
Numãrul 3, mai/iunie 2008, volumul 87, al
FOREIGN AFFAIRS cuprinde douã contribuþii de
un interes aparte asupra evoluþiei Statelor Unite ºi a
poziþiei lor de putere mondialã dominantã sau de
girant al unui sistem internaþional unipolar. Ambele
examineazã ºansele Americii de a-ºi menþine poziþia,
atuurile ºi vulnerabilitãþile sale, în contextul „ridicãrii
altor puteri“ ºi al unui sistem internaþional dinamic la
începutul secolului al XXI-lea.

„The Future of American Power. How America
Can Survive the Rise of the Rest“, parte a lucrãrii The
Post-American World (2008), semnatã de Fareed
Zakaria (editor al Newsweek International), prezintã
statutul de astãzi al Statelor Unite prin analogie cu cel
al Marii Britanii din perioada victorianã târzie a im-
periului britanic, anume cel situat „on top of the
world“, cel de superputere a unei epoci, de putere
„menitã sã domine aceastã planetã“ sau sã „modeleze
lumea“, aidoma Romei imperiale (dupã expresiile co-
mentariilor de presã consacrate în iunie 1897 Jubileu-
lui de Diamant, grandioasei aniversãri a 60 de ani de
la ascensiunea la tron a reginei Victoria). Similari-
tãþile ºi diferenþele între Statele Unite ºi Marea Brita-
nie în privinþa statutului de „jucãtor global pe scena
lumii“ sunt raportate la „the soft power“, la capaci-
tatea de a exporta ideile ºi practicile proprii pânã în
punctul transformãrii lor în idei universale. Ca atare,
„visul american“ al secolului al XX-lea a fost prece-
dat de „modul de viaþã englez“, cunoscut, admirat ºi
imitat oriunde în lume, britanicii constituindu-se prin
intermediul lui în „cei mai de succes exportatori ai
propriei culturi din istoria omenirii“. Promotori ai
pluralismului religios ºi ai capitalismului, ei au im-
pus, mai întâi datoritã imperiului (ce cuprindea o
pãtrime din suprafaþa ºi populaþia planetei), engleza
ca limbã globalã, au creat prima piaþã cu adevãrat
globalã, cea mai mare forþã de apãrare maritimã ºi de
transport din istorie, prima reþea globalã de comuni-
care º.a.m.d. „Declinul imperial“ al Statelor Unite
este examinat prin analogie cu cel al puterii britanice,
început la doi ani dupã Jubileul de Diamant prin in-
trarea Marii Britanii în rãzboiul împotriva burilor.
Dupã victoria împotriva derviºilor din Sudan, în con-
diþiile unei enorme superioritãþi militare ce inducea
aºteptarea unei alte victorii rapide, dar ºi în contextul
opoziþiei Franþei, Germaniei ºi Statelor Unite, Marea
Britanie, deºi a obþinut capitularea burilor în 1902, a
„pierdut rãzboiul“, a arãtat lumii faþa „tacticilor bru-
tale de rãzboi“, ineficiente totuºi în combaterea apã-
rãrii „pasionale“ a burilor, incompetenþa ºi corupþia
eforturilor sale militare soldate cu grele pierderi
umane ºi masive cheltuieli materiale. America, „su-

