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Abstract. The evaluation of Russia's present policy toward its southern
neighbors is centered upon Russia's purpose to manifest its strategic
significance as a great power and to regain its geopolitical position in the
Caucasus region — in the new independent states: Georgia, Armenia and
Azerbaijan. The paper examines the choice of Russian politicians to
conserve Caucasus countries in Russia’s „sphere of influence“ and,
accordingly, to exploit „frozen conflicts“ on the territories of Georgia and
Azerbaijan, to prevent these countries from engaging in mutually
beneficial cooperation and from developing relations with NATO, EU, and
the US. The author puts the topic of southern neighbors of Russia into a
large concept of the southern geopolitical sphere, namely the Wider (or
Greater) Black Sea Region — „a bridge between a Wider Europe and the
Great Middle East“ — which includes, beside Southern Caucasus, all the
southern neighbors of Russia, as well the Black Sea countries: the
Balkans, the Southern (Turkey) and Northern (Ukraine) parts.

Graniþele sudice ale Rusiei sunt extrem de întinse, fiind în acelaºi timp insufi-
cient apãrate, aºa cum este cazul Asiei Centrale — zona caspicã (15.000 km).
Motivul apãrãrii lor insuficiente poate fi absenþa conflictelor vizibile cu vecinii
sudici — care sunt membri ai CSI în aceastã regiune. Se pare, totuºi, cã valurile
de migraþii ilegale, traficul permanent de droguri ºi existenþa unor puncte poten-
þiale de conflicte politice ºi etno-politice ar putea spori îngrijorãrile, reclamând
o apãrare mai activã a acestei porþiuni a graniþelor ruseºti.

Regiunea Mãrii Negre, în special zona sudicã a Caucazului, este fãrã îndoialã
de o deosebitã importanþã din punct de vedere geopolitic ºi istoric, cel puþin pen-
tru partea europeanã a Rusiei. Din pãcate, unele þãri din regiune ºi-au deteriorat
relaþiile cu Rusia, cum este cazul Georgiei. Recentul summit CSI de la Minsk nu
a avut rezultate pozitive vizibile în relaþiile ruso-georgiene. Pentru a analiza ºi
explica situaþia realã, ar putea fi utilã prezentarea unei viziuni generale asupra
regiunii Mãrii Negre, inclusiv a Caucazului de Sud.

În urmã cu câteva luni, Institutul Europei de la Moscova a gãzduit o conferinþã
internaþionalã intitulatã „Regiunea Marea Mediteranã – Marea Neagrã – Marea
Caspicã: Între Europa Extinsã ºi Marele Orient Mijlociu“1. Discuþiile s-au cen-
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trat asupra unor subiecte precum impactul provocãrilor secolului al XXI-lea asu-
pra Regiunii Mediteranei de Est – Mãrii Negre – Mãrii Caspice. Unii participanþi
au scos în evidenþã faptul cã avem de-a face cu trei regiuni diferite, deºi strâns
legate între ele. Însã majoritatea participanþilor au cãzut de acord asupra creºterii
interrelaþionãrii dintre ele, având în vedere regiunea extinsã a Mãrii Negre. A
fost discutat ºi rolul geopolitic al Regiunii, considerându-se cã ar forma puntea
de legãturã între Europa Extinsã ºi Marele Orient Mijlociu, ca o graniþã a civili-
zaþiilor, precum ºi ca o zonã tampon. În cele din urmã, aceastã zonã ar putea fi
privitã ca o parte a Europei, având în vedere afilierea sa cu civilizaþia europeanã,
ca ºi încercãrile sale de a se integra în structurile euro-atlantice actuale.

Luând în considerare un numãr de factori actuali care au intervenit în întreaga
sferã geopoliticã a Mãrii Negre — cererile de energie ºi resurse, coliziunile poli-
tice ºi militare ºi, în sfârºit, „conflictele îngheþate“ ºi terorismul — pare posibilã
conturarea mai precisã a regiunii ca Regiune Extinsã a Mãrii Negre, incluzând
Caucazul de Sud, Balcanii, pãrþile sudice (Turcia) ºi nordice (Ucraina), toate
fiind vecinii sudici ai Rusiei, ca ºi þãri ale Mãrii Negre.

