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Nota autorului 

 Ideea de la care am plecat a fost legată de o dorință mai veche de a 

aranja într-un tabel toate conflictele de graniță care există între țările lumii, 

cu menționarea  concret-concisă a cauzelor care au generat acel conflict din 

zona frontierei. Multitudinea tipologiilor conflictelor teritoriale, cu funda-

ment istoric sau chiar etnic, a generat în mod natural, o dorință și mai pu-

ternică de a intra pe zone mai complexe, pe conflicte mai profunde inte-

rioare sau exterioare, într-o lume care a părut, doar, a se așeza pe baze mai 

stabile, după al doilea Război Mondial. 

 Sutele sau miile de referințe documentate din zona scrisă sau din cea 

virtuală, la tot felul de tensiuni și de conflicte, m-au obligat la o muncă de 

organizare a acestora, de aducere la matcă, de clarificare a surselor, astfel 

încât să rezulte o lucrare care să menționeze într-un singur loc, toate pro-

blemele, războaiele, loviturile de stat, dictaturile sau conflictele mocnite/ 

hibride, din lumea de astăzi.  

Am considerat că această lucrare reprezintă un demers necesar pen-

tru limpezirea cauzelor și efectelor disputelor intra sau interstatale sau pen-

tru formarea unei opinii cu privire la mersul lumii de azi. Astfel, am realizat 

o lucrare care relevă amploarea uriașă a condiționalităților de natură geogra-

fică, teritorial-spațială, etno-lingvistică, religioasă, economică sau social-

politică, la care trebuie să facă față statele și guvernele acestora.  

O muncă de cercetare minuțioasă a identificat peste 200 de conflicte 

interne, războaie civile, dispute teritoriale, mici războaie de gherilă, insur-

gențe maoiste de stânga sau de extremă dreapta, secesiuni, atentate teroriste 

și mari disensiuni între blocurile militare și economice ale lumii multipolare 

în care trăim.   

Aș menționa doar genocidurile sau masacrele nenumărate care au 

distrus state întregi, după al Doilea Război Mondial,  cu cauze profund et-

nice, cu motivații ascunse în trecutul colonial, în cazul unor țări devastate de 

nesfârșite războaie civile, cum ar Burundi, Rwanda, R.D. Congo, Somalia, 

Sudan,  Liberia și Libia din Africa, fosta Iugoslavie din Balcanii Europei 
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post comuniste sau  Afganistan, Cambodgia și Laos din Asia de Sud sau  

Sud-Est, ori Nicaragua sau El Salvador din America Centrală.  

De notat, apariția așa-ziselor state eșuate sau terra nullius, unde 

războaiele dintre clanuri și triburi,  au adus țările respective în situația de a 

nu exista decât pe hărți, fără admistrație și fără nicio influență în teritoriu, 

precum Somalia, Afganistan sau Siria.  Există o serie de conflicte înghețate 

sau hibride, mocnite le-am numit eu, aflate de jur împrejurul Rusiei, o formă 

de zonă sau luptă geopolitică de tip tampon, care reprezintă o relativ nouă 

modalitate de apărare a intereselor unei foste mari puteri imperiale.  

Același tip de influență este exercitat și de SUA, cu mijloace mai 

soft, atât în anii Războiului Rece cât și după, cu o intensitate mai scăzută sau 

mai degrabă cu vizibilitate mai mică, dar cu aceleași instrumente de pre-

siune. Trist este că perspectivele de redresare politică sau de asanare a dis-

putelor etno –sociale, sunt extrem de mici pentru unele state, cum ar fi cazul 

Venezuelei, alunecată deja într-o dicatură absurdă sau al Moldovei,  preluată 

mediatic și politic de cercuri moscovite. Unele state devin stabile din mo-

ment ce intereselor unor mari puteri, se manifestă prin investiții sau crearea 

de baze militare, cum este cazul micuțului stat Djibouti.  

