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Regatul Maroc se află în Africa. „Este frumoasă ziua 
când te întorci acasă, după o prea lungă absenţă! Este 
frumoasă ziua când inima ajunge în căminul iubit. Africa 
este Continentul meu şi Casa mea”1, declara Majestatea 
Sa, Mohammed al VI-lea, odată cu revenirea ţării sale, 
după 33 de ani, în cadrul Uniunii Africane, la sfârşitul lui 
ianuarie 20172. Şi, pentru prima dată de la această mutare 
importantă, Maroc asigură preşedinţia Consiliului 
pentru pace şi securitate al organizaţiei panafricane3, 
în luna septembrie a anului curent, un organ decizional 
permanent, contribuind efectiv la gestionarea 
provocărilor şi ameninţărilor emergente de securitate 
şi la viziunea unei dezvoltări durabile a continentului4. 
Interesele politico-diplomatice, schimburile comerciale, 

relaţiile economice şi dimensiunile cooperării cultural-
instituţionale sunt în strânsă legătură cu poziţionarea sa 
geografică, într-o zonă deosebit de strategică. Cu toate 
acestea, pentru publicul din România, Regatul cherifian5 
este văzut mai degrabă ca o ţară arabă, asimilat statelor 
din Orientul Mijlociu (fiind, de altfel, şi parte a Ligii 
arabe), decât ca una africană. „Suntem arabi, dar şi 
berberi şi maghrebieni”6, precizează Brahim Fassi Fihri, 
preşedintele unui think-tank local, evocând identitatea 
multiculturală a Marocului. Prin urmare, un aspect 
singular şi esential, care necesită abordări specifice.

Diplomaţia este, fără îndoială, un subiect fascinant. 
Atât pentru cei care o practică, într-un mod profesionist, 
cât şi pentru cei care îşi rezumă cunoaşterea la acele 
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informaţii care transpar din articolele de presă sau din 
diverse comunicate şi luări de poziţie oficiale, difuzate în 
spaţiul public. Diplomaţia este, în egală măsură, o ştiinţă 
şi o artă, iar multe dintre rezultatele politicii externe 
se datorează îmbinării cu măiestrie a acestor două 
atribute. Ideea centrală a prezentului plan de cercetare 
ştiinţifică este, de fapt, o trimitere la mai multe  teme 
conexe: diplomaţia română în Africa de Nord (Maghreb), 
spaţiul euro-mediteraneean, un teritoriu purtător de 
culturi şi civilizaţii specifice, provocările actuale la adresa 
securităţii şi societăţii contemporane şi cooperarea 
aprofundată cu Regatul Maroc. Vom încerca, cu mijloacele 
pe care le avem la îndemână (cercetare pe teren, muncă de 
documentare în arhive şi fonduri de carte, contactul direct 
cu instituţii şi actori din mediul politico-diplomatic), 
să creionăm o mini-istorie a prezenţei româneşti şi a 
diplomaţiei române în această zonă – o diplomaţie care 
se înscrie, după 2007, în logica unui mecanism mult mai 
amplu, determinat de statutul României de stat membru 
al Uniunii Europene –,  extrem de necesară în contextul 
noilor tensiuni şi tendinţe la nivel global. 

Lucrarea îşi propune să contribuie la o mai bună 
cunoaştere a raporturilor diplomatice dintre România 
şi lumea arabo-africană, cu referire îndeosebi la Regatul 
Maroc, cât şi a conexiunii dintre două continente vecine, 
aflate într-o permanentă mişcare, dar în stadii diferite 
ale evoluţiei lor. Într-o primă etapă, vom analiza acele 
elemente definitorii ale politicii externe a României, care 
au permis dezvoltarea şi cultivarea relaţiilor economice 
şi de prietenie cu aceste ţări, fundamentul unor acţiuni 
diplomatice viitoare. Este necesar apoi a evidenţia locul 
pe care îl ocupă Regatul Maroc în problematica securităţii 
din zona euro-mediteraneeană, mai ales pe fondul 
unei instabilităţi politice accentuate în nordul Africii şi 
Orientul Apropiat, ca urmare a „Primăverii arabe” şi a 
numeroaselor confruntări şi rivalităţi. Regatul întreţine 
un parteneriat avansat cu Uniunea Europeană, date fiind 
legăturile istorice şi interdependenţa geografică, care-l 
transformă într-un interlocutor privilegiat al statelor 
cu interese şi influenţă în regiune, dar joacă şi un rol 
important pe lângă ţările din Consiliul de Cooperare al 
Golfului (CCG). Chiar dacă schimburile comerciale dintre 
România şi Maroc nu au, în momentul de faţă, o prea 
mare pondere în totalul importurilor şi exporturilor, 
colaborarea strânsă dintre o ţară nord-africană şi una 
est-europeană, ambele poziţionate strategic şi cu un 
bogat parcurs de politică externă, în ultimii 30 de ani, 
este o condiţie sine qua non a menţinerii unei bune 
capacităţi de reacţie şi negociere la nivel mondial, în 
spaţiul destul de fragil al afacerilor internaţionale.