perputerea imbatabilã din punct de vedere militar“ a
zilelor noastre, dupã victoria uºoarã din Afganistan ºi
iniþierea unei bãtãlii considerate „simple“ împotriva
regimului lui Saddam Hussein, desfãºoarã o luptã
lungã ºi dificilã, adesea sângeroasã, în contextul unor
numeroase „gafe politice ºi militare“ ºi al opoziþiei
internaþionale, ºi, în ciuda rezultatului din Irak, are o
imagine întinatã, plãteºte costuri masive, în timp ce
„state neastâmpãrate“ („rogue states“) precum Iran ºi
Venezuela ºi mari puteri precum China ºi Rusia sunt,
de fapt, cele care au dobândit avantaje. Fareed Zakaria
accentueazã ideea circumstanþelor diferite ale ascen-
siunii ºi declinului celor douã superputeri, în pofida
similaritãþilor. „Circumstanþele unice care au produs
imperiul britanic“ ºi „pe care s-a întemeiat dominaþia
britanicã timp de secole“ au fost mãiestria politicã ºi
diplomaticã, în condiþiile în care supremaþia econo-
micã a Marii Britanii („adevãratul apogeu“) nu a
durat mai mult de o generaþie, din 1845 pânã în 1870,
când producea 30% din produsul mondial brut. Bo-
gãþia Marii Britanii, dupã ascensiunea Statelor Unite
(începutã în 1870) ºi a Germaniei (cu debutul în
1885), s-a datorat sistemului sãu bancar, naval, de
asigurãri ºi de investiþii. Datoritã lor, Londra era ºi în
1914 centrul finanþei mondiale, lira sterlinã era încã
rezerva curentã a lumii, iar efectele economice ale
investiþiilor engleze ºi ale „altor schimburi invizibile“
mascau declinul britanic, capitalismul sãu rigid ºi de-
modat, relaþiile de muncã tensionate, problemele
culturale ºi restrângerea preocupãrilor pentru edu-
caþia practicã, persistenþa castelor feudale ºi a aristo-
craþiei. Autorul explicã menþinerea poziþiei de putere
mondialã a Marii Britanii, în ciuda pierderii domina-
þiei sale economice, prin combinaþia de strategie iscu-
sitã ºi bunã diplomaþie, prin „decizia criticã“ de ac-
ceptare ºi sprijinire a ascensiunii ºi afirmãrii Statelor
Unite. Declinul britanic, datorat deteriorãrii econo-
mice ireversibile, a fost amortizat astfel de o „strãlu-
citã politicã antreprenorialã“ care, la sfârºitul celui
de-al doilea rãzboi mondial, a fãcut posibilã menþine-
rea Marii Britanii „în joc“ alãturi de „cei doi mari“ —
Stalele Unite, care au plãtit cel mai mult din costurile
aliaþilor, ºi Uniunea Sovieticã, care a avut cele mai
mari pierderi — ºi situarea ei între „cele trei puteri
care au decis soarta lumii postbelice“. Prin contrast,
declinul economic nu este valabil în cazul Statelor
Unite care rãmân din 1880 cea mai competitivã eco-
nomie a lumii, þara care cheltuieºte cel mai mult
pentru dezvoltare ºi cercetare în domeniul apãrãrii,
care deþine cea mai puternicã bazã economicã ºi teh-
nologicã, care investeºte cel mai mult (2,6% din PIB)
pentru învãþãmântul superior ºi care promoveazã o
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„meritocraþie a talentului“ (creativitatea, curiozitatea,
simþul aventurii, ambiþia, ingeniozitatea, gândirea ra-
pidã ºi rezolvarea problemelor), diferitã de „merito-
craþia prin examinare“ (cultivatã în societatea asiaticã
actualã ºi, în general, în înþelepciunea convenþio-
nalã). Spre deosebire de Europa, Statele Unite, ca
„primã naþiune universalã“ ce alãturã într-o „conside-
rabilã armonie“ „toate culorile, rasele ºi credinþele“,
au ºi avantajul unei demografii în creºtere, ca ºi al
unui dinamism datorat politicilor favorabile imigrãrii
(îndeosebi a studenþilor ºi cercetãtorilor, a doctoran-
zilor în ºtiinþã ºi inginerie), „capacitãþii de a susþine
energia ºi diversitatea, de a-i asimila pe cei nou veniþi
ºi, din punct de vedere economic, de a merge înain-
te“. „Cea mai puternicã naþiune de la imperiul ro-
man“ ºi „singura mai puternicã decât orice combina-
þie a altor naþiuni“ a obþinut în ultimele decenii o do-
minaþie farã precedent în lume în domeniul econo-
mic, politic, ºtiinþific, cultural, ideatic („un fenomen
fãrã precedent în istorie“). „Din 1991 am trãit sub un
imperiu al Statelor Unite, o lume unicã, unipolarã, în
care economia globalã deschisã s-a extins ºi s-a acce-
lerat“. Capabilã sã rãspundã presiunilor economice ºi
competiþiei, altfel decât Marea Britanie ºi alte mari
puteri în trecut (care „s-au îngrãºat, s-au lenevit ºi au
aþipit“ în timpul „ridicãrii naþiunilor mai suple ºi mai
înfometate“), Statele Unite se confruntã totuºi în ul-
timii ani cu fenomene negative: ritmul economiilor
zero (SUA au împrumutat 80% din surplusul mondial
de economii ºi utilizeazã acest împrumut pentru con-
sum, devenind astfel o „societate specializatã în con-
sum ºi distracþii“), deficit de cont curent, deficit co-
mercial, deficit bugetar înalt, venit mediu staþionar,
angajamente de corijare-îndreptãþire neplauzibile;
transformarea economiei într-o economie de servicii;
sistem dezavantajos de asistenþã medicalã; creºterea
inegalitãþii (ca rezultat al economiei de cunoaºtere, al
tehnologiei ºi globalizãrii). Pieþele americane de ca-
pital ºi-au pierdut avantajul distinctiv datoritã regle-
mentãrilor, în special datoritã legilor post-Enron
precum cele Sarbanes-Oxley, ºi constantei ameninþãri
cu litigiul care planeazã asupra afacerilor. Statele
Unite „conduc afacerile ca de obicei“ — suma totalã
a capitalului, obligaþiilor, depozitelor, împrumutu-
rilor ºi a altor instrumente financiare (stocuri finan-
ciare) încã o depãºeºte pe cea a oricãrei alte regiuni
—, dar se aflã în mijlocul unei „mari perioade de
schibãri din istorie“: alte regiuni cautã sã-ºi sporeascã
stocurile financiare mult mai rapid, aºadar alte re-
giuni „se alãturã jocului“ ºi reflectã, de fapt, o „creº-
tere a restului“, în special în Asia ºi în zona Euro. În
cadrul ei Londra cautã sã devinã „centrul global“,
fiind deja „jucãtorul dominant“. În acest context,
„excepþionalismul american“, manifestat adesea ºi în
dezinteresul faþã de standardele globale (faþã de
sistemul metric, ratificarea Convenþiei asupra dreptu-
rilor copilului, faþã de benchmark, faþã de învãþarea
limbilor, culturilor ºi pieþelor strãine — faþã de „abili-
tatea de a se miºca în lumile altor popoare“), apare ca
dezavantaj competiþional într-o confruntare în care se

profileazã „dispariþia «lumii a treia»“ odatã cu creºte-
rea accesului la tehnologie ºi la pieþe competitive a
restului lumii, cu înregistrarea unor ritmuri de
creºtere economicã inimaginabile în urmã cu 20 de
ani. Problemele de azi ale economiei Statelor Unite
— care „rãmâne în mod fundamental viguroasã“ —
sunt datorate, dupã Fareed Zakaria, unui sistem po-
litic disfuncþional, incapabil de a reorienta politica
SUA într-o epocã a „afirmãrii unei lumi noi“, un sis-
tem „capturat de bani, interese speciale, media senza-
þionalistã ºi grupuri de atac ideologic“, cu dezbateri
violente despre trivialitate dar cu „foarte puþinã
substanþã, compromis ºi acþiune“ („A can-do country
is now saddled with a do-nothing process“), un
sistem politic lipsit de flexibilitatea de a aplica refor-
me relativ simple: renunþarea la cheltuieli inutile ºi la
subsidii, creºterea economiilor, extinderea instruirii
în ºtiinþã ºi tehnologie, asigurarea pensiilor, crearea
unui proces imigraþionist funcþional, eficientizarea
folosirii energiei. Dupã Fareed Zakaria, asistenþa me-
dicalã, securitatea socialã ºi reforma impozitelor sunt
probleme majore care cer soluþii într-o perspectivã de
termen lung. Ca urmare, „testul“ actual al Statelor
Unite este unul politic, de ajustare, adaptare ºi perse-
verenþã într-o lume în care „alþii se miºcã mai repe-
de“ ºi produc în dimensiune industrialã, financiarã,
socialã, culturalã — nu ºi în cea militarã — o schim-
bare în „distribuirea puterii“, în „ieºirea de sub domi-
naþia SUA“. Aceastã mutaþie nu echivaleazã cu „in-
trarea într-o lume anti-americanã“, ci cu „miºcarea
într-o lume postamericanã, definitã ºi direcþionatã din
multe locuri ºi de mulþi oameni“, o lume a „diversi-
tãþii vocilor ºi a punctelor de vedere“ în care Statele
Unite ocupã mai puþin spaþiu, dar în care ideile ºi
idealurile americane sunt dominante în mod cople-
ºitor. Autorul considerã cã Statele Unite au ºansa de
a „modela ºi stãpâni peisajul schimbãrii globale doar
dacã mai întâi recunosc cã lumea postamericanã este
o realitate ºi dacã asimileazã ºi celebreazã acest fapt“.