Cert este că disputele dintre țări, cele interne dintre grupurile de inte-

rese sau marile orgolii ale oamenilor politici, ajung să destructureze societăți 

care se înscriseseră la un moment dat pe calea democrației, fragilitatea insti-

tuțiilor democratice, însă, a generat prăbușirea economică și militară a unor 

țări ce n-au putut sau n-au știut ce cale să apuce, vezi situația Ucrainei.  

Măsura în care am reușit să aduc laolaltă toate aceste dispute mai 

mult sau mai puțin sângeroase, va fi dată de reacția cititorilor obișnuiți, pen-

tru care am realizat această lucrare, nu neapărat pentru mediul cunoscători-

lor fenomenului geopolitic și geostrategic.  
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A 

 

 

Abhazia (Abkhazeti)-  reprezintă genul de entitate statală autonomă pe care 

Federația Rusă le susține politic și financiar în tot spațiul ex-sovietic. Și face 

acest exercițiu de putere pentru a împiedica statele independente rezultate în 

1991 să structureze societăți solide și democratice, chiar pe fondul etnic et-

erogen al acestora. 

Abhazia este o republică autonomă situată în partea de nord-vest a Georgiei, 

la poalele Munților Caucaz, cu deschidere mare către câmpia sau depresi-

unea Kolhidei și, în același timp, cu ieșire la Marea Neagră spre vest. Cei-

lalți doi vecini sunt Rusia la est și republica autonomă Karaceaevo-Cercheză 

la nord. 

Abhazia este genul de regiune post sovietică cu un statut incert, recunoscută 

pe plan mondial doar de Rusia și de Nicaragua. Republică autonomă în ca-

drul Republicii Sovietice Socialiste Georgiene (Gruzine) încă din 1921, Ab-

hazia este scena unui război civil între 1991- 1994.  

În timpul acestui conflict forțele armate ale Georgiei, proaspăt inde-

pendente, sunt înfrânte de rebelii abhazi și de forțele ruse din bazele militare 

rămase în urma destrămării URSS. Aceste baze militare se află și astăzi pe 

teritoriul Georgiei. 
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Deși georgienii erau majoritari în Abhazia, în perioada sovietică, după răz-

boi, 200 000 dintre ei sunt forțați să plece, ceea ce modifică structura etno- 

lingvistică a republicii, în favoarea abhazilor, urmați de georgieni și de ruși.  

După 1994, situația conflictului  a rămas nereglementată politic-după mod-

elul Transnistriei-  ceea ce face ca în această parte a Georgiei să nu existe o 

autoritate guvernamentală centrală, republica funcționând pe principiul ,,stat 

în stat”. Acest lucru s-a întâmplat după declararea independenței Abhaziei 

față de Georgia în 1999, micuța republică beneficiind de ajutorul financiar al 

Moscovei în toate domeniile, de la pensii până la investiții, vezi Transnis-

tria, Rep. Moldova. 

În 2008, președintele georgian Mikhail Saakașvili, ordonă forțelor armate 

georgiene să recapete controlul guvernamental asupra Abhaziei și Osetiei de 

Sud, însă intervenția brutală a trupelor ruse cantonate în cele două republici, 

obligă soldații georgieni să se retragă din aceste teritorii, la doar 6 zile după 

începerea ofensivei.  

Cele două republici separatiste sunt recunoscute de Federația Rusă, fiind 

incluse cu statut de republici autonome în cadrul acestei. De fapt, Abhazia și 

Osetia de Sud reprezintă astăzi enclave pe teritoriul Georgiei,ele făcând 

parte din planul general strategic de menținere a unor conflicte înghețate. 

Războaiele acestea mocnite, nelămurite și neterminate, mărginesc ca un 

cordon geopolitic Rusia de astăzi, asigurându-i stabilitatea atât de dorită.  

Vezi și Georgia. 

