliarde de dolari din 2014
încoace pentru exerciþii militare în Estul Europei, pentru îmbunãtãþirea infra-
structurii militare din regiune, precum ºi pe echipamentele militare alocate
Ucrainei. În 2018, administraþia Trump a alocat pestru un miliard ºi jumãtate de
dolari Iniþiativei Europene de Asigurare. Dincolo de aceste aspecte, angaja-
mentul Statelor Unite faþã de NATO a rãmas neschimbat în timpul administraþiei
Trump. Drept urmare, crizele identitare pe care le traverseazã NATO, prezente
ºi viitoare, nu îi pot fi imputate exclusiv lui Donald Trump. Sau pot fi, dacã ieºim
din sfera analizei academice.

Izolaþionismul administraþiei Trump s-a concretizat în retragerea din Siria. La
finele lui 2018, preºedintele Trump ºi-a anunþat intenþia de a retrage trupele
americane din Siria fãrã sã-ºi consulte membrii cabinetului ºi fãrã o strategie
diplomaticã în acest sens. Drept urmare, secretarul apãrãrii, generalul Mattis,
ºi-a prezentat demisia. În octombrie 2019, trupele americane erau încã în Siria.
Surprizându-ºi din nou membrii echipei guvernamentale, Donald Trump a decis
retragerea soldaþilor americani din nordul Siriei, abandonând-ºi astfel aliaþii din
zonã. Retragerea din Siria a anunþat de fapt o cvasi-retragere a Statelor Unite din
Orientul Mijlociu. Faþã de acþiunile belicoase ale Iranului, care a atacat insta-
laþiile petroliere saudite în septembrie 2019 ºi a lansat rachete împotriva bazelor
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militare americane din Irak, administraþia Trump nu a iniþiat un rãzboi în re-
giune. De altfel, preºedintele Trump este singurul preºedintele american din era
post-Rãzboi Rece de al cãrui nume nu se leagã niciun rãzboi. De numele pre-
ºedinþilor Bush, George Herbert Walker, respectiv George Walker, se leagã rãz-
boaiele din Irak, precum ºi rãzboiul din Afganistan. Preºedintele Clinton s-a
implicat în rãzboiul din Kosovo, iar preºedintele Obama în rãzboiul din Libia,
precum ºi în creºterea intensitãþii operaþiunilor militare cu drone, în special în
acþiunile anti-teroriste din Pakistan. Donald Trump nu a iniþiat niciun rãzboi.
Nici mãcar cu Iranul, în pofida numeroaselor provocãri ale Teheranului. Dupã
lichidarea generalului iranian Qassem Soleimani, preºedintele Trump a iniþiat
acþiuni de de-escaladare a tensiunilor dintre Wasghington ºi Teheran. Totodatã,
preºedintele Trump a anunþat în 2019 intenþia de a reduce la jumãtate efectivele
militare americane din Afganistan. Chiar ºi-a anunþat membrii cabinetului cã ar
dori ca trupele americane sã fie complet retrase din Afganistan înainte de cam-
pania electoralã din 202044.

În consonanþã cu principiul izolaþionist potrivit cãruia America trebuie sã
conducã prin puterea exemplului, Donald Trump a renunþat la promovarea
democraþiei în Orientul Mijlociu. Preºedintele Trump a respins în mod explicit
strategia Freedom Agenda promovatã de administraþia George W. Bush, precum
ºi acordul nuclear cu Iranul parafat de administraþia Obama alãturi de Uniunea
Europeanã. În schimbul promovãrii democraþiei, administraþia Trump a revenit
la strategia pragmaticã a administraþiilor Nixon ºi Carter, care au preferat sta-
bilitatea într-o regiune încã nepregãtitã din punct de vedere instituþional pentru
democraþia liberalã. Astfel, Casa Albã ºi-a declarat direct sprijinul pentru admi-
nistraþiaAbdel Fattah el-Sisi din Egipt, precum ºi pentru regimul conservator din
Arabia Sauditã. Relaþiile comerciale cu aceste state, precum ºi politica antitero-
ristã comunã, au permis Statelor Unite sã contrabalanseze Iranul în Orientul
Mijlociu. În raporturile cu Federaþia Rusã ºi cu China, preºedintele Trump a
încercat sã fie pragmatic. În definitiv, a susþinut acesta, sã ne înþelegem cu Rusia,
cu China ºi cu toatã lumea, e un lucru bun. Problema a fost cã în Strategia Naþio-
nalã de Securitate a administraþiei Trump stã scris negru pe alb cã, atât Rusia, cât
ºi China, doresc sã modeleze o lume în dezacord cu interesele ºi valorile Statelor
Unite ale Americii. De aici, atenþia majorã acordatã de Statele Unite competiþiei
dintre marile puteri în secolul XXI.