Poziþia Statelor Unite într-o lume ºi o epocã a
nonpolaritãþii, riscurile ºi avantajele unei desfãºurãri
nonpolare a sistemului politic internaþional sunt
tratate de Richard Haass (preºedinte al Council on
Foreign Relations din 2003, directorul Departamen-
tului de Stat pentru planificare politicã ºi consilier
apropiat al secretarului de stat Colin Powell între
2001 ºi 2003) în articolul „The Age of Nonpolarity.
What Will Follow U.S. Dominance“. Ca ºi Fareed
Zakaria, autorul accentueazã ideea „puterii difuze“, a
„puterii distribuite“, a „puterii deþinute acum de mai
multe mâini ºi în mai multe locuri“, pentru a decupa
conceptul, a ilustra realitatea („o deplasare tectonicã
faþã de trecut“) ºi a examina perspectiva („problema-
ticã“) a unei lumi a nonpolaritãþii. Sistemul interna-
þional nonpolar, definit prin „zeci de actori ce posedã
ºi exercitã variate tipuri de putere“ sau „de numeroºi
centri cu putere semnificativã“, se diferenþiazã atât
faþã de configurarea tipicã a unipolaritãþii — prin
lipsa unei puteri dominante, cât ºi faþã de cea tipicã
multipolaritãþii clasice — prin instituirea multor
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centre de putere care nu sunt state-naþiuni. În sis-
temul internaþional actual, statele-naþiuni ºi-au
pierdut monopolul puterii ºi preeminenþa în anumite
domenii, cu excepþia celor ºase puteri mondiale
statele „fiind sfidate, de sus, de organizaþii regionale
ºi globale; de jos, de militanþi; din pãrþi, de o varietate
de organizaþii nonguvernamentale ºi corporaþii“. În
afara puterilor regionale din America Latinã, Africa,
Orientul Mijlociu, Asia, Asia Orientalã ºi Oceania,
Haass evidenþiazã rolul centrelor globale de putere
(Fondul Monetar Internaþional, Naþiunile Unite,
Banca Mondialã), al centrelor regionale de putere
(Uniunea Africanã, Liga Arabã, Asociaþia Naþiunilor
dinAsia de Sud-Est, Uniunea Europeanã, Organizaþia
Statelor Americane, Asociaþia Sud-Asiaticã pentru
Cooperare Regionalã), al centrelor funcþionale de pu-
tere (Agenþia Internaþionalã de Energie, OPEC, Orga-
nizaþia de Cooperare Shanghai, Organizaþia Mon-
dialã a Sãnãtãþii), precum ºi al companiilor care do-
minã lumea energiei, finanþelor ºi industriei, al cana-
lelor globale media (al Jazeera, BBC, CNN), al mili-
tanþilor (Hamas, Hezbollah, Armata Mahdi, Taliban),
al partidelor politice, instituþiilor ºi miºcãrilor reli-
gioase, organizaþiilor teroriste (al Qaeda), cartelurilor
drogurilor, dar ºi al organizaþiilor nonguvernamentale
„mai benigne“ (Medici Fãrã Frontiere, Greenpeace,
Fundaþia Melinda ºi Bill Gates). „Momentul unipola-
ritãþii“, invocat în urmã cu 20 de ani de Charles
Krauthammer ºi care acoperã în termeni istorici
„ultimii 15 sau 20 de ani“ de dominaþie a Statelor
Unite, este urmat, potrivit lui Haass, de un „declin
relativ al poziþiei lor în lume“ ºi, odatã cu el, de „un
declin absolut în influenþã ºi independenþã“. Între in-
dicatorii „declinului“ Haass considerã: ritmul de
creºtere de 2 sau de 3 ori mai mare al „giganþilor“
asiatici ºi al altor þãri în raport cu cel al Statelor Unite
(cazul „polilor de bogãþie“ formaþi din exporturile de
petrol ºi gaze în principal, ce totalizeazã actualmente
3 trilioane de dolari ºi care sunt controlaþi guverna-
mental în þãri precum China, Kuweit, Rusia, Arabia
Sauditã ºi Emiratele Arabe Unite); dificultãþi în sfera
eficienþei militare ºi a diplomaþiei; reducerea influen-
þei Statelor Unite în privinþa procesului internaþional
de reformã, ajutor, sancþiuni ºi negociere în favoarea
unor þãri precum China ºi Rusia; semnificativa
proliferare a informãrii prin canale media alternative
celor din Statele Unite; rãspândirea antiamericanis-
mului. Neapariþia unor puteri alternative rivale care
sã joace un rol internaþional asemãnãtor celui al SUA
în ultimii 20 de ani este explicatã, în cazul Chinei,
prin existenþa „provocãrilor demografice“, prin
„absorbirea bogãþiei“ de cãtre o populaþie imensã
care, în ciuda ritmurilor mari de creºtere economicã a
þãrii, rãmâne în majoritate sãracã; prin excesiva biro-
craþie ºi infrastructura precarã, în cazul Indiei; inca-
pacitatea de acþiune unificatã, în cazul Uniunii Euro-
pene; populaþia diminuatã ºi îmbãtrânitã ºi lipsa cul-
turii politice, în cazul Japoniei; economia „producã-
toare de cash îndeosebi“ ºi împovãratã de o populaþie
în declin ºi de provocãri la adresa coeziunii interne,