 

Abyei-  este un teritoriu  de tip enclavă dintre Sudan și Sudanul de Sud, af-

lat în dispută, vezi Sudan. 
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Adjaria-  este o republică sau mai bine spus, un teritoriu cu statut autonom, 

în cadrul Georgiei, situată în sud-vestul țării, la granița cu Turcia. Ea este 

locuită  în majoritate de adjari, o subramură etnică georgiană de religie 

musulmană.  

Tensiunile mocnite, latente, dintre Adjaria și guvernul de la  Tbilisi, ating 

apogeul în 2003, după ce la putere ajunge Mikhail Saakașvili, care își 

propune să pună capăt regimului mafiot impus de  liderul adjar Aslan 

Abașidze, timp de 20 de ani.  

Liderul autoproclamatei republici autonome, Aslan Abașidze, ordonă 

milițiilor adjare să distrugă trei poduri cu rol strategic care legau Adjaria de 

Georgia, peste râul Choloki, pentru a întrerupe orice legătură fizică sau ju-

ridică cu Georgia, dar acest gest aduce țara în pragul unui război civil.  

Liderul adjar separatist este forțat de demonstrațiile de la Batumi din mai 

2004 (capitala regiunii), de care nu sunt străine autoritățile georgiene și 

forțele de securitate, să fugă la Moscova, în acest fel fiind restabilită ordinea 

constituțională, în ceea ce s-a dorit a fi a doua Abhazie.  

Chiar și așa, statutul Adjariei este în continuare incert, tensiunile interreligi-

oase rămân active, anumite grupuri de influență de la Ankara și de la Mos-

cova  fiind acuzate de intervenționism în afacerile interne ale Georgiei. 
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Georgia este un caz unic în regiunea caucaziană, pentru că insistă foarte 

mult pe integrarea euroatlantică, pe acceptarea în NATO, cu toată opziția 

Moscovei. 

 

 

 

Afganistan-  este o țară situată între Orientul Mijlociu și spațiul indiano-

pakistanez și numită de Arnold Toynbee ,, răscrucea drumurilor antice” da-

torită poziției sale geopolitice în Orientul Mijlociu extins. 

La est se află marele vecin  de religie musulmană, Pakistan,  loc unde s-au 

refugiat mai mulți lideri talibani afgani, sursă permanentă de fundamental-

ism Islamic, la vest se află Iranul șiit, iar la nord fostele republici sovietice, 

Uzbekistan, Tadjikistan și Turkmenistan.  

Un coridor teritorial îngust numit Wakhan, asigură o legătură izolată și ciu-

dată cu China, ca și Coridorul Caprivi din Namibia, creații coloniale 

moștenite, care mai mult amplifică tensiunile decât le reglează. 

Afganistanul este răscolit de numeroase războaie interetnice, mai ales după 

proclamarea independenței în 1919, când devine monarhie. După 1973, când 

este declarat republică sub conducerea lui Muhammad Daud, Afganistanul 

devine scena luptelor pentru putere între partidele islamiste conservatoare și 

partidele reformatoare, susținute de cele două mari puteri militare din anii 

’80 (URSS și SUA). 
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În 1979, noul sef al statului, Babrak Karmal solicită intervenția armatei so-

vietice pentru reglarea situației politice din această țară puternic divizată. 

Intervenția trupelor sovietice are drept rezultat o creștere a haosului,  iar cei 

nouă ani de lupte se soldează până în 1988 (anul retragerii trupelor sovi-

etice) cu moartea a  peste 15 mii de militari și pierderea parțială a influenței 

ideologice pe care Uniunea Sovietică și-ar fi dorit să o exercite în zonă.  

Războiul civil prelungit generează o cursă a înarmării celor peste 20 de 

grupuri etnice și religioase alcătuite din: tadjici, uzbeci și turkmeni în nord, 

pashtuni/pushtuni în mai toate regiunile, hazara în centru, beluchi în sud ori 

hinduși.   