Ceea ce pierd din vedere analizele sforãitoare despre marea strategie, este
faptul cã orice doctrinã prezidenþialã este ºi un instrument de nation-building at
home. Cu alte cuvinte, politica externã a unei administraþii rãspunde ºi prefe-
rinþelor votanþilor direcþi. Doar în statele subdezvoltate politic, acolo unde pre-
zenþa la vot se învârte în jurul a 30%, iar societatea civilã produce capital social
ne-social, politica externã se pliazã exclusiv pe un „interes naþional“ abstract.
Izolaþionismul doctrinei Trump a fost în consonanþã directã cu ceea ce ºi-au dorit
votanþii republicani, puþini favorizaþi de o globalizare neoliberalã producãtoare
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de inegalitate socialã marcantã în Statele Unite ºi, în general, în lumea occiden-
talã. Sondajele din 2016 au reliefat faptul cã marea majoritate a votanþilor re-
publicani susþineau creºterea bugetului apãrãrii ºi politici mai energice împotriva
terorismului. Dupã cum susþineau NATO, Israelul ºi, simultan, deplângeau
faptul cã preºedintele Obama n-a fãcut mai multe împotriva Statului Islamic45.
În plus, peste 60% dintre votanþii Partidului Republican apreciau imigraþia ile-
galã ca o ameninþare criticã. De asemenea, peste jumãtate dintre cetãþenii ame-
ricani cu simpatii conservatoare susþineau nu comerþul liber, ci comerþul just. Pe
scurt, susþineau tarifele protecþioniste impuse de Donald Trump în timpul man-
datului sãu.

Schimbare ºi continuitate în raport
cu doctrina Obama a doctrinei Trump

La prima vedere, nu existã niciun fel de legãturã între acþiunea strategicã a
administraþiei Obama ºi politica externã a preºedintelui Trump. Cercetãtorul
preocupat de analizã academicã, ºi nu de divagaþie politicã, poate constata totuºi
legãtura dintre doctrina Obama ºi doctrina Trump din perspectiva unui aspect
paradoxal: filonul izolaþionist al doctrinei Obama. Simultan, între cele douã
doctrine sunt ºi numeroase diferenþe. Secþiunea îºi propune deci sã discute
asemãnãrile ºi deosebirile dintre doctrina Trump ºi acþiunea strategicã a admi-
nistraþiei anterioare.

Cei mai vehemenþi critici ai politicii externe a administraþiei Trump i-au
reproºat celui de al patruzeci ºi cincilea preºedinte al Statelor Unite loviturile de
baros aplicate internaþionalismului liberal. În pofida acþiunilor strategice cu im-
puls izolaþionist, despre care am vorbit în secþiunea anterioarã, Donald Trump nu
e cel care a surpat fundamentele Pax Americana. Mai degrabã, preºedintele
Trump a fost corolarul politic al crescendoului pe care l-a cunoscut curentul izo-
laþionist în politica externã a Statelor Unite dupã 1990. Paradoxal, acest curent
izolaþionist s-a manifestat plenar chiar în timpul mandatului preºedintelui
Obama. Probabil cã cititorii mai tineri nu-ºi aduc aminte de una dintre întrebãrile
specifice culturii politice din România anilor ’90. Când încã se mai fãcea politicã
în bucãtãrie, fiindcã reþelele de socializare nu existau, participanþii la discuþie se
ºarjau cu interogaþii de genul „ce-a fãcut Iliescu?“, „ce-a fãcut Constantinescu?“,
„ce-a fãcut Ciorbea?“ etc. La întrebarea „ce-a fãcut Obama?“ rãspundeau, în 2014,
Fareed Zakaria ºi Anne-Marie Slaughter în cadrul unei dezbateri de politicã
externã organizatã de Peter and Melanie Munk Charitable Foundation. Tema
dezbaterii era „A transformat Obama lumea într-un loc mai periculos?“46. Rãs-
punsul dat de Zakaria ºi Slaughter era un nu hotãrât. Motivul invocat de cei doi
experþi în ºtiinþe politice ºi relaþii internaþionale se referea la concentrarea admi-
nistraþiei Obama asupra reconstrucþiei statului acasã, în Statele Unite. Precum ºi