Perspectivele care se deschid cooperării dintre 
state, fie că vorbim de cooperarea bilaterală sau de 
cea multilaterală, în acest debut de mileniu, sunt, în 
mare măsură, rodul unei cunoaşteri amănunţite a 
trecutului, dar şi al corelării corecte a fenomenelor. Ce 
este relevant, în momentul de faţă, în cadrul relaţiilor 

diplomatice? Care ar putea fi interesele statelor în 
a se curta unele pe altele, în afara logicii curente de 
dobândire şi tranzacţionare a produselor şi resurselor 
economice? Care sunt marile reuşite pe care s-au 
clădit bunele raporturi dintre state, dar şi cauzele care 
au condus la inevitabile eşecuri, în stabilirea celei mai 
bune formule de dialog şi colaborare? Am aniversat, 
anul acesta, 57 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice 
la nivel de ambasadă între România și Regatul Maroc. Care 
au fost bazele angajamentului politic dintre cele două ţări, 
dar şi care au fost, concret, rezultatele acestei cooperări de 
peste jumătate de secol? Last but not least: unde ne aflăm 
astăzi şi ce obiective ne propunem? Să menționăm doar că 
primul acord internațional pe care România l-a semnat în 
numele Uniunii Europene, odată cu preluarea președinției 
Consiliului, la 1 ianuarie 2019, timp de șase luni, a fost Acordul 
de parteneriat în domeniul pescuitului durabil între UE și 
Maroc7. Simbolic, am putea spune. Iar ofertele agențiilor de 
turism românești includ, din ce în ce mai mult, pachete de 
călătorie atractive în universul exotic marocan (din păcate, 
acest lucru nu este la fel de evident în cazul celorlalte țări din 
nordul Africii, pe considerente de securitate)8.

Aș fi crezut că literatura istoriografică este mai 
generoasă, pe tema dată. Frecvente peregrinări prin 
biblioteci și librării din țară demonstrează, însă, 
contrariul. Din cunoștințele mele, în prezent, există 
extrem de puține lucrări de specialitate, aflate în acces 
public, care să atingă subiectul diplomației române 
în Africa. Lipsesc, deopotrivă, și studiile legate de 
relațiile bilaterale ale României cu state din Maghreb 
(în sens extins, termenul de „Maghreb” face referire 
la cinci state arabo-berbere: Maroc, Algeria, Tunisia, 
Libia și Mauritania9). În anumite opere memorialistice, 
avem ocazia să surprindem informații utile cu caracter 
general, identificând aici și chestiuni de natură politico-
diplomatică. Să luăm, spre exemplu, amintirile din 
„pribegia africană” ale istoricului Neagu Djuvara, care 
formează o schiță prețioasă a perioadei dintre 1961 
și 198410. Fantastica experiență a autorului, aceea de 
consilier diplomatic în cadrul Ministerului de Externe 
care funcționa pe lângă președintele Republicii Niger, 
țară proaspăt eliberată de sub tutela Franței, se dezvăluie 
într-un veritabil și substanțial jurnal al societății întâlnite 
„tocma-n buricul Africii”11. Observațiile pertinente, 
permanenta curiozitate intelectuală, incursiunile în 
istoria continentului, numeroasele comparații cu lumea 
europeană, când serioase, când spuse pe un ton amuzant, 
traduc forța de povestitor peste veacuri a lui Djuvara, dar 
și ineditul situațiilor prin care trece. 