Acestea sunt ajutate de SUA care în plus, susțin și grupurile fundamentaliste 

de mujahedinii și talibani. Sute de milioane de dolari  din conturi americane 

ale CIA s-au scurs către triburile de tadjici din nordul extrem și către push-

tuni, pentru că erau cei care luptau cu trupele sovietice cu succes și cu multă 

determinare. 

În același timp, URSS susține guvernul comunist și alte grupări politice afil-

iate acestora. Consecința directă rezidă în pierderea a peste 1,5 milioane de 

vieți omenești, dublată de cele cinci milioane de refugiați la sfârșitul ocu-

pației sovietice, răspândiți în Pakistan și Iran  și pagube materiale uriașe.  

În urma  numeroaselor acorduri de pace și a intervenției ONU, se pune capăt 

războiului civil, iar la putere ajung mujahedinii și talibanii radicalizați, care 

instituie în scurt timp o republică islamică cu o politică internă foarte dură, 

în care sunt îngrădite drepturi și libertăți fundamentale.  

Retragerea sovieticilor în 1988 a constituit un moment de cotitură în disol-

uția statului afgan, deoarece pe firul finanțărilor au intrat Arabia Saudită, 

Egiptul și chiar Israelul, care au permis formarea unor mici armate bine do-

tate, care s-au dovedit mai târziu, în anii 2000, pietre grele de moară în răz-

boiul dintre SUA și talibanii afiliați Al Qaeda. 

Asocierea guvernului talibanilor cu liderul Al Qaeda, Osama Bin Laden, și 

ajutorul dat în atacurile teroriste din capitala Kenyei (Nairobi) din 1998, și 

de la WTC din septembrie 2001, a determinat un răspuns ferm al SUA și al 
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coaliției împotriva terorismului. Coaliție din care fac parte militari 

aparținând unor țări de pe toate continentele, inclusiv România.  

Astăzi, autoritatea guvernului și a președintelui (Hamid Karzai, primul ales 

democratic, și din 2014, Ashraf Ghani) abia trece de limita Kabulului. În 

rest, autoproclamați șefi de regiuni și membri ai temutei mafii Panjshairi 

(afaceri cu opiu, în care țara este lider mondial la producție) dețin controlul 

a peste 80 % din teritoriu.  

Rezultatul a peste un secol de războaie interne și cu implicații externe este 

următorul: speranța medie de viață în Afganistan era de 44 de ani în 1988( 

azi este de 63 de ani!), nivelul de urbanizare este de sub 30%,  Indicele 

Dezvoltării Umane al ONU situează această țară pe ultimele locuri, doar o 

cincime din populație are acces la apă potabilă în timp ce indicele de 

alfabetizare este de aproximativ 28%. Toate aceste elemente indică un stat 

aflat în colaps. 

Conform clasificării lui Robert Cooper, Afganistanul este un stat premod-

ern, un fel de ,,terra nullius” cu suveranități nominale în care diferitele etnii 

sau grupări religioase, organizează teritoriul pe principii feudale (a se vedea 

situația hazarilor din centrul țării, persecutați religios datorită apartenenței la 

curentul  islamist sunnit). 

Situația conflictului din această țară este în continuare una extrem de 

volatilă, insurgența talibană este încă foarte activă( ultimele atentate din 

ianuarie 2018 cu mașini capcană din capitală,  au destabilizat din nou țara), 

mafia opiului este foarte puternică,  iar influența Iranului și a Pakistanului 

crește în rândul populației sărăcite de războiul permanent.  

