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I. Germenii [i evolu]ia noului concept
american de securitate
la începutul secolului XXI

A. Formarea noului concept american de securitate,
urmare a schimb\rilor de structur\ interna]ional\
Sfâr[itul secolului 20 a provocat o schimbare inimaginabil\ pân\ atunci
în rela]iile interna]ionale [i în echilibrul mondial de putere. C\derea
Zidului Berlinului (1989) [i reunificarea Germaniei; pr\bu[irea blocului
sovietic, începând cu dezagregarea cercurilor de state comuniste satelitare
din Europa de Est (1989) [i continuând cu implozia Uniunii Republicilor
Sovietice (1991)1 care a împ\r]it Rusia între o zon\ asiatic\ de control
pierdut\ (CSI constituind o artificial\ leg\tur\ politic\ între republicile
asiatice [i fostul hegemon;2 o continuare for]at\ de a men]ine o coeziune
iremediabil distrus\; o construc]ie ce nu va ajunge la dimensiunile [i la
importan]a fostului URSS) [i Europa, reprezint\ evenimentele-cheie care
au anun]at sfâr[itul vechii ordini interna]ionale politice.
Dup\ 1991, SUA se g\sesc în postura unic\ din punct de vedere istoric,
de a reprezenta singurul pol de putere credibil3 în a construi [i a men]ine
inclusiv prin intermediul organiza]iilor interna]ionale – de tip ONU,
NATO, MERCOSUR, NAFTA, prin parteneriatele strategice cu Marea
Britanie sau cu Japonia) securitatea [i stabilitatea la nivel mondial. De[i
în perioada 1991 – 1999 asist\m la încercarea virtualilor poli de putere4
(Rusia, China, Marea Britanie, Fran]a, Germania) de a combate influen]ele
11
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unipolariste, percepute ca o amenin]are iminent\ la adresa unui multipolarism în]eles ca unic factor de stabilitate5, ca singur\ alternativ\ la
anarhia interna]ional\, aceste încerc\ri se soldeaz\, în cazul crizelor regionale ce amenin]\ marile puteri (Cecenia în cazul Rusiei; Kosovo;
Bosnia-Her]egovina – în cazul Europei de Sud-Est), cu un e[ec (privit sub
aspectul lipsei de credibilitate interna]ional\ c=t [i al problemei legitimit\]ii juridice a interven]iei). Marile puteri nu pot concura (sub aspect
tehnologic, militar, economic, informa]ional, politic) cu Statele Unite
care devin, la începutul mileniului trei, singura superputere a lumii (unii
anali[ti o consider\ o „hiper-putere”)6.

De la izola]ionism la implicare mondial\
Al]i anali[ti politici [Brzezinski, 2000] constat\ rapida transformare a
Americii în decursul unui secol, dintr-un stat vestic izolat într-o putere
mondial\ („o putere de o bog\]ie [i for]\ de domina]ie f\r\ precedent în
istoria omenirii”)7. Dincolo de asemenea abord\ri hiperbolizante ale tezei
unipolariste8 se situeaz\ îns\ dilema asigur\rii securit\]ii globale prin
intermediul actualelor organiza]ii interna]ionale, în]elese ca forumuri de
cooperare interstatal\ sau ca mecanisme ale diploma]iei p\cii dar [i practica form\rii unor coali]ii ad-hoc ce evit\ responsabilit\]ile juridice, solu]ionând o criz\ regional\ prin prisma interesului na]ional al hegemonului coali]iei [i nu al interesului comun [i legal exprimat, al celorlalte
state.
Conceptul american de securitate, ini]ial axat pe ideea contest\rii
hegemonului britanic (Anglia sec. XIX, ca imperiu maritim) [i a extinderii
puterii americane în Pacific [i spre Filipine, a ap\rut odat\ cu primul
r\zboi de cucerire al Americii (1898). Prin Doctrina Monroe (1823) SUA
[i-au arogat statutul de unic ap\r\tor al securit\]ii din emisfera vestic\,
interzicând orice tentativ\ de domina]ie a marilor puteri europene în
America Latin\9. Dup\ construirea Canalului Panama, domina]ia naval\ a
SUA asupra Oceanului Atlantic [i Pacific era asigurat\, în paralel cu
accentuarea puterii economice (33% din PIB-ul mondial) de o cultur\
axat\ pe inova]ie [i pe flexibilitatea benefic\ a îmbin\rii liberalismului
economic cu democra]ia. Intrarea Americii în primul r\zboi mondial
dezeuropenizeaz\ caracterul ini]ial al acestui conflict, deschizând pre12
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misele pentru un interna]ionalism la scar\ global\ al Americii, care îns\
nu a produs o angajare constant\ în afacerile interna]ionale10.