Scurte mărturii despre Africa regăsim în memoriile12 
și dialogurile cu Ştefan Andrei, fost ministru de Externe 
din perioada comunistă, care amintește de deschiderea 
lui Ceaușescu către țările în curs de dezvoltare, parteneri 
economici ai României, în politica de comerț exterior13. 
De asemenea, de un oarecare interes sunt paginile 
memorialistice ale Violetei Năstăsescu14, interpreta 
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oficială a Elenei Ceauşescu prezentând, într-o suită de 
naraţiuni succinte, momente din deplasări oficiale şi 
întâmplări personale, care au darul, mai degrabă, de a 
scoate în prim plan caracteristicile temperamentale ale 
unor persoane, decât unele orientări privind rânduielile 
de stat. Prea puţine referinţe la strategiile de acţiune 
externă şi în lucrările de sinteză referitoare la istoria 
României, ce tratează perioada de dinainte şi de după 
1989. Într-o broşură aniversară apărută sub egida 
Ministerului Afacerilor Externe, în anul 201215, singurele 
trimiteri la Africa şi nordul Africii au legătură cu turneele 
de imagine ale preşedintelui Ceauşescu, din anii ’70 – 
‘80, „un ritual până spre finalul regimului”, cu scopul de 
a legitima „statura internaţională a liderului”16. Acestuia 
„i s-a dus cumva vestea pe tot continentul c-ar fi fost un 
om de treabă, care-i ajuta pe africani”17…

În urmă cu ceva timp, am avut şansa să răsfoiesc, 
la un târg de carte, un volum18 bine scris şi interesant, 
despre ţinuturi îndepărtate şi uzanţe diplomatice, 
dar mai ales despre o serie de oameni cu misiune 
(şi vocaţie) de reprezentare a ţării: ambasadorii şi 
soţiile de ambasadori. Nu credeam că îmi va folosi 
în argumentarea unui viitor demers ştiinţific şi am 
contat pe simpla plăcere a lecturii. Convorbirile dintre 
jurnalista Elena Chiriţă şi diplomaţi sunt consistente 
şi folositoare, evocând atât impresii culturale de pe 
diverse meridiane ale lumii, cât şi „rigorile, riscurile şi 
frustrările”19 asociate acestui statut profesional. Este 
de amintit faptul că Regatul Maroc apare menţionat 
în mai multe rânduri, aspectele şi situaţiile zugrăvite 
mizând pe latura sa exotică, cu practici şi mentalităţi bine 
diferenţiate. Aflăm câte ceva şi despre modul de a face 
diplomaţie, înainte şi după căderea regimului comunist. 
Spaţiul de civilizaţie african şi relaţiile pe care România 
le-a întreţinut şi le întreţine în această parte a lumii, fie 
că vorbim de nordul continentului sau de celelalte părţi 
componente ale sale, devin, în lumina unei istoriografii 
încă sărace în limba română, teme incitante de dezbatere 
şi analiză. Un potenţial, aşadar, puţin valorificat (scrierile 
profesorului băcăuan Viorel Cruceanu fac excepţie20), în 
special din perspectiva cercetătorului pasionat de bogăţia 
schimburilor culturale şi umane.

În ultimii zece ani, în spaţiul universitar românesc 
au apărut unele centre – foarte puţine, ce-i drept –, axate 
pe cercetare şi cooperare cu ţări din Africa, reunind 
mai degrabă o sumă de iniţiative personale ale unor 
profesori interesaţi de această problematică, decât rod 
al unei strategii instituţionale conjugate, răspunzând 
unui context internaţional în permanentă schimbare. 
Desigur, în alte state europene, interesul de a acoperi 
spaţiul african de cultură şi civilizaţie, extrem de vast şi 
de ofertant, este mult mai mare, rezultat şi al unor reflexe 
istorico-politice mult mai vechi (precum colonialismul şi 
urmările sale). Africa este unul dintre partenerii-cheie ai 
Uniunii Europene, o strategie comună21 fiind adoptată, în 
acest sens, în anul 2007, semnându-se şi un program de 

acţiune, pentru perioada următoare. Interdependenţa 
dintre două continente despărţite de o limbă de apă de 
doar 14 km22, o distanţă simbolică ce evocă trecutul şi 
viitorul lor comun, dintre o lume occidentală şi o lume 
orientală, ambele cu aspiraţii, proiecţii şi identităţi, ce 
necesită implicit atenţia celuilalt, dar şi conexiunile 
puternice dintre cele 54 de ţări africane şi cele 27 (sau 
să vorbim tot de 28?) de state ale Uniunii Europene, la 
nivel politic, economic şi cultural, reprezintă premise şi 
oportunităţi fundamentale în stabilirea unor noi relaţii. 
Un secol ce impune deja inovante construcţii şi realităţi, 
dar de pe altă bază, obligând la înţelegerea filozofiei de 
viaţă a celuilalt şi la respect reciproc.