Președintele Ashraf Ghani, face apeluri constante către liderul actual al tali-

banilor, Maulvi Haibatullah Akhunzadah pentru încheierea unor armistiții 

sau tratative de pace, însă, aceștia din urmă își doresc discuții directe cu ofi-

cali și militari SUA, pe care îi consideră ,,ocupație străină”. Practic, războiul 

civil continuă în ciuda unor evoluții democratice timide, legate de alegeri 

libere sau de crearea unor instituții independente, toate, printr-un efort co-

mun al alianței împotriva terorismului. 
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Rezultatele pozitive ale măsurilor luate de forțele coaliției împotriva 

terorismului conduse de SUA  sunt vizibile. Sistemul medical este mai bine 

pus la punct, aproape 6 milioane de refugiați din țările vecine au revenit la 

casele lor, există o armată relativ puternică, bine instruită și  suficient de  

bine dotată dar și peste 8 milioane de copii care frecventează școala din care 

3 milioane sunt fete. 

 

 

 

Africa de Sud- este un stat situat în regiunea geografică cu același nume 

între Oceanul Indian și Oceanul Atlantic considerat astăzi cel mai bogat și 

dezvoltat stat african. 

Această țară a fost timp de 52 de ani (între 1945 și 1992) ținta unor embar-

gouri politico-economice din partea comunității internaționale, din cauza 

politicilor de segregare rasială a negrilor, politică numită în mod generic, 

apartheid.   

Începând cu 1948, situația politică și socială a majorității negroide se 

agravează odată cu venirea la putere a prim ministrului Daniel F. Malan, 

care accentuează și accelerează politicile de segregare rasială pe care era 

canalizat tânărul stat african.  

Populația de culoare, aflată practic într-o sclavie modernă, se grupează în 

jurul Congresului Național African organizat și condus de Albert John Lu-
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thuli și de Nelson Mandela, luptă prin toate mijloacele pentru  obținerea de 

drepturi și libertăți absolut fundamentale. 

Aceste situații politice și economice grave, nereglementate și care alterează 

mediul social sud african în continuare, generează tensiuni între diferitele 

etnii de culoare.  

Unele dintre cele mai sângeroase au avut loc la începutul  anilor ’90 și au 

opus pe adepții Congresului Național African, conduși o perioadă de Nelson 

Mandela (inclusiv din detenție și în ilegalitate) de origine bantu (alte grupuri 

bantu: xhosa, sotho,tswana, tsonga) și adepții Inkatha, de origine zulu 

(aceasta fiind cea mai numeroasă etnie) cu subgrupurile, kwazulu, gazanku-

lu, kwandbele, lebowa conduși de Mangosuthu Buthelezi.  

Deși astăzi este la putere, populația neagră încă suferă de sărăcie și de lipsă 

de educație chiar și la peste 20 ani de la înlăturarea regimului autoritar al 

populației albe. Ultimul președinte alb a fost Frederik W. de Klerk premiat, 

de altfel, de Comitetul Nobel pentru Pace în 1993, împreună cu Nelson 

Mandela, pentru eforturile de democratizare și de înlăturare a efectelor 

apartheid-ului.  

Absurdul acestui sistem politic mergea până la a reglementa pe ce parte a 

străzii trebuie să meargă un negru sau care erau zonele unde trecerea sau 

intrarea acestora era interzisă. Exploatarea negrilor de către populația albă a 

dus la tragedii nenumărate în minele de aur, cărbuni sau uraniu, tragedii 

pentru care nimeni nu a răspuns vreodată.  

Așa cum nu a răspuns nimeni, niciodată, pentru miile de morți din 

ghetourile Johannesburg-ului, Durbanului sau Pretoriei, unde sclavii moder-

ni se răsculau împotriva sistemului și militau chiar și violent, pentru  acces 

la educație, sănătate sau dreptul la vot. Cei mai mulți bolnavi de SIDA din 

Africa,  se înregistrau în anii ‘80, de exemplu, în susburbiile marilor orașe 

sudafricane. 