Ideea Regiunii Extinse a Mãrii Negre ca zonã separatã a atras atenþia deci-
denþilor ºi experþilor politici în urmã cu câþiva ani, fiind strâns legatã de sfârºitul
Rãzboiului Rece, dezintegrarea Uniunii Sovietice ºi a ex-Iugoslaviei. Ambele
evenimente au avut un impact contradictoriu asupra situaþiei regionale. Pe de o
parte, au devenit vizibile precondiþiile pentru o colaborare mai strânsã între þãrile
nou create, incluzând Rusia ºi vecinii sãi din Caucazul de Sud, în sferele econo-
micã, politicã, socio-culturalã. Pe de altã parte, au fost identificate o mulþime de
surse de conflict, „mici rãzboaie“ ºi migraþii necontrolate care dãuneazã spaþiului
geopolitic al Regiunii.

Majoritatea þãrilor Mãrii Negre se confruntã, de asemenea, cu dificultãþile si-
milare ale tranziþiei postcomuniste în condiþiile unui nivel iniþial scãzut de dez-
voltare economicã, ale lipsei industriilor de înaltã tehnologie, ale unui nivel ex-
trem de înalt al corupþiei ºi al crimei organizate. În afarã de Rusia ºi Azerbaidjan,
toate aceste þãri suferã de lipsa de resurse energetice ºi de materii prime.

Un tip special de ameninþãri pentru sudul Caucazilor ºi þãrile balcanice îl re-
prezintã aºa-numitele „conflicte îngheþate“, confruntarea mai mult politicã decât
interetnicã între provinciile separatiste (Kosovo, Abhazia, Osetia de Sud, Nagornîi-
Karabah) ºi „micile lor metropole“. Existenþa conflictelor nerezolvate se dove-
deºte a fi un obstacol serios în calea modernizãrii þãrilor respective ºi a cooperãrii
dintre ele, fãrã a mai menþiona presiunea constantã din afara lor.

Comunitatea Europeanã încearcã sã rezolve conflictul cel mai dificil din Balcani
— cazul Kosovo —, dar ar fi nerealist sã ne imaginãm cã soluþiile propuse vor
calma situaþia. Mai mult, impactul negativ asupra întregii situaþii de la Marea
Neagrã ar putea produce „efectul de domino“, favorizând pretenþiile de indepen-
denþã ale celorlalte „provincii nerecunoscute“ mai sus menþionate.

Principalii actori externi în Regiune — SUA— NATO — Uniunea Europeanã
— Rusia au propriile lor interese ºi poziþii. SUA ºi NATO sunt interesate de
diferitele potenþialitãþi ale Regiunii: ca o sursã alternativã de energie ºi materii
prime; ca o bazã pentru forþa militarã avansatã în regiunea marelui Orient Mijlo-
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ciu; ca o zonã tampon împotriva ameninþãrilor din sud; în fine, ca o zonã pentru
testarea capacitãþii de extindere a democraþiei. Acþiunile recente, prezenþa legali-
zatã pe termen lung a flotei militare a SUA în Marea Neagrã, îngrijoreazã nu nu-
mai Rusia, ci ºi Turcia, care asumã convenþia de la Montreau. Pe de altã parte,
sprijinul activ acordat „revoluþiilor portocalii“ din Georgia ºi Ucraina ºi apropie-
rea lor de NATO întâlnesc o opoziþie activã din partea Rusiei.

Cât priveºte UE, Noua (sa) Politicã de Vecinãtate (New Neighbourhood Policy),
lansatã acum pentru Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia ºi Azerbaidjan, de-
monstreazã intenþia sa de asociere mai strânsã cu þãrile Mãrii Negre, fãrã integra-
rea lor în Uniune. Interesul obiectiv al Rusiei ar putea fi acela de a culege avan-
tajele orientãrii europene a þãrilor Mãrii Negre ca o posibilitate suplimentarã de
cooperare cu Uniunea Europeanã. Partenerii economici cei mai importanþi ai
Rusiei sunt acum Grecia, ca membrã a UE, România ºi Bulgaria, aºteptate sã se
alãture UE*. Cele din urmã ocupã o poziþie strategicã în partea vesticã a Mãrii
Negre, dar contactele anterioare strânse cu România ºi Bulgaria sunt pierdute
acum de Rusia. (Mai târziu voi încerca sã prezint starea actualã a relaþiilor Rusiei
cu vecinii sãi sudici din regiunea caucazianã, foste republici ale URSS, devenite
acum noi state independente — Georgia, Armenia ºi Azerbaidjan).