în cazul Rusiei. Neconstituirea marilor puteri, „rivale
clasice“ ale Statelor Unite, în alternative la
leadership-ul unilateral american este consideratã a fi
rezultatul „comportamentului“ SUA, care nu a încu-
rajat o evoluþie de aceastã facturã, dar ºi al dependen-
þei acestor puteri sub aspectul bunãstãrii ºi al stabi-
litãþii lor de sistemul internaþional. Dupã Haass, astfel
de mari puteri „nu doresc sã dezbine o ordine care
serveºte intereselor lor naþionale“, legate strâns de
circulaþia liberã a bunurilor, serviciilor, oamenilor,
energiei, investiþiilor, tehnologiei, „circulaþie în care
Statele Unite joacã un rol critic“. În ciuda neapariþiei
unor astfel de puteri dominante dupã modelul SUA,
„unipolaritatea s-a sfârºit“ atât datoritã apariþiei unor
actori capabili sã exercite influenþã regionalã ºi
globalã (state, organizaþii, corporaþii) („explicaþia is-
toricã“), cât ºi datoritã politicii Statelor Unite care a
stimulat apariþia unor centre de putere alternativã
(„explicaþia economicã“). Este invocatã în acest sens
politica americanã în domeniul energiei („forþa care
stã în spatele sfârºitului unipolaritãþii“) soldatã, dupã
„primul ºoc al petrolului“ din 1970, cu o creºtere de
20% a consumului, dublarea în volum a importurilor
de produse petroliere, creºterea cererii de „petrol
strãin“ care a determinat creºterea preþului mondial al
petrolului de la 20 de dolari barilul la peste 100 de
dolari în mai puþin de un deceniu ºi, drept consecinþã,
un „transfer enorm de bogãþie ºi de putere cãtre sta-
tele cu rezerve de energie. Pe scurt, politica energe-
ticã a Statelor Unite a ajutat la emergenþa producãto-
rilor de petrol ºi gaze ca centre majore de putere“. În
plus, politica economicã a Statelor Unite a determinat
o „poziþie fiscalã“ în declin: de la un surplus de peste
100 de bilioane de dolari în 2001, la un deficit estimat
de aproximativ 250 de bilioane de dolari în 2007
(datoritã cheltuielilor din Afganistan ºi Irak ºi
reducerii impozitelor), deficit de cont curent mai
mare de 6% din PIB, „slãbirea“ dolarului, creºterea
inflaþiei, criza de credit etc. Alãturi de explicaþiile
„istoricã“ ºi „economicã“ a sfârºitului unipolaritãþii
Haass ia în considerare „diluarea poziþiei Statelor
Unite în lume“ ca urmare a rãzboiului din Irak ºi con-
secinþele inevitabile ale globalizãrii. La modul gene-
ral, cele din urmã se manifestã în principal în diluarea
influenþei puterilor majore (datoritã faptului cã circu-
laþia bunurilor, serviciilor, oamenilor ºi informaþiei se
desfãºoarã în afara controlului guvernamental) ºi, în
conexiune cu aceastã stare de fapt, în întãrirea capa-
citãþii „actorilor-nonstate“ precum exportatorii de
energie, teroriºtii, „rogue states“ ºi firmele internaþio-
nale. Între implicaþiile negative pentru Statele Unite
ºi pentru restul lumii ale acestei evoluþii — „cu mai
mulþi actori ce posedã putere semnificativã ºi care
încearcã sã-ºi afirme influenþa“ — consideratã a fi o
periculoasã „dezordine nonpolarã“, Haass enumerã
dificultatea Statelor Unite de a „promova rãspunsuri
colective la provocãrile regionale ºi globale“, creº-
terea numãrului de ameninþãri ºi vulnerabilitãþi pe
care le au de înfruntat Statele Unite („rogue states“,
grupurile teroriste, producãtorii de energie care
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opteazã pentru reducerea exporturilor, bãncile cen-
trale ce pot crea condiþii nefavorabile evoluþiei dola-
rului), saltul în preþul petrolului, eforturile Iranului de
a deveni o putere nuclearã, practic de a se transforma
într-o altã concentrare semnificativã de putere capa-
bilã sã exercite influenþã în Irak, Liban, Siria, terito-
riile palestiniene ºi împrejurimi, ca ºi în cadrul
OPEC. Concluzia studiului lui Haass este cã nonpo-
laritatea, lãsatã în voia propriilor mecanisme, nu
genereazã ordine, ci o desfãºurare „haoticã“, „entro-
picã“, „întâmplãtoare“. În absenþa unei „intervenþii
din exterior“ sau a deciziei Statelor Unite de a „îmbu-
nãtãþii calitatea sistemului internaþional“ aceastã evo-
luþie nonpolarã poate deveni „un cazan de instabili-
tate“. Autorul precizeazã cã nu pledezã pentru unila-
teralism, ci pentru „paºi“ fãcuþi de Statele Unite în
direcþia „echilibrului“ prin reducerea consumului de
energie ºi, ca urmare, diminuarea vulnerabilitãþii Sta-
telor Unite „pe piaþa manipulatã de furnizorii de
petrol“, întãrirea securitãþii interne, rezistenþa la rãs-
pândirea armelor nucleare ºi a materialelor nucleare
negarantate, dar cu potenþial distructiv. Atacurile
preventive, atât cele acceptate ca forme de apãrare ºi
lansate pentru a împiedica o ameninþare iminentã, cât
ºi cele lansate asupra capacitãþilor asupra cãrora nu
existã nici o indicaþie de folosire iminentã, sunt con-
siderate de naturã a întreþine riscul unei lumi „mai
puþin stabile“, întrucât încurajeazã proliferarea ºi
slãbesc normele ce interzic folosirea forþei în alte
scopuri decât cele de autoapãrare. De asemenea,
combaterea terorismului este respinsã în forma care
ar putea determina instituirea unui „ev modern întu-
necat“ („modern Dark Age“). În schimb, dupã Haass,
comerþul poate constitui un instrument de integrare
— Organizaþia Mondialã a Comerþului prezentând în
acest sens potenþial pentru negocierea angajamen-
telor globale viitoare, ca ºi mãsurile de evitare a
„protecþionismului în investiþii“ ºi în circulaþia capi-
talului, dar ºi, în paralel, evitarea „eºecului statelor“
ºi încurajarea manifestãrilor „civile“ responsabile. În
„tratarea“ lumii nonpolare multilateralismul este con-
siderat a fi soluþia esenþialã întrucât, într-o articulare
„mai puþin formalã ºi mai inclusivã“, „reface o lume
ce include ºi alþi actori în afara marilor puteri“
(Consiliul de Securitate ONU; G-8, reprezentanþi ai

guvernelor, agenþii ale ONU, think-thank-uri, univer-
sitãþi), permite Statelor Unite sã semneze acorduri cu
pãrþi mai puþine ºi asupra unor scopuri mai înguste,
concurã la schimbarea climatului internaþional prin
acorduri asupra unor probleme precis delimitate
(despãdurirea ar putea fi un exemplu) sau prin aran-
jamente ce implicã doar anumite þãri (de pildã, þãrile
mari emiþãtoare de carbon). În lipsa acestui multilate-
ralism à la carte, nonpolaritatea „complicã diplo-
maþia“, implicã mai mulþi actori, dar este lipsitã de
structurile ºi relaþiile fixe, previzibile, care „tind sã
defineascã lumile unipolaritãþii, bipolaritãþii sau
multipolaritãþii“. În aceastã derulare a sistemului in-
ternaþional alianþele îºi pierd din importanþã (întrucât
în genere ele se bazeazã pe „ameninþãri previzibile,
perspective de viitor ºi obligaþii“ asumate), relaþiile
devin „mai selective ºi situaþionale“, diplomaþia „la
ordinea zilei“ (ce încurajeazã consultarea, coaliþia ºi
cooperarea) va clasifica cu greu þãrile aliate ºi pe cele
adversare, întrucât în acest context þãrile coopereazã
doar asupra unor probleme ºi sunt reþinute în privinþa
altora. Într-o astfel de configurare a relaþiilor interna-
þionale, Statele Unite nu mai dispun de „luxul“ unei
politici externe construite în jurul sloganului „ori cu
noi, ori împotriva noastrã“. Dupã Haass, o nonpolari-
tate „dificilã ºi periculoasã“ trebuie sã fie contraba-
lansatã de încurajarea unui grad mai înalt de integrare
globalã ce ar determina „nonpolaritatea concentratã“
sau multilateralismul cooperant, „un mare pas
înainte“ în promovarea stabilitãþii.