Sunt de menționat și exterminările populațiilor de hotentoți și de boșimani  

(populațiile indigene din zonele deșertice, din Africa Australă)  de către bu-

ri, populație care azi poartă numele de africaaner  și care sunt urmași ai 

olandezilor, germanilor și englezilor colonizatori. 
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Albania-  este o țară situată în partea de  vest a Peninsulei Balcanice, cu ie-

șire la Marea Adriatică și la Marea Ionică,  care ocupă un spatiu geopolitic 

complex, în care stăpânirea otomană a lăsat urme adânci, iar comunismul 

probleme sociale uriașe.  

După ocuparea regiunii de către Imperiul Otoman în secolul al XV lea, ma-

joritatea populației trece la Islamism, iar după al Doilea Război Mondial 

devine o țară comunistă ce adoptă linia stalinistă.  

Urmează o perioadă de izolare pe scena internațională,  când Albania devine  

cel mai sărac stat din Europa, din cauza numeroase probleme de natură eco-

nomică și a corupției endemic. Toate acestea au avut ca efect destabilizarea 

țării, odată cu prăbușirea regimurilor comuniste.  

Îndepărtarea de la putere a liderului comunist Enver Hodja  în 1991 declan-

șează un haos instituțional în care își fac loc escrocherii uriașe,așa cum au 

fost jocurile de întrajutorare de tip piramidal, care au topit și puținele 

economii ale populației albaneze.  

Prăbușirea acestor jocuri de întrajutorare piramidale în 1997, declanșează un 

război civil dur și absurd care duce la moartea a 1600 de persoane și face 

peste 6000 de răniți. Un factor favorizant al acestui conflict a fost legat de 

faptul că foarte mulți civili erau înarmați, aveau arme AK 47, rămase în 
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posesia lor după turbulențele din 1991 când unitățile militare au fost practic 

prădate și golite de armament. 

Criza profundă din societatea albaneză, este accentuată și de faptul că în 

provincia Kosovo din fosta Iugoslavie, alcătuită din 80%  etnici albanezi  de 

religie musulmană, în condițiile în care populația sârbă, minoritară aici, este 

de religie ortodoxă, se dezvoltă o  mișcare presupus teroristă numită UCK 

(Armata de Eliberare din Kosovo. Aceasta inițiază operațiuni de gherilă 

împotriva armatei și etnicilor sârbi din provincie, fiind acuzată că-și are ba-

zele operaționale și sursele de finanțare în Albania. Vezi Kosovo.  

Intervenția NATO din 1999 din Serbia, duce la apariția unui val de refugiați 

albanezi din Kosovo evaluat la 450 000 de persoane, lucru care amplifică 

problemele statului, confruntat deja cu o ecaladare a violențelor și cu o an-

arhie cronică. Mafia și crima organizată, traficul de carne vie și corupția fac 

din Albania statul cu cea mai mică creștere economică din Europa din anii 

‘90, cu cei mai mulți emigranți (în special în Italia), numărul acestora fiind 

estimat la 600 000 din 3,3 milioane, populație totală în 1998.  

Albania, a reușit însă să depășească problemele dificile de la sfârșitul anilor 

2000, înscriindu-se între statele europene cu o creștere moderată dar con-

stantă în ultimii ani, cu oarecari ambiții europene și transatlantice( aderarea 

la NATO și UE), insuficient instrumentate administrativ și politic de con-

ducătorii țării. 
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Algeria –  este un stat în nordul Africii, în regiunea numită Maghreb, din 

care mai fac parte Marocul și Tunisia, cu ieșire largă la Marea Mediterană.  

Algeria a fost confruntată  timp de peste 20 de ani cu un război civil care 

opunea mișcarea fundamentalistă islamică numită Frontul Salvării Islamice 

(ce avea drept obiectiv instaurarea unei republici islamice, după modelul 

Iranului) guvernelor  instaurate de Frontul de Eliberare Națională, organi-

zație politică susținută de Franța.  

În alegerile libere organizate în 1991, islamiștii de la FSI au câștigat, dar nu 

au putut prelua puterea, deoarece interesele Franței și ale UE pentru  petro-

lul și- mai ales- gazul  algerian au primat în fața argumentului alegerilor li-

bere. A urmat un război civil între adepții FIS și forțele guvernamentale, 

care s-a soldat până în anii 2000 cu peste 200 000 de victime. 

