
Asia centrală sau în Golful Aden 
contra pirateriei globale.

Turkish Stream, viitor incert

Potrivit unor oficiali ruşi din 
cadrul gigantului rus Gazprom, 
Putin ar putea decide oricând 
oprirea lucrărilor la proiectul 
gazoductului Turkish Stream, 
ca represalii contra Ankarei 
pentru doborârea unui avion 
al forţei aeriene ruse. Kremli-
nul a impus Turciei sancţiuni 
economice după incidentul de 
săptămâna trecută, dar până în 
prezent nu au fost afectate ex-
porturile energetice ruse spre 
Turcia, care se află în centrul 
relaţiilor lor economice. Min-

istrul rus al Economiei, Alexei 
Uliukaiev, declara marţi că 
nici o decizie nu a fost luată în 
privința acestui proiect şi nici 
în privința  unei centrale nucle-
are pe care Rusia o construieşte 
în Turcia.  Sursele din Gazprom 
citate de Reuters au precizat 
că în interiorul întreprinde-
rii nu a fost luată nici o deci-
zie asupra schimbării de orar 
pentru Tur kish Stream, dar au 
precizat că se aşteaptă deciziile 
preşedintelui Putin, în contex-
tul sancţiunilor impuse Turciei 
după doborârea avionului rus. 
Îngheţarea lu crărilor gazoduc-
tului Turkish Stream, destinat 
să pompeze gaz rusesc prin Tur-
cia spre Eu ropa de Sud, ocolind 
teritoriul Ucrainei, ar fi mai 
mult simbolică decât practică, 
având în vedere că proiectul es-
te deja mult întârziat şi persistă 
dubii privind viabilitatea sa. Şi 
oricum, oprirea lucrărilor nu 
va afecta proiectul rus pentru 
stimularea exporturilor de gaz 
spre nordul Europei. Gazprom 
merge înainte cu planurile de 
extindere a gazoductului Nord 
Stream în Germania, în pofida 
rezistenţei mai multor state ex-
comuniste din estul Europei.  
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Războiul din Siria 
mobilizează peste 
o treime din ţările 
planetei, dar nu este 

un război mondial. Evidenţiază 
fricţiuni între SUA şi Rusia, 
dar nu este vorba de un Război 
Rece. Aminteşte de războiul 
din Afganistan, dar într-o lume 
multipolară, estimează analişti 
anglo-saxoni. Potrivit lor, origi-
nile războiului sirian s-ar afla 
într-un conflict ce opunea pro-
iecte energetice concurente. 
Este vorba despre un proiect 
iraniano-irakiano-sirian şi un 
proiect qataro-saudito-turc care 
ar fi permis reînvierea proiectu-
lui occidental Nabucco, destinat 
să reducă dependenţa Europei 
de gazul rus şi să împiedice con-
struirea proiectului rus South 
Stream.

Luptele energetice între ame-
ricani şi ruşi s-au resimţit în Eu-
ropa şi Turcia. Presiunile ame-
ricane au permis ceea ce Rusia 
nu dorea – anularea proiectului 
South Stream şi înlocuirea lui la 
sud de Turkish Stream şi la nord 
de o creştere a volumului con-
ductei North Stream, spre ma-
rea fericire a Berlinului. Dacă 
Ankara ar avea încă posibili-
tatea de a furniza Europei gaz 
rusesc, pare să fi pierdut defini-
tiv acest vis de a aduce gaz din 
Qatar spre Europa prin teritoriul 
sirian, pentru că intrarea Rusiei 
în război în Siria nu va permite 
o prăbuşire rapidă a regimului 
lui Bashar al-Assad  aşa cum se 
aşteptau diplomaţii ostili pu-
terii actuale de la Damasc. Pe 
harta proiectului conductei de 
gaz qataro-saudo-turc, acesta ar 
urma să traverseze centrul Siriei 
(zona Palmira, ocupată de Statul 
Islamic) şi apoi nordul regiunii 
Alep, inima zonei libere pe care 
Ankara dorea să o stabilească. 
Numai că potenţiala cădere 

a regimului sirian, pe care 
analiştii şi media o descriu ca pe 
un scenariu nedorit de Moscova, 
pare să pună o problemă la fel de 
importantă unei alte puteri de 
anvergură – China.

