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Razboiul a inceput. Va deveni mondial?
De doua ori in istorie au fost declansate razboaie mondiale pornind de la
conflicte puse la cale in estul Europei. Incepand din aceasta noapte, din nou,
Europa se afla in razboi. Un razboi provocat printr-un incident creat de
Marina Militara a Federatiei Ruse. si indrepat impotriva unuia dintre cele mai
vulnerabile state est-europene. Ucraina. Cum pot evolua ostilitatile?
Aparent, avem de-a face cu un act de provocare ca se poate de minor. Doua vedete blindate si
un remorcher apartinand Marinei ucrainene au fost confiscate de Marina Militara rusa. Cativa
marinari au fost raniti. Nu exista morti. Pentru moment, armata Ucrainei nu a ripostat. La ONU va
avea loc o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate, care probabil nu va turna gaz pe foc.
Ci dimpotriva. Va incerca sa puna capacul pe acest conflict aflat in faza incipienta. Iar Ucraina
intentioneaza sa declare legea martiala. Un instrument care nu a fost utilizat nici chiar atunci
cand, in urma cu patru ani, Rusia a anexat Peninsula Crimeea. Tocmai aceste semnale
sugereaza ca ne aflam in prezenta unui razboi declansat, dar inca neasumat oficial de vreuna din
parti. si la fel de semnificativ este teatrul acestor evenimente.
Stramtoarea Kerci este singura zona de acces in Marea Azov. De aceea, ea constituie o axa
strategica de prima importanta pentru Rusia si Ucraina. Blocarea acestei axe de catre Federatia
Rusa nu poate fi tolerata de Kiev. Cu atat mai mult cu cat aceasta operatiune ar putea fi un
semnal concludent ca Federatia Rusa a pus ochii pe o localitate cheie, tot din punct de vedere
strategic, si anume Mariopol, ultimul mare oras din estul Ucrainei.
Este cat se poate de evident ca statele NATO sunt interesate sa protejeze Ucraina. Fie si numai
pentru a ingradi Federatia Rusa si de a o impiedica sa-si adjudece pozitii geostrategice, care ar
putea sa-i puna in pericol atat pe europeni cat si pe aliatii acestora. in principiu, scanteia
generata in mod intentionat de Moscova ar putea sa se transforme rapid intr-o flacara si apoi intro valvataie. Dar exista si speranta ca lucrurile sa nu se deruleze in aceasta directie, care ar putea
fatala pentru echilibrul mondial si asa extrem de precar.
intr-un fel sau altul, Federatia Rusa, mai ales dupa anexarea Crimeei in 2014, este intr-o situatie
economica precara. Supusa unor multiple sanctiuni si confruntata cu propria ineficienta, Rusia
este in pragul unei crize sociale, care poate degenera in criza politica. in aceste conditii, asa cum
se intampla aproape intotodeauna in istorie, atunci cand o mare putere se confrunta cu o criza
interna, solutia poate fi confruntarea militara si razboiul. Confruntarea militara si razboiul pot
readuce unitatea, acolo unde unitate este zdruncinata. Iar din perspectiva geopolitica si

geostrategica, zona de maxima vulnerabilitate, dar si de aparenta legitimitate in care poate
actiona Federatia Rusa cu succes, cu risc minim, este Ucraina. Un stat mare, prins intre transee.
intre transeele NATO si transeele Federatiei Ruse. Un spatiu imens de manevra in care deja
Federatia Rusa a experimentat cu succes o anexare de mare amploare, cea a Peninsulei
Crimeea, si instalarea a doua centre puternice de conflict in Donetk si Lugansk, regiuni vizate a
randul lor pentru o viitoare anexare. Un al patrulea front ar putea fi de asta data maritim, pe axa
strategica Stramtoarea Kerci-Marea Azov.
in fata acestei provocari, Ucraina indiferent de sustinerea sau nonsustinerea de care s-ar bucura
din partea statelor europene ori a Statelor Unite, este obligata sa riposteze. Dar cum ar putea ea
raspunde acestei provocari in care, asa cum se intampla de obicei in istorie, agresorul este cel
care se plange si incearca sa demonstreze ca ar fi o victima?
Ce s-ar putea intampla astazi in Consiliul de Securitate al ONU? Nimic relevant. Pentru ca acolo
orice decizie se ia in unaminitate. Iar Federatia Rusa este membru permanent al Consiliului de
Securitate. si, in acelasi timp, unul dintre statele care a solicitat in calitate de reclamant
convocarea de urgenta a unei reuniuni .
Sa privim insa in alta directie. Care ar putea fi reactia statelor Uniunii Europene? State care se
afla practic in imediata vecinatate a zonei de conflict si care ar putea fi amenintate sub aspectul
securitatii lor, daca in Ucraina, pe pamant sau pe mare, se declanseaza un conflcit armat. Tinand
cont de antecedente, si cel mai relevant este anexarea Crimeei, Uniunea Europeana va sta cu
bratele incrucisate. Singura reactie cat de cat notabila va fi din varful buzelor. Uniunea
Europeana nu este pregatita pentru un conflict deschis cu Federatia Rusa. si nici nu este dispusa
sa si-l asume. intre unele state din nucleul dur UE, in special Germania si Federatia Rusa, exista
o serie intreaga de intelegeri nesecrete dar si intelegeri secrete. Din punctul de vedere al
nucleului dur UE, Ucraina este un stat pierdut, incapabil, asa cum s-a vazut, sa-si apere prin
mijloace proprii integritatea teritoriala. Sunt convins ca exista si calcule extrem de egoiste la
mijloc, in care unele state din Uniunea Europeana ar incerca sa profite de pe urma unei
eventuale dezmembrari a Ucrainei. O dezmembrare in urma careia Rusia si-ar lua partea lelui,
lasand insa si altor state din Uniunea Europeana posibilitatea de a obtine cate un premiu.
Sa ne gandim si la NATO. Ucraina nefiind membru NATO, este imposibil de presupus ca ar
putea fi activat articolul 5 al Tratatului. Dar, chiar si asa, pentru o interventie NATO de partea
Kievului ar fi necesar acordul tuturor statelor membre. Ma indoiesc ca Germania si-ar da acest
acord.
Iata asadar in ce parametri se inscrie aceasa ultima provocare impotriva Kievului, lansata de
presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin. Totusi, in absenta unei contrareactii ferme, trebuie
sa ne asteptam la o escaladare a agresiunilor armate si politice ale Federatiei Ruse, pana cand
se va ajunge – oare in cat timp? – la punctul de rupere. La momentul in care Kievul, silit de
imprejurari, va reactiona brutal. si poate sinucigas.
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