19 SUBCULTURA STRATEGICÃ IZOLAÞIONISTÃ 39

————————
45 Colin Dueck, Age of Iron. On Conservative Nationalism, NewYork, Oxford University Press, 2020, p. 109.
46 Mai multe detalii despre dezbatarea în discuþie în Lucian Dumitrescu, „Has Obama Made the World a

More Dangerous Place?“ în Revista de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, Nr. 2/2016, pp. 111-114.



pe retragerea trupelor americane din Irak. Evident, liberalii Zakaria ºi Slaughter
nu sesizau filonul izolaþionist din doctrina Obama, articulatã într-un moment de
cumpãnã pentru economia americanã ºi internaþionalã, ºi în raport cu un elec-
torat sastisit de rãzboaiele din Irak ºi din Afganistan demarate de administraþia
George W. Bush.

Ei bine, acest curent izolaþionist care producea efecte strategice semnificative
în mandatul administraþiei Obama debutase la puþinã vreme dupã cãderea Zidului
Berlinului. Mai exact, în 1991, când Senatul Statelor Unite încuviinþa utilizarea
forþei militare pentru retragerea armatelor irakiene din Kuweitul invadat cu un
an mai devreme, votul a fost la limitã: 52 pentru ºi 47 împotrivã. Acest curent
izolaþionist a cãpãtat un contur din ce în ce mai accentuat dupã 1994, când
Partidul Republican a reînceput sã domine Congresul american, pentru a cunoaºte
apoi un reflux dupã atentatele teroriste din 11 Septembrie 2001. Un aspect
sugestiv pentru trendul izolaþionist pe care-l discutãm aici este cã în septembrie
1999, într-un discurs de campanie din interiorul Partidului Republican, George
W. Bush constata cã trupele militare americane erau prea rãspândite la nivel
global. De aici, promisiunea viitorului preºedinte de a practica o implicare stra-
tegicã selectivã, în raport cu potenþialii hegemoni regionali care aveau valori ºi
interese contrarii celor ale Statelor Unite. Un an mai târziu, în campania electo-
ralã pentru CasaAlbã, George W. Bush susþinea cã armata americanã nu ar trebui
implicatã în operaþiuni de nation-building47 ºi cã politica externã americanã ar
trebui sã se concentreze mai mult asupra vecinilor. De altfel, primele douã vizite
externe pe care George W. Bush le-a întreprins în calitate de preºedinte al
Statelor Unite au fost în Canada ºi în Mexic. Dupã 11 Septembrie 2001, adminis-
traþia Bush a abandonat complet ideile izolaþioniste din pricina schimbãrii radi-
cale a contextului internaþional de securitate. Mai ales în al doilea sãu mandat,
preºedintele Bush a implicat armata americanã în operaþiuni de nation-building
ºi de promovare a democraþiei în Orientul Mijlociu. E motivul pentru care, spre
finele celui de al doilea mandat al preºedintelui George W. Bush, inclusiv vo-
tanþii Partidului Republican se întrebau de ce guvernul construieºte ºcoli în Irak
ºi în Afganistan, dar nu ºi în Statele Unite. De altfel, senatorul Obama câºtiga
campania electoralã din 2008 cu promisiunea de a se concentra pe reconstruirea
naþiunii americane acasã. Freedom Agenda ºi promovarea democraþiei erau aban-
donate brusc de administraþia Obama, într-un moment în care criza financiarã
orienta interesul marii majoritãþi a votanþilor americani exclusiv asupra proble-
melor politice interne. Probabil cã cel mai elocvent exemplu al izolaþionismului
practicat de administraþia Obama în politica externã este reprezentat de ºovãie-
lile de a trimite militari americani în Siria, în 2013, dupã ce regimul Assad bom-
bardase forþele opoziþiei din Ghouta cu rachete care conþineau gaz sarin. În plus,
încã din 2012, preºedintele Obama discutase despre celebrele linii roºii, care, o
datã traversate de regimul Assad, ar fi declanºat automat un rãspuns militar din
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partea Statelor Unite. În august 2013, regimul Assad a traversat liniile roºii la
care se referise preºedintele Obama cu un an înainte. Cu toate acestea, rãspunsul
militar al Statelor Unite nu a apãrut. De ce? Dominatã de republicani, Camera
Reprezentanþilor nu ar fi susþinut o intervenþie militarã în Siria. Totodatã, Senatul
controlat de democraþi ºi-a manifestat rezerva pentru o astfel de acþiune. În plus,
sondajele de opinie au demonstrat cã doar 29% dintre respondenþi erau de acord
cu o intervenþie militarã a Statelor Unite în Siria în 2013. Pe scurt, preºedintele
Obama nu a reuºit sã obþinã un mandat politic ºi popular pentru a sancþiona
regimul Assad. Semn cã izolaþionismul publicului american era deja accentuat în
2013, iar preºedintele Obama a þinut cont de atmosfera politicã internã. Charles
Kupchan considerã cã, în realitate, abandonarea internaþionalismului liberal de
cãtre Statele Unite ale Americii a debutat în mandatul lui Barack Obama. „Ce-a
fãcut Obama?“. În acord cu promisiunile din campania electoralã, mai ales cea
din 2008, preºedintele Obama a fãcut eforturi consistente pentru retragerea mili-
tarilor americani din Irak ºi din Afganistan. Cu excepþia unei creºteri a trupelor
americane din Afghanistan din primul mandat, preºedintele Obama a retras
constant militarii din Irak ºi din Afganistan, cu accent pe primul stat. A rezultat
astfel o comprimare a „perimetrului strategic“ al Statelor Unite în Orientul
Mijlociu, dar ºi în Europa de Est, în urma resetului din 2009, dintre Washington
ºi Kremlin. Pe parcursul celor douã mandate, preºedintele Obama a evitat siste-
matic trimiterea de militari americani în alte teatre de operaþiuni, bazându-se în
schimb pe operaþiuni militare derulate cu ajutorul dronelor, pe intervenþii ale
trupelor speciale ori pe înarmarea aliaþilor locali. În rãzboiul din Libia din 2011,
Statele Unite au cedat prim-planul aliaþilor europeni, în special Franþei. Faþã de
al doilea Rãzboi din Irak, din 2003, rãzboiul din Libia a implicat participarea
statelor membre NATO care au pus în aplicare o rezoluþie a Organizaþiei Naþiu-
nilor Unite. Dar misiunea NATO s-a transformat dintr-una umanitarã într-una de
schimbare a unui regim politic. Dimensiunea izolaþionistã a doctrinei Obama a
devenit pregnantã mai ales dupã prãbuºirea regimului Gaddafi, când nici Statele
Unite, ºi nici aliaþii europeni nu s-au implicat într-o operaþiune de menþinere a
pãcii. Consecinþa? Libia s-a transformat într-un stat eºuat. Concluzionând, doc-
trina Obama a însemnat o retragere sistematicã a Statelor Unite din acþiunile de
conflict militar (power politics), în acord cu un principiu fundamental al izo-
laþionismului.