China, în așteptare

Destabilizarea regională în Li-
bia, dar şi în Irak a adus atin-
gere considerabilă intereselor 
Chinei. Beijingul consuma circa 
50% din energia irakiană în 2013 
şi tendinţa era de creştere în 
anii următori. În Libia, China 
avea numeroase interese şi pro-
cedase la numeroase investiţii 
pentru a avea acces la mana 
petrolieră a ţării. Căderea lui 
Gadhafi a reprezentat o lovitură 
pentru Beijing şi ne amintim 
că mii de lucrători chinezi au 
fost evacuaţi cu nave şi avioane 
de la rafinăriile libiene. Acum, 

China vede sursele sale de ener-
gie distruse din ce în ce de po-
litica occidentală în regiune şi 
Beijingul dă o atenţie specială 
regimului de la Damasc, atât 
din raţiuni politice, cât şi eco-
nomice. Practic, stă în aşteptare 
pentru a reda viaţă unui pro-
iect gigantic de diplomaţie 
economică – restabilirea „dru-
mului mătăsii“, iniţiat în 1996 
de autorităţile chineze. Astăzi, 
diferite tronsoane sunt luate în 
considerare, atât terestre, cât şi 
maritime. Nodul mediteranean 
este fundamental pentru per-
miterea conexiunii între sudul 
Eurasiei şi Oceanul Indian spre 
Europa. Şi, în acest proiect, por-
turile turce, siriene şi libaneze 
sunt privite de Beijing ca fun-
damentale. „Fără Damasc, nu 
există coeziune globală pentru 
proiectul chinez al Drumului 
Mătăsii.“  Proiectul Califatului 

STRATEGII GLOBALE. Siria, piesă majoră în „Drumul Mătăsii“ şi în proiecte energetice, în centrul unui conflict mondial de tip nou

RĂZBOIUL DIN SIRIA, CAUZAT  
DE „RĂZBOIUL GAZODUCTELOR“?
La originea războiului din Siria s-ar afla un conflict ce opunea proiecte energetice concurente –  
cel iraniano-irakiano-sirian şi cel qataro-saudito-turc, potrivit Slate.

P U B L I C I T A T E

Fără Damasc 
nu există 

coeziune globală 
pentru proiectul 
chinez „Drumul 
Mătăsii“ şi proiectul 
„Califatului“, al 
SI, interferează 
interesele Chinei.

al organizaţiei jihadiste Statul 
Islamic pare să interfereze 
cu proiectul chinez „Drumul 
Mătăsii“ şi Beijingul ar putea, în 

viitorul apropiat, să considere 
că este datoria sa să securizeze şi 
stabilizeze zonele traversate de 
ruta mătăsii, aşa cum a făcut în 

Miniştrii de Externe 
ai ţărilor membre 
NATO au invitat 
miercuri micul 
stat Muntenegru 
să adere la Alianţa 
Atlanticului de Nord, 
decizie „istorică“ ce a 
provocat ameninţări 
din partea Rusiei.

gabriela.anghel
romanialibera.ro

În cadrul reuniunii de 
la Bruxelles a celor 28 de 
miniştri de Externe ai 
ţărilor membre NATO, statul 
Muntenegru a fost invitat să 
se alăture Alianţei, aderarea 
sa urmând să devină efectivă  
peste un an  şi jumătate. Ea va 
fi precedată de o fază de nego-
ciere, urmată de o ratificare 
în parlamentele naţionale. 
Dorinţa Muntenegrului de 
aderare la NATO a primit 
recent susţinerea SUA, sec-
retarul de stat american, 
John Kerry, subliniind din 
nou că „NATO nu reprezintă 
o ameninţare pentru ni-
meni“, iar invitaţia adresată 
Muntenegrului nu vizează 
Rusia.  La 30 noiembrie, sec-
retarul general al Alianţei, 
Jens Stoltenberg, declara: 
„Va fi o decizie istorică, sem-
nalând angajamentul nostru 
continuu în favoarea Balca-
nilor Occidentali şi politica 
noastră a porţilor deschise“. 
În septembrie, ministrul rus 
de Externe, Serghei Lavrov, 
declara că orice expansiune 
a NATO este „o eroare, o pro-
vocare“ şi preciza în media 
rusă că politica NATO zisă 
a porţilor deschise este „o 
politică iresponsabilă care 

Muntenegru, invitat să adere la NATO
NATO. Alianţa Nord-Atlantică se extinde în Balcani

aduce atingere voinţei de con-
struire a unui sistem de securi-
tate egal şi împărtăşit în Euro-
pa“. Rusia a avertizat miercuri, 
2 decem brie, mai multe ţări ale 
Alianţei în privința acestei noi 
expansiuni a NATO, ştiut fiind că 
Moscova consideră lărgirea spre 
est a NATO ca pe o ameninţare 
strategică ce vizează reducerea 
sferei sale de influenţă. Moscova 
a încercat să mobilizeze opoziţia 
din mai multe ţări membre ale 
Alianţei, ca şi cea din comuni-
tatea sârbă din Muntenegru, 
care a cerut un referendum.