Prima etap\ a form\rii conceptului american de securitate este deci,
axat\ pe ideea Americii ca o insul\ continental\, concentrându-se pe
ap\rarea ]\rmurilor sale (accentuat\ dimensiune na]ional\, cu ignorarea
considerentelor interna]ionale)11.
Odat\ cu al doilea r\zboi mondial, europocentrismul [i preeminen]a
Europei ca pol principal de putere ia sfâr[it, iar succesoarele hegemonului
european devin SUA [i URSS. Bipolarismul declan[eaz\ o competi]ie
între principala putere maritim\ a lumii (SUA) [i URSS (ca principal\
putere de uscat, de]in\toare a suprema]iei asupra p\r]ii centrale a Europei,
zon\ pivot a politicii mondiale).
În aceast\ perioad\, conceptul american de securitate împrumut\ o
miz\ cu adev\rat global\ [i utilizeaz\ instrumentul ideologic cât [i amenin]area nuclear\ pentru a ob]ine victoria în R\zboiul Rece.
Unipolarismul, dup\ Brzezinski, a ap\rut odat\ cu terminarea R\zboiului Rece [i cu dezmembrarea URSS. America s-a aflat din acel
moment (1991) într-o situa]ie unic\ (a devenit simultan, prima [i singura
putere cu dimensiuni mondiale).
America a fost comparat\ chiar cu un imperiu12 (prin puterea de
atrac]ie a civiliza]iei sale liberale; prin capacitatea de a mobiliza rapid
mari resurse economice [i tehnologice în scopuri militare; prin institu]iile
sale ce dovedesc o organizare politic\ superioar\ [i flexibil\ fa]\ de conservatorismul european). Spre deosebire de imperiile din vechime, America se g\se[te într-o pozi]ie unic\, sub aspectul întinderii [i al universalit\]ii puterii sale13.
În absen]a unui competitor credibil [i pe fundalul cre[terii plauzibilit\]ii teoriei „sfâr[itului istoriei” (odat\ cu terminarea R\zboiului Rece),
puterea Americii se extinde la nivel global14 pe bazele culturii sale politice, economice, prezentate ca un element obiectiv al globaliz\rii sau ca
un sistem optim pentru a asigura pacea [i stabilitatea lumii. Aceast\
epoc\ a triumfalismului global [H. Kissinger, 2002] proclam\ sfâr[itul
confrunt\rii între ideologiile comunist\ [i capitalist\, consecin]\ a statutului SUA de superputere mondial\, f\când din interdependen]a economic\ [i cultural\ a lumii secolului XXI, o ideologie globalist\ servind
13
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interesele marilor corpora]ii mondiale [i interesele stategice ale SUA:
„vasalizarea” regiunii Orientului Mijlociu bogat în petrol (sprijinul acordat Kuweitului pentru ap\rarea teritoriului s\u [i înl\turarea agresorului irakian; izolarea Irakului totalitarist; alungarea talibanilor afgani
[i instaurarea „democra]iei de suprafa]\” – dac\ este s\ ne raport\m la
componenta puternic tribal\ a Afganistanului –; pr\bu[irea regimului
totalitarist irakian [i instaurarea unei administra]ii pro-americane).