Sumarul acestui remarcabil numãr include, de
asemenea, articole despre þãrile producãtoare de
petrol ca sursã a rãzboaielor civile („Blood Barrels“
de Michael L. Ross), implicaþiile ºi raportul cu siste-
mul judiciar al Statelor Unite al detenþiilor preventive
de la Guantánamo Bay („After Guantánamo“ de
Kenneth Roth), costurile ºi scopurile pe termen lung
ale politicii americane în Irak („The Price of Surge“
de Steven Simon), criza din Darfur ºi supravieþuirea
Sudanului ca stat („Beyond Darfur“ de Andrew S.
Natsios), tensiunile din Congo la cinci ani de la ter-
minarea rãzboiului („The Trouble With Congo“, de
Séverine Autesserre), statutul actual al Occidentului
în contextul progreselor rapide ale Asiei („The Case
Against the West“, de Kishore Mahbubani).
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Mare parte a temelor abordate în numãrul 4,
iulie/august, volumul 87, al FOREIGN AFFAIRS
pot fi considerate recurente în aria de preocupãri a
revistei în ultimii ani: parcursul politic ºi economic al
Chinei ºi statutul ei mondial actual, managementul
rezervelor strategice de petrol ale Statelor Unite, pro-
blema integrãrii continentale în America de Nord,
problema „noii alianþe“ nord-atlantice ºi a noului
climat al relaþiilor dintre Statelor Unite ºi Europa.
Alãturi de ele, revista insereazã un articol inedit asu-

pra resorturilor politicii externe proisraeliene a State-
lor Unite ºi o expunere din perspectiva actualei admi-
nistraþii americane a „noului realism politic“ promo-
vat dupã atacurile de la 11 septembrie 2001.

China este examinatã în preajma Jocurilor Olim-
pice din perspectiva „coºmarului“ protestelor interne
ºi internaþionale ce au vizat poziþia sa în privinþa
Tibetului, a masacrelor de la Darfur, a poluãrii
aerului ºi a crizei alimentare, de naturã sã destabilize-
ze credibilitatea sa ca lider global în lipsa unei dezba-



teri paºnice ºi deschise („China’s Olympic Nightmare“,
de Elisabeth C. Economy ºi Adam Segal). Pe de altã
parte, China este analizatã din perspectiva statutului
sãu de „cel mai nou membru al clubului“ superpute-
rilor — ritm rapid de creºtere economicã, comerþ
aflat într-o „expansiune dramaticã“ ce afecteazã pu-
ternic restul lumii, tendinþã de dominare a vecinilor
sãi asiatici în viitorul previzibil —, dar, în acelaºi
timp, ºi prin prisma „provocãrilor unice“ care acom-
paniazã ºi fragilizeazã acest statut — o þarã „încã sã-
racã, în mod semnificativ nonmarketizatã ºi autori-
tarã“, care refuzã „sistematic responsabilitãþile“ prin
care SUA ºi UE doresc s-o „integreze în ordinea eco-
nomicã globalã existentã“. Apreciat drept „recalci-
trant“, în conflict cu normele, regulile ºi aranjamen-
tele instituþionale existente ºi ilustrativ pentru obiec-
tive diferite faþã de cele ale Occidentului — refuzul
de a contribui pozitiv la negocierile multilaterale ma-
jore asupra comerþului internaþional (Doha Round),
refuzul obligaþiilor de liberalizare ºi a statutului de
membru deplin al Organizaþiei Mondiale a Comer-
þului (WTO), preferinþa pentru înþelegeri bilaterale
sau regionale cu conþinut economic minim dar cu
motivaþie politicã, preferinþa pentru slaba calitate a
produselor, respingerea unei politici flexibile a ratei
de schimb care ar fi ajustat poziþia balanþei de plãþi,
ar fi evitat apariþia unui mare dezechilibru în raport
cu Statele Unite ºi surplusul de cont curent ce repre-
zintã 11-12 % din PIB (China considerã rata de schimb
a unei þãri „o chestiune ce þine de suveranitatea naþio-
nalã“ ºi nu o preocupare internaþionalã în care fiecare
parte are un interes egal) — „comportamentul“ Chinei
este catalogat drept „erodant“ pentru rolul global al
FMI ºi, în acelaºi timp, un semnal pentru interesul ei
în a promova un Fond Monetar Asiatic. Autorul ar-
ticolului „A Partnership of Equals. How Washington
Should Respond to China’s Economic Challenge“, C.
Fred Bergsten, considerã cã scopul politicii externe
actuale a Chinei nu este de a-ºi asuma „un rol mon-
dial“, ci de a evita „impasurile internaþionale“ care
„ar putea slãbi abilitatea þãrii de a se focaliza asupra
provocãrilor interne“. În acest context, în lipsa unei
strategii coerente ºi cuprinzãtoare a Chinei ºi în ciuda
dezideratului ei cãtre „o nouã ordine economicã in-
ternaþionalã“ în care „consensul Beijing“ sã înlocu-
iascã aºa-numitul consensWashington, Washingtonul
„trebuie sã facã o subtilã dar importantã schimbare în
strategia sa de politicã economicã faþã de China“ ºi sã
dezvolte cu Beijingul nu relaþii bilaterale „înguste“,
ci un adevãrat parteneriat pentru a-i oferi „alãturarea“
la leadership-ul sistemului economic global. „Doar o
astfel de abordare de tipul «G-2» va face dreptate, ºi
va fi vãzutã ca fãcând dreptate, rolului nou al Chinei
ca superputere economicã globalã ºi, pe aceastã bazã,
de arhitect ºi supraveghetor legitim al ordinii eco-
nomice internaþionale.“ Opþiunea pentru aceastã
abordare este motivatã în principal de dependenþa
specia-lã a economiei Statelor Unite de capitalul
chinez, deºi „o astfel de relaþie între o þarã dezvoltatã
bogatã ºi o þarã sãracã în curs de dezvoltare ar fi fãrã

precedent în istorie — aºa cum este ºi cazul unei
superputeri economice sãrace, adicã a ceea ce este
China“. Evitarea confruntãrii ºi efortul în direcþia
obþinerii încrederii ºi înþelegerii mutuale, a cooperãrii
active în probleme de importanþã crucialã nu doar
pentru interesele americane, ci ºi pentru cele ale
afacerilor economice globale, va impune din partea
SUA sã accepte China ca „adevãrat partener“, sã dez-
volte o relaþie de lucru apropiatã cu o þarã asiaticã
mai curând decât cu aliaþii europeni tradiþionali, o co-
laborare constructivã cu un regim politic autoritar
mai curând decât cu o democraþie. Dupã Haass,
aceastã schimbare substanþialã pentru politicienii
americani s-ar putea ciocni de rezistenþã politicã în
plan intern.