Africa este un continent foarte puţin vizibil în şi din 
România. Nici ei nu se regăsesc în număr mare la noi, 
nici noi nu prea călătorim pe la ei23. Țara găzduieşte o 
comunitate mică de africani, dacă ne raportăm la evoluţia 
caracteristică Vestului Europei, cu legături coloniale24. 
Conform platformei „Registrul Educaţional Integrat”25, 
care oferă acces la o gestiune integrată a datelor privind 
universitățile de stat și particulare din România, există 
actualmente câteva mii de studenţi de origine africană 
înscrişi pentru o diplomă de studii superioare (inginerie, 
medicină). Consultând harta ţărilor de provenienţă ale 
acestora, observăm că avem un număr de 919 studenţi 
tunisieni, 654 studenţi marocani, 139 studenţi algerieni, 
precum şi 288 studenţi nigerieni şi 56 studenţi somalezi, 
restul cifrelor fiind mai mici, între 1 şi 50 de persoane 
per ţară. Maghreb-ul este, aşadar, bine reprezentat 
în numărul total de studenţi africani, care se situează 
undeva sub 2500 de persoane, pentru anul universitar 
2017/2018. O mare diferenţă faţă de situaţia din timpul 
regimului comunist26, când zeci de mii de tineri africani 
studiau în instituţiile de învăţământ superior din 
România, considerate şcoli de vârf pentru viitoarele elite 
din aceste ţări (cuprinse generic în sintagma „Lumea a 
treia”, vizând cu precădere regiunea sub-sahariană), cu 
care Ceauşescu întreţinea „relaţii de strânsă prietenie şi 
colaborare”. Nu există însă o statistică referitoare şi la cei 
proveniţi din familii mixte româno-africane27.

Constituirea şi dezvoltarea centrelor româno-
africane se află, fără îndoială, într-o fază de început, 
care merită evidenţiată aici. Am în vedere Institutul 
de Studii Africane al Universităţii din Bucureşti28, 
pledând pentru abordarea interdisciplinară şi fondat 
de Simona Corlan-Ioan, fost ambasador al României 
în Mali, Mauritania, Guineea, Burkina Faso şi Senegal, 
cu reşedinta la Dakar, precum şi în Regatul Maroc; la 
Centrul de Studii Africane (CESTAF)29 al Universităţii 
Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, bucurându-se de o 
bogată reţea de parteneriate şi programe ştiinţifice, 
coordonate de profesorul Sergiu Mişcoiu; la Centrul 
de Studii Africane Ubuntu al Universității de Vest din 
Timișoara sau la Centrul cultural şi ştiinţific româno-
marocan din Sibiu30, derulând conjunctural diverse 
evenimente, legate, într-un fel sau altul, de provocările 
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lumii contemporane, Europa şi Africa. Existenţa acestor 
entităţi axate pe prietenia, înfrăţirea şi colaborarea cu 
organizaţii, colectivităţi teritoriale şi instituţii similare 
din spaţiul african şi nord-african generează un plus 
de interes pentru ceea ce se află dincolo de Marea 
Mediterană. O lume aparent contradictorie şi foarte 
departe de preocupările noastre zilnice, cunoscută mai 
ales prin intermediul ştirilor care fac actualitatea presei: 
migranţii şi ajutoarele umanitare, sărăcia, epidemiile, 
conflictele etnice şi exotismul peisajelor. Prea puţini ajung 
să descopere ce se ascunde în spatele acestor fenomene 
generale. Schimburile, dezbaterile, studiile unor specialişti 
au rolul, astfel, nu doar de a clarifica anumite problematici 
de nişă, ci şi de a dezvălui tabloul de ansamblu al unei 
societăţi considerate leagănul evoluţiei umane. Şi care 
promite, de altfel, să devină o miză crucială a viitorului!