După 1999, odată cu alegerile câștigate de Abdelaziz Bouteflika, sunt date 

amnistii prin care grupările de gherilă sunt încurajate să predea armele. Până 

în 2002, se depun eforturi mari pentru ca numărul grupărilor rebele și 

numărul atacurilor teroriste să scadă.  

Un alt moment sensibil pentru fragila democrație algeriană l-a constituit 

curentul reformator indus de ,,Primăvara Arabă” începând cu 2011, care a 

determinat proteste și revolte punctuale, atenuate însă de măsurile inteli-
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gente luate de guvern. Astfel s-a evitat destabilizarea statului și căderea 

guvernului, cum s-a întâmplat în Tunisia, Libia sau Egipt. 

Pe măsură ce avansul Al Qaeda și ISIS (ISIL) în nordul Africii creștea, 

apare organizația teroristă Al Mourabitoun, partea a unei organizații mai 

mari, numită Magrebul Islamic. Această organizație rebelă declanșează o 

serie de atacuri teroriste, asupra unor instalații petroliere din sudul Algeriei, 

dar și în țările din Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger), ceea ce are ca efect 

oprirea temporară a livrărilor de gaz și implicit, probleme economice și bu-

getare.  

Aceste acțiuni teroriste au impact în societatea magrebiană, pentru că duc la 

destabilizarea sudului cvasideșertic al Algeriei și la accentuarea diferendelor 

de graniță cu vecinii. În mișcarea Al Mourabitoun și în alte grupări teroriste 

locale, activează numeroși seminomazi războinici tuaregi sau berberi, care 

nu țin cont de granițele actuale și care au propria agendă de acțiuni rebele de 

gherilă. Vezi Burkina Faso, Mali, Niger, Ciad. 

De asemenea, o eventuală sursă de tensiuni, se află în sud vestul țării, unde 

există tabere de refugiați sharawi din Sahara Occidentală transformate prac-

tic în orașe, bine definite urbanistic, pentru că ele au fost înființate în urma 

cu peste 40 de ani.  Populația sharawi a migrat în masă în Algeria, pentru că 

nu au acceptat dominația marocană din țara alăturată- vezi Sahara Occi-

dentală.  

Algeria are în acest conflict,,înghețat” statutul de țară gazdă pentru refugiați, 

nefiind suspectată ca ar fi ajutat trupele rebele vest sahariene. Algeria are un 

diferend de graniță și cu Libia în partea de SE a țării, teritoriu pe care Libia 

îl reclamă insistent.  Se presupune ca aici s-ar afla rezerve uriașe de petrol și 

gaze natural. Există tensiuni și cu Marocul, pe toată lungimea graniței de 

NV, în zona ergurilor nisipoase ce mărginesc sudul Munților Atlas.  

Ambazonia- teritoriu secesionist, așa-zisă republică din Camerunul de sud-

vest, vezi Camerun 
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Angola-  este un stat situat în Regiunea Africa Australă (de Sud ), cu ieșire 

largă la Oceanul Atlantic, având ca vecini la nord Republica Democrată 

Congo, la est Zambia, iar la sud Namibia.  

Statul angolez a fost scena unui război civil care a început în 1975, an în 

care se proclamă Republica Populară Angola. Mișcarea Populară pentru 

Eliberare (MPLA),  care ieșise victorioasă în războiul civil, înscrie Angola 

pe orbita comunismului, fiind sprijinită de trupele de ,,menținere a păcii”  

trimise Cuba castristă și de URSS.  

În același timp, o altă mișcare armată cu o falangă politică, numită UNITA 

(Uniunea Națională pentru Independență Totală) era susținută de regimul 

segregationist din Africa de Sud și de comunitatea internațională.  