Sã spui cã Obama a fost un izolaþionist ar fi exagerat. Cu toate acestea, accen-
tele izolaþioniste ale doctrinei Obama au fost indiscutabile. Iar aceste accente au
afectat fundamentele Pax Americana, adicã ale internaþionalismului liberal,
înainte de venirea lui Donald Trump la Casa Albã. De altfel, cine încearcã sã se
uite la marea strategie americanã ºi altfel decât printr-o lentilã ideologicã, poate
constata profilul din ce în ce mai izolaþionist al cetãþenilor americani, inclusiv în
rândul acelora cu simpatii democrate. Pe lângã preºedintele Obama, propensiuni
izolaþioniste au demonstrat ºi ceilalþi politicieni democraþi din Statele Unite. Mai
precis, în campania electoralã pentru prezidenþialele din 2016, Hillary Clinton a
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pus sub semnul întrebãrii comerþul liber, precum ºi mult-discutatul Parteneriat
Trans-Pacific. De asemenea, în campania electoralã din 2020, preºedintele Biden
a admis necesitatea ca Statele Unite sã-ºi regândeascã politicile comerciale cu
China, acceptând, indirect ºi parþial, viziunea protecþionistã promovatã de Trump48.
Alt aspect e interesant pentru filosofia izolaþionistã împãrtãºitã de mai mulþi po-
liticieni democraþi de prim-rang. În 2018, administraþia Trump ºi-a anunþat in-
tenþia de a începe retragerea trupelor americane din Siria ºi din Afganistan.
Senatul a adoptat o rezoluþie care a respins acest plan. Printre senatorii democraþi
care au respins rezoluþia Senatului, fiind deci de acord cu strategia retragerii pro-
movatã de administraþia Trump, s-au aflat Bernie Sanders ºi Kamala Harris. Ra-
þiunile electorale din spatele respingerii rezoluþiei au fost evidente. Prin urmare,
înainte de a discuta despre populist-izolaþionistul Trump, o analizã academicã ar
trebui sã discute trendul izolaþionist din ultimii treizeci de ani din establishmentul
american, percepþia votanþilor americani despre implicarea Statelor Unite în ac-
þiuni de tipul power politics, precum ºi modul în care curentul izolaþonist este
receptat de unii politicieni democraþi.