Cât priveºte trecutul, se poate afirma: dacã URSS ar putea fi descrisã ca suc-
cesoarea imperiului rus, Republica Socialistã Sovieticã Federativã Rusã a fost
aºa-numita „þarã-mamã“ pentru celelalte republici sovietice, toate având ca cen-
tru director Moscova. Republicile transcaucaziene au fost suficient de strâns le-
gate de centrul federal prin sistemul de legãturi personale.

Calea totalitarã a modernizãrii sovietice a intensificat, de asemenea, dramatic
fluxul migraþiei oamenilor, incluzând reaºezarea unor minoritãþi etnice în anii
’40 ºi ’50 sau mobilizarea forþei de muncã pentru marile proiecte de dezvoltare
regionalã.

Rezultatele au fost:
• O compoziþie etnicã a populaþiei mult mai eterogenã decât înainte (aproape

60 de milioane de oameni trãiau în afara teritoriilor lor etnice originare în anii ’80);
• Populaþia amestecatã a vechilor teritorii etnice (republicile sud-caucaziene

în special, cu excepþia Armeniei);
• O creºtere considerabilã a populaþiei de etnie rusã în „regiunile naþionale“

(Baku ºi Tbilisi, de exemplu, au devenit oraºe „vorbitoare de limba rusã“). De
asemenea, a fost întotdeauna tipicã o prezenþã substanþialã a militarilor ruºi în
regiunea Caucazului.

Schimbarea compoziþiei etnice a teritoriilor naþionale a produs câteva conse-
cinþe psihologice ºi practice, lãsându-ºi amprenta în mod direct asupra situaþiei
actuale. Originea etnicã a ajuns (ºi a rãmas) sã fie consideratã bazã a privilegiului
sau discriminãrii. Practica contemporanã a discriminãrii persoanelor de „naþio-
nalitate caucazianã“ ºi, în special, acþiunile recente antigeorgiene ale subunitãþilor
Ministerului Rus de Interne au provocat o reacþie corespunzãtoare — riposta na-
þionalismului.
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La sfârºitul anilor ’80 ºi ulterior, Caucazul a dobândit renumele nefericit al
teritoriilor instabile, al conflictelor armate ºi al luptelor sângeroase pentru putere.
Procesele democratice ºi dezvoltãrile politice ºi sociale constructive au fost
obstrucþionate de conflictele etnice ºi teritoriale. În era postsovieticã, Caucazul
de Sud s-a transformat ºi într-o regiune în care Rusia a ajuns sã-ºi manifeste im-
portanþa sa strategicã de mare putere. De conflictele etno-politice existente ºi po-
tenþiale a beneficiat din plin partea conservatoare a establishment-ului rus în în-
cercarea de a recâºtiga poziþiile geopolitice ruseºti în Azerbaidjan, Armenia,
Georgia ºi de a le împiedica sã dezvolte relaþii cu NATO, UE ºi Statele Unite.

Societatea rusã actualã este, cu toate acestea, departe de a fi unitã, aºa cum
era în ultimii ani ai fostei Uniuni Sovietice. Experþii politici ruºi exprimã puncte
de vedere contradictorii, printre ele — adevãrata înþelegere a faptului cã intere-
sele pe termen lung ale Rusiei reclamã relaþii stabile cu vecinii sãi din Caucazul
de Sud. Dar opþiunea „politicienilor adevãraþi“ a fost ºi rãmâne aceea de a pãstra
þãrile caucaziene în „sfera de influenþã“ ruseascã ºi de a exploata „conflictele în-
gheþate“ în teritoriile din Georgia ºi Azerbaidjan. Un expert politic azer, director
al Centre for International Studies (Baku), Elkan E. Nuriev, menþiona cã aceste
„conflicte au blocat rutele de tranzit cãtre Occident pentru gazul ºi petrolul cas-
pic ºi central asiatic... Mai mult, conflictele în desfãºurare au împiedicat statele
caucaziene sã se angajeze în procese reciproc avantajoase de interacþiune ºi
cooperare economicã“2.

