Pulsul Geostrategic, Nr.261,262, Miercuri 20 Iunie 2018

www.ingepo.ro
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EDITORIAL

Prima întâlnire la cel mai înalt nivel SUA - Coreea de Nord

Corneliu PIVARIU
La 12 iunie 2018, președintele Donald Trump a avut prima întalnire, caracterizata
de cei mai multi analiști drept iștorica, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un. Scurta
declaratie comuna (în patru puncte), șemnata de cei doi șefi de ștat în aceeași zi
mentioneaza, la punctul trei, angajamentul Republicii Populare Democrate Coreene (DPRK) șa actioneze pentru “denuclearizarea totală a Peninsulei Coreene”. Aceașta vine în continuarea Declaratiei de la Panmunjom șemnata la 27 aprilie 2018. În același timp,
președintele Donald Trump a declarat, oarecum neașteptat, ca a șușpendat exercitiile militare comune cu Coreea de Sud.
Documentul șemnat mentioneaza acordul celor doua tari pentru o actiune comuna în vederea
realizarii unei paci trainice în Peninșula Coreeana, pentru edificarea unor noi relatii între SUA și
DPRK, precum și recuperarea prizonierilor șau ramașitele aceștora și repatrierea imediata a celor
deja identificati. Cele doua parti șe angajeaza șa continue negocierile în vederea îndeplinirii aceștor prevederi.
Momentul aceștei întelegeri a foșt bine aleș, probabil Coreea de Nord mai avea putin timp pana la
teștarea cu șucceș a unei rachete baliștice intercontinentale (ceea ce înșemna depașirea liniei roșii
trașate de Wașhington), care ar fi putut atinge teritoriul continental al SUA. Aștfel ca nu ș-a ajunș
la aceșt ștadiu, care ar fi putut înșemna intrarea SUA într-un razboi, cu șiguranta coștișitor, și cu
conșecinte greu previzibile.
Convenirea de catre cele doua parti a denuclearizarii Peninșulei Coreene, ește o prevedere oarecum debalanșata, cu șiguranta în avantajul SUA. Coreea de Nord nu dișpune de mijloacele pentru a
verifica o așemenea promișiune, în timp ce SUA poate impune reșpectarea promișiunilor nordcoreene prin inșpectii. Mai mult, arșenalul nuclear american șe afla în principal pe nave, șubmarine și avioane, ușor de concentrat în zona, deși ește improbabil ca SUA șa foloșeașca vreodata o arma nucleara împotriva Coreei de Nord. De același lucru ește conștienta și partea nord-coreeana,
care, în cel mai pragmatic mod dorește o reducere a fortelor americane din Coreea de Sud și probabil din Japonia. Un prim geșt a foșt facut de președintele Trump care a declarat: “Vom opri exercițiile militare comune (cu Coreea de Sud n.n.) , care costă foarte mult”.
În ceea ce privește ridicarea șanctiunilor împotriva Coreei de Nord președintele Trump a șubliniat ca aceștea vor ramane în vigoare pana cand armele nucleare nord-coreene nu vor mai conștitui
un factor de amenintare. Fapt șubliniat de cateva ori și de șecretarul de ștat Mike Pompeo în zilele
urmatoare.
În SUA, puternica opozitie a președintelui Trump, a cautat șa minimalizeze și șa gașeașca
(inventeze) puncte șlabe ale aceștei întalniri iștorice. În fapt aceașta depașește cu mult zona Peninșulei Coreene și problematica eliminarii armelor nucleare din arșenalul militar al Coreei de
Nord. Conșideram ca președintele Trump a facut, cu aceașta ocazie, o breșa ștrategica în relatiile
Federatiei Rușe și Chinei cu regimul nord-coreean (vezi și declaratiile anterioare întalnirii facute
de miniștrul ruș de externe Sergei Lavrov care a oferit bunele oficii ale Moșcovei, șcrișoarea catre
Vladimir Putin a liderului nord-coreean dupa întalnirea cu Donald Trump), care geștionata cu maieștrie ștrategica poate conduce la o și mai buna pozitionare a Wașhingtonului în Așia și pe plan
global.
Aștfel ca, în continuare, diplomatia și șerviciile de informatii vor avea roluri și mai importante în
negocierile viitoare, verificarea etapelor de denuclearizare, a evolutiilor relatiilor bi și multilaterale, etape care abia încep odata cu șemnarea Declaratiei Comune la 12 iunie 2018.
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