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Criza din Ucraina obligă Germania
să aleagă între America și Rusia

 

Corneliu Vlad

Oricât de spectaculoasă ar putea părea o axă Berlin-Moscova-Beijing, și mai greu de imaginat este o
ruptura in relațiile Statele Unite-Germania. Și totuși, despre o asemenea eventualitate în relațiile
dintre principalele două mari puteri ale lumii occidentale a început să se vorbească pe un ton
aproape obișnuit, iar un politolog de autoritate incontestabilă cum este Immanuel Wallerstein chiar
își intitulează o analiză datată 23 iulie 2014, “Germania şi Statele Unite: O ruptură fără precedent”.
Universitarul american pornește de la faptul, nu chiar atât de obișnuit, că la 10 iulie, guvernul de la
Berlin a solicitat plecarea imediată a şefului misiunii CIA din Germania. Neobişnuită nu este atât
solicitarea imperativă de retragere a unui oficial american deloc neglijabil ca poziție, ci faptul că ea
a  fost  intens  mediatizată.  Comentatorii  occidentali  s-au  grăbit  să  califice  evenimentul  drept  o
“ruptură fără precedent” în relaţiile foarte strânse, în perioada postbelică, dintre Statele Unite şi
Republica  Federală  Germania,  iar  după numai  o  zi  de  la  informația  pentru  presă,  două ziare
importante din SUA și Germania, “Los Angeles Times” și “Der Spiegel” au comentat într-o notă
pesimistă perspectivele relațiilor germano americane. Editorialul din “Los Angeles Times”, semnat
de Jacob Heilbrun, se încheia cu o avertizare dură adresată Administrației de la Washington: “Dacă
Obama nu poate să controleze spionarea Germaniei,  ar putea descoperi  că astfel  contribuie la
convertirea Germaniei dintr-un prieten într-un adversar. „Tonul articolului apărut în “Der Spiegel”,
în aceeaşi zi, nu este mai puțin necruțător. Începând cu titlul, care până în preziua evenimentului ar
fi părut mai degrabă un subiect politic fiction: „Alegerea Germaniei: Va fi America sau Rusia?”
Să fie această ruptură una reală? Ar fi o răsturnare spectaculoasă în relațiile interoccidentale, una
comparabilă, poate, doar cu retragerea Franței generalului de Gaulle din structurile militare ale
NATO. Și apoi, de ce o asemenea reorientare fără precedent, și una atât de bruscă şi imprevizibilă? –
Profesorul Wallerstein, care s-a întrebat și el, crede că poate a fost vorba și de lipsa de înțelepciune
sau de tact la nivelul Agenției Naționale de Securitate sau chiar al Casei Albe, dar “problema este
structurală şi depăşeşte greşelile trecătoare şi stupiditatea celor aflaţi la putere în Statele Unite”.
Problema fundamentală, după Wallerstein, este că Statele Unite se află în declin geopolitic și nu ştie
cum să gestioneze situația de criza prin care trece și lumea, și America. Mai precis, Washingtonul n-
ar ști  cum să-şi  mențină hegemonia în lume. Iar într-o asemenea situație,  susține universitarul
american, Statele Unite ar deveni “un actor foarte periculos”, de fapt“ un partener în care nu se
poate avea încredere”. Așa stând lucrurile, este explicabil că europenii în general cancelarul Angela
Merkel şi Germania în particular, să înceapă să se întrebe “cum vor putea supravieţui geopolitic fără
Statele Unite”. Alternativa logică, pentru Germania, ar fi, conform opiniei universitarului american,
un construct de securitate european: care să includă și Rusia. În alternativa America-Rusia, – susține
profesorul Wallerstein – Germania ar fi optat deja în favoarea unui acord cu Rusia și a lăsat în plan
secund problema restabilirii relaţiei de încredere cu Statele Unite. Să nu pierdem din vedere că
aceste reflecții ale politologului American sunt făcute în plină criză ucraineană, că solidaritatea
Occidentului s-ar cere afirmată mai pregnant ca oricând.
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Afirmațiile universitarului american ar putea părea, la un moment dat, de-a dreptul halucinante
pentru cine a trăit o viață întreagă în parametrii lumii bipolare Est-Vest, care după cum se vede
funcționează în continuare, chiar dacă în varianta pentru secolul XXI. Dar oricât de surprinzătoare,
ba chiar stupefiantă, ar putea părea o alianță germano- rusă (de fapt, o nouă alianță germano-rusă),
ea nu ar fi, în mod obligatoriu, una și anti- americană. Cunoscutul analist de la Stratfor, George
Friedman a lansat, de altfel,  o ipoteză de lucru diametral opusă celei avansate de Wallerstein.
America, susține Friedman, se va degaja de problemele din Europa pentru a se concentra pe zona
Asia-Pacific  și  relația  de  confruntare/conlucrare  cu  noul  ei  challenger  mondial,  China.  Dar
Washingtonul  trebuie  să  se  asigure,  mai  întâi,  că,  după  plecarea  americanilor,  Europa  va  fi
“gestionată” așa cum trebuie. De cine? După părerea lui Friedman, de un nou (vechi) tandem Berlin-
Moscova. Dar America trebuie să se mai asigure de încă un lucru, și mai important: că proiectata
axă germano-rusă, pe care ar urma să se structureze, armătura viitorului edificiu al securității
general  europene  nu  va  fi  afectată,  într-un  fel  sau  altul,  hegemonia  mondială  necontestată  a
Americii. Ar resimți oare Washingtonul o alianță germano rusă ca pe un centru de putere capabil să
rivalizeze cu cel al supraputerii americane?

 
Evoluția și deznodământul crizei ucrainene ar putea înlesni un răspuns la această întrebare. Criza
pune o mare presiune nu numai pe relațiile americano-ruse, ci și pe cele americano-germane, și pe
cele ruso-germane. Ce va ieși din această complicată sinergie va fi edificator pentru identificarea și
ierarhizarea marilor centri de putere ai lumii viitorului.
Până atunci, însă, altele sunt problemele stringente ale zilei în materie de mari puteri și de posibilele
lor permutări sau reorientări.
Pentru relațiile ruso-germane, care păreau să se îndrepte la un moment dat către un stadiu aproape
idilic, criza ucraineană poate strica totul. Germania își va reface strategia de securitate în următorii
ani, ca răspuns la încercările Rusiei de a utiliza “politica și forța militară” pentru a-și atinge
scopurile, declara la jumătatea lui februarie 2015 ministrul Apărării, Ursula von der Leyen. Noua
strategie va însemna că armata germană va fi mult mai implicată în întărirea apărării NATO și nu se
va mai concentra în viitor doar pe misiuni din zone îndepărtate, de tipul celor din Afganistan.
“Acțiunile Rusiei în Ucraina schimbă fundamental arhitectura de securitate din Europa”, explica
ministrul german. Noua politică de securitate a Germaniei trebuie să ia în calcul încercările Rusiei
de a impune “politica de forță și puterea armată drept forme pentru atingerea intereselor sale”,
accentua Ursula von der Leyen. “Noua politică a Kremlinului a început cu mult înainte de criza din
Ucraina și ne va ține ocupați o lungă perioadă de timp”.