Problema rezervelor strategice de petrol ale SUA
este înþeleasã ca una care afecteazã orice mare impor-
tator ºi consumator în domeniu ºi care stocheazã can-
titãþi masive de petrol brut pentru a se proteja în cazul
ºocurilor de pe piaþa de resort. Ezitarea de a le folosi
chiar în timpul crizelor ºi modalitatea „datatã“, „de-
modatã“ de a le coordona sunt considerate de David
G. Victor ºi Sarah Eskreis-Winkler, autorii studiului
„In the Tank“, drept decizii de politicã energeticã ce
trebuie schimbate radical. Sensul schimbãrii este cel
al coordonãrii ei cu cea a restului lumii, al unui mai
bun management al rezervelor strategice, dar ºi al
„energiei eficiente“, al susþinerii investiþiilor în cer-
cetare ºi dezvoltare. În plus, este motivatã necesitatea
de a convinge noile þãri consumatoare, China ºi India,
la rândul lor interesate de semnificative rezerve proprii
de petrol, cã un prim pas pentru asigurarea securitãþii
energetice este buna funcþionare a pieþelor ºi listarea
lor la Agenþia Internaþionalã pentru Energie (IEA),
care, reformatã sub aspectul standardelor, este capabi-
lã de o bunã evaluare ºi de unmanagement independent.

Relaþiile internaþionale prioritare ale Statelor
Unite sunt analizate în aria „vecinilor nord-ame-
ricani“ care, în opinia lui Robert A. Pastor („The
Future of North America“), „conteazã mai mult decât
orice altceva pentru securitatea ºi prosperitatea
Statelor Unite“. În ciuda împotmolirii lor în diferende
asupra comerþului ºi integrãrii, relaþiile nord-ameri-
cane, ca „probleme continentale“, vor trebui abordate
de noua administraþie de la Washington de o manierã
comunã cu guvernele-vecine astfel încât „pornirea
motoarelor integrãrii sã se producã exact când este
mai multã nevoie de ea“. Relaþiile cu „aliaþii europe-
ni“, „parteneri NATO“, este pusã de James P. Rubin
(în „Building a New Atlantic Alliance. Restoring
America’s Partnership With Europe“) în termenii
„înstrãinãrii“ sau ai „preþului greu plãtit în timpul
administraþiei Bush“. Deºi „la suprafaþã aceste relaþii
par mai bune decât au fost vreodatã“, reputaþia
Washingtonului a avut mult de suferit în urma
declanºãrii rãzboiului din Irak, dar ºi înainte, ca efect
al „resentimentului guvernelor europene faþã de uni-
lateralismul ºi refuzul arogant al asistenþei NATO în
Afganistan în timpul primei administraþii Bush“. Si-
tuarea scãderii dramatice de popularitate a Statelor
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Unite în Europa în aceastã perioadã sub sloganul „Ne
plac americanii, ne displace doar administraþia Bush“
ºi-a pierdut sensul dupã realegerea lui Bush în 2004,
când între europeni ºi americani s-a ivit o „falie“ nu
datoritã unui numãr important de probleme mai vechi
de politicã internã (între care pedeapsa cu moartea,
religia, reþeaua de securitate socialã), ci celor apãrute
în mod dramatic în ultimii ani: „declaraþia de inde-
pendenþã a Washingtonului faþã de constrângerile di-
plomaþiei multilaterale“ ºi asaltul asupra unei serii de
tratate internaþionale precum Protocolul de la Kyoto,
Curtea Internaþionalã de Justiþie, Tratatul Antibalis-
tic, Convenþia Armelor Biologice º.a. Imaginea „de-
vastatã“ a Statelor Unite s-a accentuat în Europa ºi
datoritã rapoartelor despre abuzurile asupra prizonie-
rilor de la Abu Ghraib, „waterboarding“, extrãdãrile
CIA ºi „locurile negre“, iar poziþia americanã în
problemele de politicã a mediului („egoismul
Washingtonului în privinþa subiectului încãlzirii
globale“) a generat dubiul („la nivelul europeanului
de rând“) asupra calitãþii SUA de membru respon-
sabil al comunitãþii internaþionale ºi chiar asupra
„sensul puternic al valorilor împãrtãºite împreunã cu
americanii“. Aceastã percepþie la nivelul publicului
european, „nu ºi la cel al elitelor“, este înþeleasã ca o
eroziune a respectului pentru Statele Unite care, în
opinia autorului, se poate dovedi „o ameninþare
pentru securitatea naþionalã a SUA“, pentru „rolul lor
de lider global“. „Colapsul sprijinului public euro-
pean pentru Statele Unite“, „o opinie publicã strãinã
atât de antiamericanã“, a pus în faþa politicienilor
americani o situaþie complet schimbatã faþã de ultimii
50 de ani: locul epocii în care „cooperarea cu Statele
Unite însemna mai mult decât diplomaþie „cu scaun
la cap“ a fost luat de cea dominatã de dificultatea de
a convinge „guvernele ºovãitoare“ sã sprijine politi-
cile SUA pentru a fi evitatã astfel situaþia în care Sta-
tele Unite sã fie expuse unor numeroase ameniþãri:
„schimbãri climatice, ascensiunea Chinei, resurgenþa
naþionalismului rus, proliferarea nuclearã ºi teroris-
mul“. Însuºi faptul cã toþi aliaþii importanþi ai pre-
ºedintelui Bush în timpul rãzboiului din Irak — John
Howard în Australia, José Maria Aznar în Spania ºi
Tony Blair în Regatul Unit — au fost excluºi prin vot
ori au cãzut în dizgraþie aratã cã europenii, chiar la
nivelul cel mai înalt, doresc o nouã politicã ºi un
leadership reînnoit de la Washington, unul mai
receptiv faþã de interesele lor ºi mai dispus sã înceapã
sã „închidã breºa valoricã“ ce-l separã actualmente
de europeni. Prestaþia mai bunã a celei de-a doua
administraþii Bush — în privinþa Iranului, a Coreei de
Nord ºi a procesului de pace israeliano-palestinian;
accentul pe diplomaþie ºi nu pe forþa militarã; trece-
rea de la beligeranþã la persuasiune, dar ºi apariþia
unor „personalitãþi noi“ în politica europeanã
proamericanã, Angela Merkel ºi Nicolas Sarkozy, „a
avut un efect salutar asupra relaþiilor dintre Europa ºi
Statele Unite“ ºi a creat premisa unui „start proaspãt“
al lor odatã cu noua administraþie ºi cu recomandata
„capitalizare a acestui moment prin declararea în-

