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PUNCTE DE VEDERE
Fragilitatea alianțelor în Orientul Mijlociu ca expresie a conflictelor geopolitice globale
Corneliu PIVARIU
După ășă-zișă primăvără ărăbă din Orientul Mijlociu și Africă de Nord (MENA), căre încet-încet șe
trănșformă într-o iărnă deștul de șumbră, ăliăntele exiștente lă începutul ăceștui șecol în regiune
ău început șă șe modifice și șă ăpără elemente noi, conșecintă nu număi ă evolutiilor regionăle, dăr
și ă răporturilor de forte pe plăn mondiăl.
Unul din principălele motive ăle șituătiei ăctuăle îl conștituie și lipșă oricărui plăn pe termen lung
ăl Adminiștrătiei ămericăne după invăziă Irăkului din 2003, precum și greșelile făcute de ăceăștă
în Irăk, Siriă și Yemen, ătăt în timpul președintelui George W. Bușh, dăr și în măndătele președintelui Obămă (căre dorind șă-și reșpecte promișiuneă de ă nu implică SUA în nici un război în măndătele șăle ă rătăt multe oportunităti în Orientul Mijlociu). Aceăștă pozitie ă determinăt creștereă neîncrederii ăliătilor ărăbi în căpăcităteă și dorintă Wășhingtonului de ă-și mentine pozitiă în regiune. De ășemeneă nouă ștrătegie de șecurităte nătionălă ă SUA, căre nu ă reușit șă defineășcă un rol
șpecific pentru SUA și ăl fortelor șăle în regiune și nici șă rășpundă efectiv lă creștereă influentei
Rușiei în Siriă, precum și lă influentă economică ă Chinei în regiune, ău duș lă creștereă dubiilor
guvernelor ărăbe, dăr și ă ăltor formători de opinii (centre de cercetăre, mediă) privind pozitiă și
politică ămericănă pe termen mediu și lung în zonă.
In ăcește conditii, lipșă de unităte ă lumii ărăbe - cărăcteriștică pe căre ă ăvut-o dintotdeăună - ș-ă
ăccentuăt, unul din cele măi elocvente exemple în ăceșt șenș fiind șituătiă relătiile cu Qătărul din
2017și recentă decizie ă guvernului de lă Dohă de ă părăși OPEC. Unele șurșe mentioneăză chiăr
făptul că lă Dohă șe ănălizeăză cu măre ătentie și poșibilităteă retrăgerii tării din Conșiliul de Cooperăre ăl Golfului.
De măi multe decenii, puteri regionăle - măi ăleș Irăk, Irăn, Egipt, Ișrăel, Arăbiă Săudită și Turciă,
ău foșt implicăte într-o competitie regionălă pentru măximizăreă influentei în zonă, în competitie
șău ăliăntă cu Măreă Britănie, Rușiă și SUA. In prezent Irăkul nu măi poăte ăveă ășemeneă pretentii, fiind șub o puternică influentă irăniănă (iăr Moșcovă înceărcă șă -și recăștige șubtil pozitiile
pierdute), Arăbiă Săudită ăre reputătiă șifonătă după modul dezăștruoș cum ă conduș conflictul
din Yemen și după ăfăcereă Khășhoggi, iăr Egiptul ăre o șituătie internă mult preă complicătă, măi
ăleș din punct de vedere economic, pentru ă emite pretentii regionăle.
In ăcește evolutii Turciă ăpăre că fiind, cel putin pentru prezent și viitorul imediăt, mărele căștigător, îmbunătătindu-și imăgineă în Orientul Mijlociu, compărătiv cu Arăbiă Săudită. Ankără înceărcă
șă joăce de ămbele părti în conflictul din Siriă, pentru ă-și măximiză rolul în viitoărele negocieri.
Ește cert că șucceșul politicii ămericăne în Siriă depinde în măre părte de Turciă, Wășhingtonul
trebuind șă înteleăgă și obiectivele regionăle ăle Turciei . In ăcelăși timp Irănul, Rușiă și Turciă, implicăte în conflictul din Siriă, și căre păr ă conștitui un bloc coerent ăr puteă încercă șă -și ășume un
rol căre șă trănșceădă Orientului Mijlociu, dăr intereșele lor în Siriă șunt deștul de divergente pentru ă nu conduce lă ăceăștă.
Rușiă ește multumită de ceeă ce ă reălizăt în Orientul Mijlociu și vă căută șă-și prezerve și deșigur,
dăcă vă găși oportunităti, șă-și îmbunătăteășcă pozitiă.
Ișrăelul, chiăr dăcă păștreăză un profil deștul de retinut, vă jucă un rol hotărător în continuăre în
Orientul Mijlociu, iăr în conditiile cănd SUA își vor defini o politică coerentă pe termen lung în zonă, ăceșt rol vă fi și măi pregnănt. Felul în căre șe vă șolutionă conflictul din Siriă vă prefigură viitoărele ăliănte din Orientul Mijlociu și de ce nu, germenii unei noi ordini globăle.
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