Indiscutabil, asemãnãrile dintre doctrina Trump ºi doctrina Obama sunt între-
cute de diferenþe. În primul rând, preºedintele Trump a revenit la tradiþia republi-
canã de a mãri bugetul apãrãrii. Încã din 2017, bugetul apãrãrii a crescut cu
20%49. În timpul mandatului preºedintelui Obama, axat pe reconstruirea naþiunii
americane la ea acasã, bugetul apãrãrii a înregistrat pierderi constante, de la
4,9% din PIB în 2010, la 3% din PIB la finalul celui de al doilea mandat, în
2016. Se estimeazã cã, între 2009-2016, bugetul apãrãrii ar fi pierdut un trilion
de dolari50, armata americanã fiind vãduvitã astfel de capacitatea de a gestiona
simultan douã conflicte regionale. În al doilea rând, Statele Unite au fost mult
mai active în Asia în mandatul preºedintelui Trump. Nu e vorba aici neapãrat de
negocierile cu dictatorul nord-coreean Kim-Jong-un. E vorba mai degrabã de
presiunea exercitatã de Washington asupra Beijingului, astfel încât China sã nu
mai alimenteze Coreea de Nord cu materii prime esenþiale, în special petrol.
Marina militarã americanã a executat aproximativ 160 de manevre pe an, între
care, pentru prima datã, la exerciþiul militar din Malambar au luat parte
portavioane din Statele Unite, India ºi Japonia. Totodatã, administraþia Trump
ºi-a reînnoit garanþiile de securitate pentru Japonia. Nu în ultimul rând, adminis-
traþia Trump a fost mai activã în Orientul Mijlociu. Liniile roºii trasate de pre-
ºedintele Trump chiar au fost roºii. În aprilie 2017, în raport cu alte probe legate
de utilizarea de arme chimice de cãtre regimul Assad împotriva propriei popu-
laþii, marina militarã americanã a lansat 59 de rachete de croazierã. E adevãrat
cã acþiunea militarã a fost urmatã de mãsuri contradictorii, dar izolaþionistul
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Trump nu se angajase sã trimitã trupe militare semnificative în Siria. Dimpo-
trivã. Administraþia Trump a intensificat acþiunile militare împotriva Statului
Islamic ºi, cumva paradoxal pentru izolaþionismul doctrinar al preºedintelui, a
trimis mai multe trupe în Afganistan, unde atacurile aeriene au ajuns la nivelul
din 2012. Probabil cã paradoxul de mai deveme poate fi explicat prin acþiunea
subculturii strategice tradiþionale a birocraþiei americane. Faþã de Iran, admi-
nistraþia Trump s-a limitat la retragerea din acordul nuclear încheiat de adminis-
traþia Obama, precum ºi la lichidarea unui oficial de rang înalt – generalul
Qasem Soleimani –, acþiune urmatã de un proces de dezescaladare.