chisã a erei unilateralismului Statelor Unite ºi a parte-
neriatului cu Europa ca þintã centralã a politicii exter-
ne a Statelor Unite“. James P. Rubin indicã paºii „po-
sibili“ în aceastã etapã cãtre „maximizarea unitãþii cu
Europa“, paºi meniþi sã aducã beneficii substanþiale
Statelor Unite în procesul crucial de „recâºtigare a
respectului pierdut ºi a admiraþiei“ — mãsuri rapide
ale noii administraþii în direcþia tratãrii tuturor sus-
pecþilor de terorism conform U.S. Army Field Ma-
nual, interzicerea waterboarding ºi a altor „tehnici de
interogare sporitã“; închiderea închisorii Guantánamo
ºi judecarea suspecþilor de terorism dupã Codul
Uniform al Justiþiei Militare; afirmarea sprijinului
pentru Convenþiile de la Geneva ºi pentru investi-
garea publicã a tuturor învinuirilor de deþinere abuzi-
vã; dezvoltarea unei noi abordãri a temei „schimbã-
rilor climatice“; efortul de a negocia cu guvernul
francez întãrirea NATO ºi a instituþiilor de securitate
europene (inclusiv a corijãrii statutului Franþei de
membru NATO fãrã a fi parte a structurii militarea a
NATO); considerarea Germaniei (proamericane), a
publicului german îndeosebi, „drept prim centru în
reconstruirea alianþei NATO“; construirea partene-
riatului consolidat cu Europa în perspectiva gestio-
nãrii relaþiei cu o „Rusie sfidãtoare“ ºi o „atitudine
confruntaþionalã“; începerea negocierilor directe,
necondiþionate cu Teheranul; continuarea eforturilor
de obþinere a pãcii între israelieni ºi palestinieni.

Într-un registru diferit de radicalismul lui James
P. Rubin, expresiv însã pentru o abordare tipic diplo-
maticã, este expus punctul de vedere al Condoleezzei
Rice, actual secretar de stat al Statelor Unite, în ar-
ticolul „Rethinking the National Interest. American
Realism for a New World“ ce deschide ºi dã titlul
acest numãr. Este vorba de un discurs de justificare
ºi, implicit, de bilanþ (evident, al unui „comportament
de succes“) al politicii externe americane a ultimilor
opt ani, un discurs oficial ce poate fi considerat rele-
vant pentru optica actualei administraþii de la
Washington asupra intereselor americane. Evenimen-
tul cu rol esenþial invocat în „regândirea interesului
naþional“ este atacul de la 11 septembrie 2001 care, la
fel ca atacul de la Pearl Harbor din 1941, a generat o
„lume complet diferitã în care au intrat Statele Unite“
ºi care a condus la stabilirea unor noi urgenþe ºi a unei
noi perspective asupra a ceea ce constituie amenin-
þarea. Politica externã care a succedat acestei situaþii
a „ºocurilor strategice“ este apreciatã ca o îmbinare
între elementele de continuitate ºi cele de schimbare.
„Ceea ce nu s-a schimbat“ sunt relaþiile cu „marile
puteri, vechi ºi noi“, cu puterile tradiþionale — „ca ºi
înainte, cu aliaþii din America, Europa ºi Asia [care]
rãmân pilonii ordinii internaþionale ºi pe care îi
transformãm acum pentru a înfrunta provocãrile noii
ere“ — ºi cu Rusia, China ºi „puterile în ascensiune“
precum India ºi Brazilia. Autoarea aminteºte cã prin-
cipiile asupra cãrora „prevenea“ ea însãºi deja în anul
2000 au fost cele care au ghidat, în fapt, politica ex-
ternã americanã. „Ceea ce s-a schimbat semnificativ“
în aceastã „nouã realitate“ este modul în care admi-
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nistraþia americanã priveºte „relaþia dintre dinamica
din interiorul statelor ºi distribuirea de putere între
ele“. Aceasta întrucât „globalizarea întãreºte anumite
state, [dar] în aceeaºi mãsurã le expune ºi exacer-
beazã eºecul multor altora — a celor prea slabe sau
precar guvernate pentru a adresa provocãri în interio-
rul graniþelor lor ºi pentru a împiedica [aceste con-
flicte] sã se rãspândeascã ºi sã destabilizeze ordinea
internaþionalã“. Într-o asemenea „nouã realitate“ sau
într-un asemenea „cadru strategic“ sunt considerate
„vitale pentru securitatea naþionalã“ a Statelor Unite
disponibilitatea ºi capacitatea statelor „de a asuma
întreaga sferã a responsabilitãþilor ce decurg din su-
veranitatea lor“. „Schimbãrile semnificative“ de poli-
ticã externã sunt subsumate „unei componente urgen-
te a interesului naþional“, anume “construirea statelor
democratice“, „libertatea ºi democraþia“ constituind
pentru Orientul Mijlociu, îndeosebi pentru Afganistan
ºi Irak, „doar idei care pot conduce, în timp, la stabili-
tate justã ºi durabilã“. Rice precizeazã, în acest sens,
cã Statele Unite „nu au fost neutre în privinþa impor-
tanþei drepturilor omului ºi a superioritãþii democra-
þiei ca formã de guvernare, nici în principiu ºi nici în
practicã“, pentru a sublinia încercãrile politicii
externe americane de a „cãsãtori puterea ºi principiul
— realismul ºi idealismul“, „forþa ºi valorile“. În ciuda
„tensiunilor de scurtã duratã“ dintre ele, acest mariaj,
numit „realism american unic“, care a ghidat politica
externã americanã mai mult de opt ani, este conside-
rat esenþial pentru susþinerea „intereselor [americane]
pe termen lung“ ºi, ca urmare, imperativ necesar
pentru a o „ghida peste ani ºi de acum înainte“.