Prin urmare, conceptul american de securitate cap\t\ dimensiuni globale îndat\ dup\ terminarea R\zboiului Rece, transformându-se dintr-un
concept axat pe doctrina îngr\dirii blocului sovietic, a echilibrului terorii,
a cursei înarm\rii [i a înfrângerii competitorului sovietic, într-un concept
al afirm\rii f\]i[e a unipolarismului american [i al valorilor sale15. De la
dimensiunea na]ional\ (ap\rarea teritoriului [i popula]iei sale) repus\ în
discu]ie odat\ cu atentatele din 11 septembrie 2001 [i cu pr\bu[irea mitului
hegemonului invincibil, se trece la un concept de securitate axat pe
doctrina loviturii preventive16 (r\zboiul Americii contra terorismului interna]ional). Securitatea na]ional\ a SUA nu ar mai putea fi pus\ în
discu]ie dac\ fenomenul terorist ar fi lovit [i desfiin]at prin nucleele [i
re]elele sale implementate în lume17. Asocierea terorismului cu islamismul
(ca ideologie post-bipolar\ contrar\ unipolarismului promovat de cultura
american\) permite interven]ia (în scopul democratiz\rii, al pacific\rii
zonei, al înl\tur\rii nucleelor teroriste ca factori perturbatori [i de amenin]are pentru hegemon [i sistemul acestuia) în Irak.
Conceptul american de securitate, a[a cum este definit în Strategia
Na]ional\ de Ap\rare a SUA (2002)18 con]ine o puternic\, aproape obsesiv\ latur\ antiterorist\, definind lumea în termeni manihei[ti (terori[tii
[i statele care sprijin\ terorismul, contra coali]iilor de state preg\tite s\
combat\, sub toate formele sale, acest fenomen perceput ca o sfidare la
adresa lumii civilizate – în fapt, ca o contestare a superputerii americane).
Un r\zboi anti-terorist la dimensiuni globale în care s-ar afla ca inamic
identificabil, o re]ea sau un stat suspectat a avea leg\turi cu terorismul.
Reu[it pretext pentru ap\rarea zonelor de influen]\ dar [i pentru cucerirea accesului la regiuni bogate în resurse strategice [i închise Americii
datorit\ unor regimuri totalitare (Irak, Iran), combaterea terorismului
introduce lumea unipolar\ a începutului secolului XXI într-o stare de
tensiune similar\ R\zboiului Rece.19
14
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Amenin]area nuclear\ este înlocuit\ cu amenin]area loviturii preventive în cazul calific\rii de c\tre hegemon, a unui stat drept „stat rebel”
(care între]ine leg\turi cu re]ele teroriste). În cazul Irakului, leg\tura dintre
regimul lui Saddam Hussein [i re]eaua Al-Quaeda nefiind dovedit\, s-a
apelat la justificarea „folosirii probabile în r\zboiul contra SUA, a armelor
chimice [i de distrugere în mas\, de c\tre dictator” (lucru ce nu s-a
întâmplat). Prin urmare, la amenin]area cu „izolarea pe plan interna]ional
a „statului terorist” [o reluare a tezei „îngr\dirii perturbatorului” din
vremea concertului de putere, îns\ de aceast\ dat\ aplicat nu poten]ialului
concurent la titlul de hegemon sistemic ci oric\rui stat, indiferent de
statutul politic, care amenin]\ mai mult sau mai pu]in vizibil (sau asupra
c\ruia exist\ suspiciunea de a reprezenta o amenin]are), hegemonul [i
ordinea sistemic\ pe care acesta a construit-o] se adaug\ amenin]area cu
schimbarea regimului (calificat ca „sus]in\tor al unei re]ele teroriste”).
Aceasta echivaleaz\ aprecierea unilateral\ a superputerii cu o condamnare implicit\ a acelui stat („Axa R\ului”) la a fi pedepsit pe motivul c\
nu se aliniaza condi]iei de a contribui la prezervarea securit\]ii sistemului
hegemonic.
În acela[i timp, dreptul interna]ional este marginalizat atunci când nu
corespunde intereselor puterii americane (situa]ia juridic\ a prizonierilor
afgani din lag\rele de la Guantanamo/Cuba), iar coali]iile ad-hoc sunt
preferate instrumentelor juridice, negocierilor de pace din cadrul ONU
sau m\surilor luate în conformitate cu ONU, pe ideea c\ sistemul de tip
hegemonic trebuie p\strat prin ac]iune direct\, descuraj=nd orice ripost\.
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