Fiind o þarã strategicã cheie, ca un „pod“ între Orient ºi Occident, având o
coastã pe litoralul Mãrii Negre ºi o mare graniþã comunã cu republicile ruse ale
Caucazului de Nord, Georgia a fost plasatã încã de la început sub presiunea spe-
cialã a forþelor militar-patriotice ale Federaþiei Ruse. Reacþia la paºii cãtre inde-
pendenþã ai lui ªevarnadze ºi Saakashvili a fost un exemplu foarte semnificativ
al politicii ruse. Dupã dezintegrarea Uniunii Sovietice, scopul permanent al
politicii ruse a fost acela de a stabili un leadership prorus în aceastã þarã foarte
importantã din punct de vedere strategic. Au fost luate anumite decizii practice,
incluzând sprijinul permanent al opoziþiei georgiene (fostã comunistã) de a îm-
piedica consolidarea în Tbilisi a forþelor orientate cãtre democraþiile occidentale.

Sentimente anticaucaziene, în special antigeorgiene, au fost treptat cultivate,
dar pânã acum nu au dobândit rãdãcini profunde în societatea rusã. Aºa cum
menþiona Alexandrer Rondeli, preºedintele Fundaþiei georgiene pentru studii in-
ternaþionale ºi strategice, politicienii georgieni ºi poporul georgian ca întreg înþe-
leg, la rândul lor, adevãrata valoare a relaþiilor pozitive cu Rusia, sperând sã aibã
în aceastã þarã, în cele din urmã, un vecin puternic ºi sãnãtos3.

Înrãutãþirea recentã a relaþiilor ruso-georgiene a fost provocatã de arestarea la
Tbilisi în octombrie 2006 a patru ofiþeri ruºi acuzaþi de spionaj, dar rapid elibe-
raþi ºi predaþi pãrþii ruse. Moscova a încetat imediat toate legãturile aeriene, te-
restre, maritime ºi poºtale, a impus restricþii asupra transferurilor bancare nece-
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sare pentru miile de georgieni aflaþi la muncã în Rusia. În ultimele zile, au fost
emise cereri de deportare pentru un mare numãr de emigranþi din Georgia ºi apoi
câteva sute de cetãþeni georgieni, incluzând refugiaþii din Abhazia, au fost forþaþi
sã pãrãseascã Rusia. Au fost vizate, de asemenea, afacerile întreprinzãtorilor geor-
gieni4.

Campania antigeorgianã a fost o continuare logicã a mãsurilor anterioare,
foarte dureroase pentru slãbita economie georgianã. La începutul anului 2006,
Rusia a pus embargou pe produsele agricole georgiene, incluzând vinurile (apro-
ximativ 80% din exportul georgian de vinuri era îndreptat înainte spre Rusia).
Dar cea mai serioasã problemã a devenit practic susþinerea deschisã a celor douã
regiuni separatiste din Georgia: Osetia de Sud ºi Abhazia.

Aºa cum declara Alexander Rondeli, Rusia continuã sã adere la o politicã a
„standardelor duble“, respectând în cuvinte suveranitatea ºi integritatatea terito-
rialã a Georgiei, dar luând în practicã douã teritorii sub controlul sãu militar ºi
sprijinind separarea lor de Georgia5.

La 13 octombrie 2006, Rusia a adoptat rezoluþia nr. 1716 a Consiliului de
Securitate al ONU care reafirmã angajamentul faþã de suveranitatea, indepen-
denþa ºi integritatea teritorialã a Georgiei în cadrul graniþelor sale recunoscute
internaþional. Totodatã, autoritãþile ruse au acordat cetãþenie rezidenþilor din re-
giunile separatiste, în timp ce organizaþii ºi persoane particulare privatizau pã-
mânt ºi proprietãþi abhaze6. Rezultatele referendumului ºi ale alegerilor pre-
zidenþiale din Osetia de Sud din noiembrie 2006 au fost aprobate de autoritãþile
ruse în pofida unor serioase avertismente ale organizaþiilor internaþionale.