Rusia duce de mulţi ani o 
politică de influenţă în Balcani 
folosind levierul solidarităţii 
pan-ortodoxe în Serbia, Mace-
donia, în Republica sârbă Bos-
nia și în Muntenegru, ca şi prin 
intermediul investiţiilor, în 
special în domeniul energiei. 
Miniştrii de Externe ai statelor 
membre NATO au rupt coope-
rarea practică cu Rusia în aprilie 
2014, după ce Rusia a anexat 
peninsula ucraineană Crimeea 
şi a declanşat conflictul în es-
tul ucrainean, care a ucis peste 
8.000 persoane. 

Ei continuă să discute cu 
Moscova prin căi politice şi mili-
tare.

Extindere spre est

După separarea sa de Serbia 
şi proclamarea independenţei 
în 2006, Muntenegru, ţară cu 
630.000 locuitori, s-a anga-
jat, asemenea altor ţări din 
Balcani, într-o apropiere de  
NATO. 

Şase ani după Albania şi 
Croaţia, ultimele ţări care s-au 
alăturat Alianţei în 2009, ade-
rarea Muntenegrului are va loare 
de simbol. 

Trei alte state, Georgia, Bosnia-
Herţegovina şi Macedonia, 
aspiră să adere la NATO, dar 
sunt mai puţin avansate în cer-
erile lor. Cazul Georgiei este con-
siderat în mod special sensibil. 
După intervenţia  sa militară în 
Georgia în vara anului 2008, Ru-
sia a recunoscut independenţa 
republicilor georgiene sepa-
ratiste Ossetia de Sud şi Abha-
zia şi prezenţa armatei ruse în 
aceste teritorii vizează blocarea 
intrării Georgiei în Alianţa Nord-
Atlantică. Şi, dornice să mena-
jeze Rusia, Franţa şi Germania 
se opun.

O altă problemă dificilă este  
şi cea a aderării Ucrainei. 
NATO susţine modernizarea 
capacităţilor militare ucrai nene, 
dar aderarea dorită de Kiev nu es-
te pe ordinea de zi. O majoritate 
a ţării vrea să evite provocarea 
Rusiei, relaţiile ruso-ucrainene 
fiind foarte tensionate după ane-
xarea Crimeii şi în urma crizei 
din estul ucrainean. Aderarea la 
NATO prevede ca ţara candidată 
să-şi regleze conflictele terito-
riale în curs, un alt mare obsta-
col pentru Georgia şi Ucraina. 
Tratatul fondator al Alianţei 
estimează că un atac comis con-
tra unui a liat este considerat un 
atac contra tuturor membrilor 
şi oferă garanţia unei protecţii 
pentru oricare dintre membri. 

Strategie antirăzboi hibrid

La reuniunea de la Bruxelles, 
şefii diplomaţiilor din ţările 
Alianţei au adoptat o strategie 
pentru a răspunde  ameninţărilor 
tacticilor „războiului hibrid“. 
Anexarea Crimeii de către Rusia, 
care a recurs la forţe speciale fără 
nici un însemn militar, numite 
„mici omuleţi verzi“, s-a produs 

fără nici un foc de armă, strate-
gia şi tacticile folosite de Kremlin 
fiind exemple de tip „război hi-
brid“. Este vorba de o combinaţie 
de ameninţări civile şi militare, 
de operaţiuni secrete şi publice, 
de propagandă şi minciuni, a 
declarat Stoltenberg, care a sub-
liniat că „din acest motiv vom 
face capacităţile noastre mai 
reactive“ şi NATO va dezvolta şi 
capacităţile de informaţii, forţele 
sale speciale şi se va dota pentru 
a face față atacurilor cibernetice. 

Kremlinul se simte ameninţat

Rusia a desemnat NATO ca 
prin  cipala ameninţare externă 
pentru securitatea sa în noua 
versiune a doctrinei sale mili-
tare, aprobată de preşedintele 
Vladimir Putin şi publicată la 
finele anului trecut. Doctrina 
evidenţiază îngrijorarea faţă de 
„întărirea capacităţilor ofensive 
ale NATO direct la frontierele 
ruse şi măsurile luate pentru 
desfăşurarea unui sistem global 
de apărare antirachetă în Europa 
de Est. 

De asemenea, Moscova a de-
nunţat de mai multe ori decizia 
Alianţei de a poziţiona trupe în 
mai multe ţări membre situate 
la frontierele ruse – ţările bal-
tice sau Polonia – şi critică cu 
orice prilej proiectul american 
de apărare anti-rachetă în estul 
Europei.  

Kremlinul a 
declarat că 

expansiunea continuă 
a NATO spre est va 
duce la represalii din 
partea Rusiei.