Expunerea stadiului relaþiilor „strategice“ cu
„marile puteri“ — întreþinute atât pe baza intereselor,
cât ºi pe cea a valorilor ºi, mai ales, a responsabili-
taþilor — este circumscrisã explicitãrii „democratizã-
rii“ ca obiectiv „urgent“ al politicii externe americane
în care sunt incluse, ca partenere, ºi „marile puteri,
vechi ºi noi“. Modelul democratic este prezentat ca
model implicit de dezvoltare economicã care, prin
„mixajul de flexibilitate ºi stabilitate“ pe care îl oferã,
dã „cea mai bunã posibilitate“ statelor de a valorifica
mecanismele globalizãrii ºi de a-i þine sub control
provocãrile, cea mai eficientã „cale cãtre bogãþie ºi
putere“, cel mai bun mijloc de asigurare a „împãrþirii
juste a beneficiilor cãtre întreaga societate, fãrã
excludere, represiune sau violenþã“ ºi, totodatã,
instrumentul de consolidare a societãþii civile ºi de
construire „din interior“ a pârghiilor democratice de
guvernare, de extindere a comerþului liber ºi corect ºi
a programelor de investiþii. În promovarea acestui
„model politico-economic unificat“ în „statele slabe
ºi sãrace“, ca obiectiv de interes naþional, America îºi
rezervã instrumentele asistenþei externe, ale coope-
rãrii în problemele de securitate ºi comerþ, ca ºi în
promovarea puterilor în ascensiune ca „protectoare
ale ordinii internaþionale“. Raportat la aceste „ambi-
þioase þeluri“ ale politicii externe americane ºi pentru
a tranºa în problema actualã: „sunt Statelor Unite o
naþiune în declin?“, secretarul de stat al S.U.A.

Condoleezza Rice considerã cã „fundaþia puterii
americane a rãmas durabilã — deoarece sursa ei este
dinamismul, vigoarea ºi energia societãþii america-
ne“, cã „Statele Unite posedã abilitatea unicã de a
asimila noi cetãþeni de diferire rase, religii ºi culturi
în fabrica vieþii noastre naþionale ºi economice“, cã
Statele Unite au capacitatea de a ilustra în lume va-
lorile care le-au condus la succes ºi care, de aseme-
nea, pot conduce lumea la succes: industrialismul,
inovarea, antreprenorialismul“, la care se adaugã
„sistemul educaþional de calitate pentru toþi, îndeo-
sebi pentru copiii dezavantajaþi“. Încredere se cuvine
acordatã nu doar puterii Americii ci ºi economiei sale
care, în ciuda „turbulenþelor financiare ºi crizelor in-
ternaþionale“, „a crescut mai mult ºi mai rapid din
2001 decât orice altã naþiune industrialã importantã“
ºi care, în ciuda „creºterii economice uimitoare ºi
binevenite“ a altor naþiuni, „rãmâne fãrã îndoialã mo-
torul creºterii economice globale“ (cu condiþia „gã-
sirii unor surse noi, mai sigure ºi mai favorabile sub
aspectul mediului înconjurãtor“) ºi conteazã pentru
cea mai mare contribuþie la produsul global brut de
decenii, deºi cheltuielile alocate apãrãrii (ºi celor
douã rãzboaie din „noua confruntare globalã“) din
produsul intern brut sunt considerabile. Rolul special
al S.U.A., de fapt al armatei S.U.A., în construirea
naþiunii în Afganistan ºi Irak, pe care autoarea îl
punea în valoare în 2000 în paginile revistei Foreign
Affairs, este înlocuit în 2008 în paginile aceleiaºi re-
viste de rolul parteneriatului dintre armata americanã
ºi instituþiile civile, de implicarea diplomaþilor ºi a
lucrãtorilor specializaþi în abordãri ce þin de sfera gu-
vernamentalã, de integrarea mai bunã a instituþiilor
americane exponente „ale puterii hard ºi ale celei
soft“ în aceastã problemã. Dupã Rice, Statelor Unite
nu le lipseºte capacitatea leadership-ului global ci
dorinþa de a-l exercita. Angajamentul americanilor în
politica externã este prezentat nu ca o chestiune de
dorinþã, ci de necesitate, ca „o dispoziþie sãnãtoasã —
[care] este acea a unei republici, nu a unui imperiu“,
dar o implicare doritã de aliaþii sãi întrucât, „trebuie
sã recunoaºtem“, „“existã puþine probleme în lume
care pot fi rezolvate fãrã noi“. Deºi în ultimii opt ani,
„prin lucrurile noi ºi dificile care au fost de fãcut“,
aceastã implicare determinatã de „rolul unic în lume“
al Statelor Unite „a testat hotãrârea ºi rãbdarea po-
porului american“, a stârnit impopularitate ºi înþele-
gere greºitã, reuºita S:U.A. în secolul al XXI-lea este
garantatã de imaginaþia lor, de perspectiva pe care o
au asupra naþiunii, de modul în care îºi gândesc pu-
terea ºi valorile. În acest sens „vechea dihotomie
dintre realism ºi idealism nu s-a aplicat niciodatã cu
adevãrat Statelor Unite, întrucât noi cu adevãrat nu
acceptãm ca interesul nostru naþional ºi idealurile
noastre sã fie în dezacord“. Preferinþa pentru colabo-
rarea cu puterile care favorizeazã valorile americane
ºi „mariajul dintre puterea americanã ºi valorile ame-
ricane“, menite sã „schimbe lumea“, sã „ajute
prietenii ºi aliaþii sã-ºi extindã graniþele a ceea ce
mulþi au considerat realist pentru moment“, exprimã
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de fapt, dupã Rice, un anumit tip de dispoziþie realistã
ºi chiar mai mult decât atât, „realismul unic ameri-
can“ care face din americani o „naþiune nerãbdã-
toare“ sã „îmbunãtãþeascã situaþiile mai puþin ideale
ºi sã accelereze ritmul schimbãrii care conduce la
realizãrile cele mai de duratã, acasã ºi în afarã“, dar,
„în mod ironic, ºi [o naþiune] deplin rãbdãtoare“,
capabilã „sã înþeleagã cât de lung ºi de obositor este
cursul democraþiei“. Autoarea, încrezãtoare în jude-
cãþile istoriei care rareori coincid cu cele ale titlurilor
din ziare, considerã cã o ordine internaþionalã ce
reflectã valorile americane este cea mai bunã ºi de
duratã garanþie a interesului naþional ºi cã Statele
Unite au posibilitatea unicã de a obþine acest rezultat.

Alãturi de articolele semnalate, cel aparþinându-i
lui Walter Russell Mead, „The New Israel and the
Old. Why Gentile Americans Back the Jewish State“
— dedicat demitizãrii ideii cã politica externã
proisraelianã a Statelor Unite reprezintã triumful unui
mic grup de lobby al comunitãþii evreieºti asupra
voinþei publice ºi argumentãrii sursei nonelitiste ºi
nonevreieºti a sprijinului pentru statul evreu —, ca ºi
rãspunsurile la articlolul lui Jerry Muller despre na-
þionalism ºi etnonaþionalism (publicat în numãrul din
martie/aprilie al Foreign Affairs ºi semnalat în nu-
mãrul precedent al revistei noastre), reprezintã con-
tribuþii notabile ale acestui excelent numãr.
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