Georgia încearcã sã internaþionalizeze procesul de reglare a conflictelor, însã
Rusia îºi menþine rolul decisiv, prelungind situaþia de crizã din regiune7. Conse-
cinþa deosebit de dureroasã este absenþa de lungã duratã a oricãror cãi de comu-
nicaþie terestrã între Rusia, Georgia ºi, ca urmare, Armenia. Rãzboiul cecen, de
asemenea, a distrus parþial cãile ferate între Rusia ºi Azerbaidjan.

Trebuie menþionatã ºi absenþa consimþãmântului polititienilor ºi experþilor
occidentali asupra reglãrii „conflictelor îngheþate“ din Georgia. (A se vedea, de
pildã, articolul lui Florance Mardirosian, specialistã în cercetarea conflictelor
caucaziene — „Le Monde diplomatique“, édition russe, Novembre 2006 — în
care se afirma cã Tbilisi este gata sã recâºtige teren în conflictul militar din
Abhazia. Declaraþia opusã a fost publicatã în „The Wall Street Journal“, 12 Oc-
tober 2006).

În ceea ce priveºte relaþiile ruso-azere, noua lor configurare s-a conturat dupã
alegerile din 2003 care au fost, în opinia unor experþi azeri, „un eºec total al
Occidentului ºi al imaginii valorilor occidentale“8. Unul dintre ei, dr. Arif
Younusov, a afirmat cã atitudinea dualã ºi lipsa de sprijin a þãrilor ocidentale im-
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portante, în special SUA, a dezamãgit activiºtii partidelor prooccidentale: ziarele
au fost pline de articole cu titluri precum: „Petrol în schimbul democraþiei“,
„Adio Occident“ º.a.m.d.9. De fapt, aceasta a fost reacþia faþã de consimþãmântul
Occidentului la falsificarea alegerilor ºi, în plus, la represiunile lansate de autori-
tãþile azere.

Mãsurile represive împotriva mass-media azere nu s-au limitat la alegerile
din 2003. Chiar acum primim noi confirmãri ale restricþiilor administrative ºi în-
cercãrilor de intimidare a mass-media independente.

Unul din ziarele azere cele mai populare, „Azadlyg“ („Libertatea“) — fondat
în 1989 ca publicaþie a Frontului Popular —, este lãsat acum fãrã sediu sub pre-
textul cã nu ºi-a plãtit chiria. Câþiva dintre membrii staff-ului sunt în greva foa-
mei la sediul ziarului10. Trei programe de radio din Occident cu difuzare în limba
azerã — BBC, Libertatea ºi VoceaAmericii — vor fi desfiinþate anul urmãtor din
cauza disputei asupra licenþei11. Nici Statele Unite, nici Rusia nu au reacþionat
oficial faþã de situaþia datã, însã ar fi posibil ca mãsurile sã fie aprobate tacit de
partea rusã.

Interesele majore ale Rusiei în Azerbaidjan sunt strâns legate de participarea
la producþia ºi transportul resurselor de energie. Se înþelege de la sine cã Rusia
nu este interesatã sã-ºi piardã legãturile cu conducerea Azerbaidjanului. Potrivit
declaraþiilor unor politicieni ºi responsabili ruºi, Azerbaidjanul ar putea fi un
punct foarte important pentru ideea implementãrii concepþiei „imperiului libe-
ral“ (formulatã de Anatoli Chubaev în urmã cu câþiva ani, ea propunând restau-
rarea influenþei ruse în întregul spaþiu postsovietic prin mijloacele expansiunii
economice). Azerbaidjanul ar fi acceptabil pentru implementarea concepþiei
menþionate din cel puþin douã motive.

Primul: în condiþiile unui nivel extrem de ridicat al ºomajului în Azerbaidjan,
în Rusia sunt angajaþi permanent aproximativ 3 milioane de rezidenþi azeri, aco-
perind circa 40% din veniturile bugetului de stat, în afara exportului de petrol.