Concluzii

Pax Americana se aflã într-un moment delicat la finalul mandatului pre-
ºedintelui Donald Trump. Covârºitoarea majoritate a analiºtilor de politicã
externã considerã cã responsabil pentru surparea fundamentelor liberalismului
international este chiar preºedintele Trump ºi, dacã e sã gândim în cliºee,
populismul-izolaþionist promovat de acesta. Textul a demonstrat cã subcultura
strategicã izolaþionistã promovatã de preºedintele Trump fusese deja proemi-
nentã în mandatul preºedintelui Obama, iar semnele gândirii strategice a pãrin-
þilor fondatori ai Statelor Unite au fost vizibile în politica externã americanã încã
din primii ani ai epocii post-Rãzboi Rece. Trei lucruri trebuie spuse la final. În
primul rând, faptul cã acþiunile izolaþioniste ale preºedintelui Trump au fost
frânate de subcultura strategicã tradiþionalã a birocraþiei americane. Sunt cel
puþin patru cazuri în care aceastã subculturã strategicã a produs efecte: creºterea
bugetului de apãrare, contra-balansarea acþiunilor militare ale Chinei în Marea
Chinei de Sud, menþinerea legãturilor politico-strategice cu Arabia Sauditã,
Israel ºi Egipt, precum ºi „ºarjarea“ NATO doar la nivel discursiv, dar nu ºi
politic ºi militar. Cu alte cuvinte, în mandatul izolaþionistului Trump, Statele
Unite au asigurat reproducerea propriului complex militaro-industrial, au ºarjat
China nu numai prin creºterea tarifelor economice – chiar dacã pivotul cãtre
Asia e în continuare mai degrabã formal –, nu au pãrãsit Orientul Mijlociu, nici
Europa de Est ºi nici NATO. E exagerat, în aceste condiþii, sã afirmi cã doctrina
Trump a distrus Pax Americana. Ori cã este o doctrinã de secol XIX. Spui asta
doar dacã gândeºti în termenii subculturii strategice hegemonice din Statele
Unite ºi refuzi sã vezi cã mediul internaþional devine multipolar de cel puþin un
deceniu încoace. A doua concluzie se referã la supra-extinderea strategicã a
Statelor Unite ale Americii dupã 11 Septembrie 2001. În realitate, loviturile de
ciocan aplicate internaþionalismului liberal au fost opera administraþiei George
W. Bush. Sã ne amintim în acest sens de teribilele tensiuni din NATO din data
de 12 Septembrie 2001, când pentru prima datã în istoria alianþei a fost invocat
Articolul 5. Sã ne amintim de utilizarea de cãtre Statele Unite a strategiei
coalition of the willing în cadrul unui NATO mefient faþã de viziunea de se-
curitate a administraþiei George W. Bush ºi de invadarea Irakului, în 2003, în
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absenþa unei rezoluþii a ONU. Sã ne amintim de doctrina rãzboiului preventiv ºi
de masivele demonstraþii de protest din capitalele „Europei Vechi“ la începerea
rãzboiului din Irak din 2003. Charles Kupchan aratã cã, între 1992 ºi 2017,
Statele Unite s-au implicat în 188 de intervenþii militare, adicã de patru ori mai
mult decât pe tot parcursul Rãzboiului Rece51. Dupã 11 Septembrie, Statele Unite
s-au implicat în rãzboaie în Orientul Mijlociu care au durat aproape douã decenii.
În plus, aratã Kupchan, administraþia Bush ºi-a propus sã transforme atât Irakul
cât ºi Afganistanul în Ohio. Consecinþa acestui plan lãudabil, dar utopic, a fost
epuizarea strategicã a Americii. Izolaþionismul promovat de preºedintele Obama,
cu accentul pe reconstrucþia naþiunii acasã, îºi propunea sã vindece Statele Unite
dupã erorile strategice ale administraþiei George W. Bush. Donald Trump doar a
continuat procesul izolaþionist demarat de administraþia Obama. Ultimul lucru
care trebuie spus este cã gândirea ºi acþiunea strategicã a unei administraþii pre-
zidenþiale þine cont de preferinþele votanþilor acesteia. Rãzboaiele din Irak ºi din
Afganistan au alienat puternic votanþii Partidului Republican. Dupã eºecul admi-
nistraþiei George W. Bush legat de gestionarea efectelor uraganului Katrina, din
2005, Partidul Republican pierdea controlul politic atât al Camerei Reprezen-
tanþilor, cât ºi al Senatului. Izolaþionismul promovat de preºedintele Trump a fost
consonant nu numai cu doleanþele votanþilor Partidului Republican, dar ºi cu
subcultura strategicã izolaþionistã, în temeiul cãreia Statele Unite ºi-au asumat o
„rãspundere limitatã“52 pe plan internaþional.
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