A treia facțiune armată se numea FNLA (Frontul Național de Eliberare al 

Angolei) și a ,,beneficiat” și de ajutorul României comuniste și a altor țări 

,,prietene” care au înzestrat acest front cu armament și muniție. FNLA era, 

în fapt, o formațiune finanțată de Portugalia dictatorului Salazar.  

În urma unui acord de pace între cele două partide mari (MPLA și UNITA), 

mediat de fosta metropolă- Portugalia- și de ONU în 1991, sunt organizate 

alegeri libere sub supraveghere internațională. Conflictul acesta a opus, de 

fapt, interesele celor două doctrine ale lumii moderne, comunismul și capi-
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talismul, conflict care a lăsat în urmă peste 500 000 de morți și pagube 

uriașe în economia angoleză.  

Angola are un diferend de graniță cu fostul Zair (azi, Republica Democrat-

ică Congo) în ceea ce priveste regiunea Cabinda. Acesta este un teritoriu în 

dispută situat la vărsarea fluviului Zair/Congo în Oceanul Atlantic, ce are 

legătură cu controlul comercial și militar al zonei.  

Cabinda reprezintă definiția clară a ceea se numește exclavă, adică teritoriu 

al unei țări aflat în altă țară, sau între două țări. Cabinda a fost numită, un 

timp, Congo Portughez, și este o regiune prosperă, cu resurse de petrol 

destul de mari unde activează grupări rebele separatist, care și-au dorit inde-

pendența față de Angola. Chiar și destabilizată de războiul civil,în anii 70-

90  Angola nu a permis facțiunilor cabindiene să se separe de țara mamă. 

 

 

 

Antarctica –  reprezintă zona ce cuprinde continentul sudic din jurul Polu-

lui Sud geografic și regiunea de până la Cercul Polar de Sud, în timp ce de-

numirea de Antarctida se referă strict la continentul propriu-zis. Antarctica 

este un teritoriu, nelocuit, demilitarizat, considerat ca fiind un bun al întregii 

umanități.  

Eventualele resurse pe care le-ar deține îl fac însă destul de atrăgător pentru 

marile puteri energetice; în acest scop în 1961 a fost adoptată o convenție a 
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ONU care interzice orice exploatare, în schimb, permite oricărui stat din 

lume să își construiască acolo o bază de cercetare.  

Acest acord este suplimentat în 1991 de o anexă care recunoaște 39 de țări, 

care dețin stații de cercetare pe teritoriul antarctic, și alte 26 de state care 

sunt considerate susținătoare materiale ale proiectului de păstrare a conti-

nentului ca bun al omenirii.  

Există o mică dispută legată de revendicările pe care le au Chile și Argenti-

na (state care împart insula Țara de Foc, situată foarte aproape de Peninsula 

Antarctică) asupra unei regiuni foarte largi dintre Marea Bellinghausen și 

Marea Weddell.  

Această regiune uriașă ,,deținută”  sau administrată de Marea Britanie, este 

subiect de dispută cu țările sudamericane. Marea Britanie consideră că are 

dreptul să-și exercite controlul asupra zonei, cu atât mai mult cu cât acestei 

țări îi aparțin toate insulele din zona marginală antarctică  și anume, 

arhipelagurile Georgia de Sud, Sandwich de Sud și Falkland, acesta din 

urmă fiind scena unui mic război cu Argentina în 1982. Vezi Falk-

land/Malvine .  

Alte arhipelaguri din zonă aparțin Franței-Teritoriile australe și antarctice 

franceze și Australiei- Insulele Heard și McDonald, nelocuite. Celelalte 

zone sunt ,,deținute” sau ,,administrate” de Norvegia, Australia (două porți-

uni), Franța și  Noua Zeelandă, iar teritoriul numit Țara Marie- Byrd din 

vestul continentului, cu ieșire la Marea Amundsen, este nerevendicat, fiind 

fără administrare. 

 

 

 

 

 