Al doilea: Azerbaidjanul are nevoie de sprijinul Rusiei sau cel puþin de o po-
ziþie neutrã în confruntarea sa pe termen lung cu Armenia în privinþa Nagornîi-
Karabah.

Dar adevãrata politicã azerã poate fi consideratã drept una contradictorie:
având o relaþie stabilã cu Rusia, Azerbaijanul participã la Alianþa GUAM, con-
sideratã antiruseascã în Rusia; susþinând sloganurile democratice ale GUAM,
conducerea azerbaijanã adoptã mãsuri represive împotriva mass-media occidentale.

În ceea ce priveºte Armenia, ea a fost ºi rãmâne partenerul strategic al Rusiei,
câºtigând sprijinul militar rusesc. Situaþia economicã dificilã a forþat mulþi rezi-
denþi armeni (aprox. 30%) sã trãiascã în Rusia ca muncitori sezonieri. Cei mai
mulþi au rãmas în provinciile sudice, în special în regiunea Krasnodar (acum nu-
mãrul armenilor din Krasnodar ajunge la o jumãtate de milion — 20% din numã-
rul total al locuitorilor).
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Dacã ne referim la procesele de integrare în spaþiul postsovietic, trebuie men-
þionat cã interesele armene sunt serios afectate de creºterea tensiunilor în relaþiile
ruso-georgiene. Legãturile feroviare ºi rutiere dintre Armenia ºi Rusia via Georgia
sunt complet afectate de conflictul nerezolvat din Abhazia. Escaladarea actualã
a confruntãrii militare în Osetia de Sud face dificile orice alte posibilitãþi de co-
municaþie.

Creºterea permanentã a balanþei pasive a Armeniei în relaþiile economice cu
Rusia a dus la semnarea, la sfârºitul anului 2002, a acordului ruso-armean „da-
torie în schimbul echitãþii“, în urma cãruia Rusia a obþinut întreprinderi înArme-
nia, al cãror preþ total a fost suficient pentru a acoperi datoria de 93 de milioane
de dolari a Armeniei faþã de Rusia12.

Interesele ºi poziþile Armeniei, Azerbaidjanului ºi Georgiei s-au ciocnit de
diferenþele crescânde de atitudine faþã de procesele de integrare în CSI ºi spaþiul
euro-atlantic, ca ºi faþã de cooperarea la Marea Neagrã. Participarea lor la dife-
rite proiecte economice ºi politico-militare regionale — CSI, Organizaþia Trata-
tului de Securitate Colectivã (Armenia), GUAM (Azerbaidjan ºi Georgia), Orga-
nizaþia de Cooperare Economicã la Marea Neagrã (BSEC) — au avut un impact
diferit asupra relaþiilor cu Rusia.

Luând în considerare tema generalã a workshop-ului nostru, aº dori sã men-
þionez Organizaþia BSEC, care uneºte Rusia cu þãrile Marii Regiuni a Mãrii Ne-
gre (Greater Black Sea Region), incluzând Azerbaidjanul, Armenia ºi Georgia.
Conform opiniei multor experþi, Organizaþia BSEC ar putea fi o perspectivã te-
meinicã pentru rezolvarea anumitor contradicþii în relaþiile dintre Rusia ºi þãrile
sud-caucaziene.

Interesul Rusiei în privinþa participãrii ei la proiectul BSEC este legat de im-
portanþa geopoliticã a acestei regiuni. Marea Neagrã a fost întotdeauna o poartã
a Rusiei cãtre Mediterana ºi oceanul planetar ºi, totodatã, o linie naturalã de
securitate. Dupã 1991, posibilitãþile Federaþiei Ruse în Regiunea Mãrii Negre s-au
diminuat substanþial, ºi acesta este unul dintre motivele importante pentru co-
operarea mai activã a Rusiei cu þãrile riverane Mãrii Negre, în primul rând cu
Georgia ºi Ucraina.

Încã de la început, Organizaþia BSEC a intenþionat sã dezvolte relaþii econo-
mice între membrii sãi, nu sã le ofere securitate. Situaþia actualã în Marea Regiu-
ne a Mãrii Negre, complicatã de o serie de conflicte politice pe termen lung, soli-
citã totuºi transformarea gradualã a BSEC într-un cadru mai activ de discutare a
variatelor probleme, construind un climat de securitate ºi încredere reciprocã
între statele membre. Concluzia ar fi crearea unui nou model de regionalism
constructiv, luând în considerare interesele reale ale tuturor jucãtorilor locali.
Motivul iniþial a fãcut necesarã Organizaþia BSEC, aceasta fiind în opinia spe-
cialiºtilor cea mai instituþionalizatã structurã de integrare, dar insuficient de ac-
tivã în regiune.
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Concluzii

Absenþa unui caracter bine determinat al obiectivelor strategice ale Rusiei în
regiune, abilitatea înaltã de conflict în combinaþie cu natura controversatã a tranzi-
þiei socio-economice ºi politice în þãrile din sudul Caucazului, ca ºi din Rusia,
face evaluarea politicii ruseºti faþã de vecinii ei sudici extrem de dificilã. Vorbind des-
chis, ea ar putea fi prezentatã ca o ecuaþie cu o mulþime de mulþimi de necunoscute.

Ar fi util de prezentat diferite puncte de vedere predominante la nivelul ex-
perþilor ºi decidenþilor politici (policy makers) ruºi13:

— Interesul rusesc în Caucazul de Sud nu este atât de semnificativ pe cât a
fost considerat; încercãrile de a consolida relaþiile Rusiei cu þãrile din regiune ar
trebui puse în balanþã cu „costurile“;

— Un Caucaz de Sud ca „linie a frontului“ în spatele cãreia Rusia nu se poate
retrage ar fi o gravã înfrângere geopoliticã;

— Politica rusã în Caucaz ºi o Regiune a Mãrii Negre Extinsã ar putea fi
apreciate ca un test serios în relaþiile Rusiei cu Europa, cu Occidentul ca întreg,
ca ºi cu þãrile CSI.

— Caucazul de Sud a devenit dupã dezintegrarea FSI o zonã importantã de
testare pentru proiectarea intereselor ruseºti asupra þãrilor ºi zonelor vecine —
Turcia, Iran, Irak º.a.m.d.

— Caucazul de Sud prezintã posibilitãþi mari de a folosi conflictele regionale
existente pentru a întãri poziþiile ruseºti în zona Mãrii Negre Extinse.

Acþiunile politice contradictorii, bazate pe afirmaþiile mai-sus menþionate, au
invocat inevitabil rezistenþa crescândã a elitelor naþionale, în special înAzerbaidjan
ºi Georgia. Un dezacord aparte a provocat atitudinea unor oficiali ruºi faþã de re-
zolvarea conflictelor din Caucazul de Sud, înrãutãþind vizibil relaþiile ruso-geor-
giene ºi ruso-azere. Baku priveºte Rusia ca parte a conflictului din Nagornîi-
Karabah, Tbilisi cere înlocuirea pacificatorilor ruºi cu forþe internaþionale. Ar-
menia rãmâne în regiune singurul partener fidel Rusiei (oficial, rece — „stra-
tegic“), fiind în acelaºi timp un factor de complicare a relaþiilor Rusiei cu
Azerbaidjan ºi Georgia. Dar ar fi incorectã subestimarea aspiraþiilor crescânde
ale Armeniei de diversificare a politicii externe ºi regionale prin dezvoltarea re-
laþiilor cu partenerii occidentali.

Cum a menþionat expertul rus D. Danilov, Moscova încearcã sã-ºi pãstreze ºi
consolideze rolul în regiunea din sudul Caucazului, în timp ce partenerii sãi
încearcã sã-l schimbe în acord cu interesele lor naþionale prin reorientarea cãtre
alte linii de parteneriat14. În cele din urmã, aceasta conduce la slãbirea sau la po-
sibila pierdere a influenþei ruse în regiune. Totodatã, importanþa regiunii Caucazului
de Sud a constat ºi constã încã în sfera culturalã, istoricã, geopoliticã, militarã,
de asemenea, în influenþã substanþialã asupra politicii interne a Rusiei.

Traducere de Gabriela Tãnãsescu ºi Cristian-Ion Popa
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