Să nu uităm că Africa a stimulat dintotdeauna 
interesul europenilor, fiind vorba deopotrivă despre 
curiozitate faţă de pământurile acestea misterioase şi 
oamenii care le populează, dar mai ales despre o politică 
de cucerire şi de exploatare economică feroce, timp de 
mai multe secole, fapt cu numeroase consecinţe asupra 
stării de insecuritate crescândă de astăzi31. Aş aminti, în 
continuare, doar câteva lucrări cu circulaţie în spaţiul 
românesc, care se adresează atât cititorului avizat, cât 
şi publicului larg, amator de istorie universală: despre 
reprezentările Africii negre în imaginarul european32, 
despre memorii şi  identităţi în Africa francofonă33, o vastă 
monografie dedicată unui oraş înconjurat de legendă, 
Tombouctou34, la marginea marelui deşert, o serie 
de volume colective reunind studii transdisciplinare, 
apărute, în ultimii ani, prin contribuţia cercetătorilor 
de la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca35 
şi abordând tematica euro-africană într-o manieră 
analitică şi comparativă sau, foarte recent, o carte despre 
moravuri malgaşe, însumând notiţele36 profesorului 
Cristian Preda, în urma experienţei ca şef al misiunii UE 
de observare a alegerilor din Madagascar. Evident, lista nu 
se pretinde a fi exhaustivă. Un volum colectiv de studii a 
fost publicat şi sub egida Universităţii „Lucian Blaga” din 
Sibiu37, cu scopul de a examina politicile publice şi valorile 
culturale, din perspectiva dinamicii teritoriale, a oraşelor 
şi regiunilor, focalizându-şi atenţia pe Franţa, Regatul 
Maroc şi România. Cartea este rezultatul unui proiect 
european de cercetare38, care a permis, vreme de patru 
ani, interacţiuni umane şi schimburi academice intense. 

Alte câteva iniţiative au darul de a intensifica 
acţiunile din sfera de interferenţe de natură culturală 
şi comercială. Astfel, în vara anului 2016, Festivalul 
internaţional de folclor de la Bucureşti, desfăşurat în 
frumoasa grădină Cişmigiu, a marcat un deceniu de 
promovare a diversităţii culturale. În premieră, printre 
invitaţii de onoare ai acestei ediţii aniversare s-au aflat 
şi reprezentanţii Marocului, o delegaţie numeroasă 
defilând în costume tradiţionale pe străzile capitalei, 
într-o armonie perfectă, plină de savoare şi culoare39. 

De asemenea, comunităţile africane din Cluj-Napoca, 
la iniţiativa Grupului de parteneriat România-Burundi, 
organizează şi sărbătoresc anual, în data de 25 mai, 
Ziua internaţională a Africii40, prilej de relaţionare, 
valorizare şi cunoaştere reciprocă, tinându-se seama de 
specificităţile fiecăreia. Iar un Forum de Afaceri Orientul 
Mijlociu-Africa-România (FAOMAR), Conference & 
Expo41, îşi propune să promoveze relațiile de afaceri 
(import-export, servicii, venture-capital) între România 
și țările din Orientul Mijlociu și de pe continentul african. 
În paralel, România participă, cel puţin la nivel declarativ, 
la lucrările Forumului Economic Mondial pentru Orientul 
Mijlociu și Africa de Nord, eveniment organizat de World 
Economic Forum (ediţiile 2017, 201942), în contextul 
strategiei de recuperare, dar şi de diversificare a piețele 
de export ale companiilor înspre economiile emergente. 
Este loc de mai multe astfel de demersuri ale asociaţiilor 
de prietenie, organizaţiilor de profil şi universităţilor. 
Înainte de toate, însă, este nevoie de conştientizarea reală 
a importanţei şi potenţialului Africii, din perspectivă 
socio-culturală şi a dezvoltării sale economice, precum 
şi de o viziune de ansamblu, asumată, pe termen lung, 
la nivelul instituţiilor politice, în ceea ce priveşte mizele 
actuale ale cooperării bilaterale şi multilaterale. 

Timidele încercări ale României de a-şi menţine 
prezenţa în Africa sunt condiţionate de evoluţia 
raporturilor dintre marii jucători sau, mai bine zis, 
dintre acele grupe de jucători  care definesc, astăzi, 
omenirea multipolară: pe de o parte, fostele puteri 
coloniale, reinventate în piese esenţiale ale puzzle-ului 
european, Franţa, Marea Britanie, Italia, Germania, 
Spania, Portugalia, dovedind mai puţin solidaritate, cât 
spirit de competiţie şi abordări pragmatice, de cealaltă 
parte, actori tradiţionali ai realismului politic, SUA şi 
Rusia, o putere într-o spectaculoasă ascensiune, China, 
cu ramificaţii trainice pe continent, obţinute recent, nu 
în cele din urmă, statele arabe din Golf, cointeresate, 
strategic (militar, securitar, ideologic) şi economic, 
în extinderea influenţei lor în Africa. Toată această 
dinamică a scenei internaţionale, accelerată de difuzarea 
noilor tehnologii şi a revoluţiei digitale, de transformările 
societăţii umane, determinând migraţii şi mobilizări la 
scară planetară, schimbări radicale în comportamentul 
indivizilor şi ale mecanismului de ordin psihologic 
intern, conferă o valoare universală preocupărilor, 
fricilor şi priorităţilor noastre locale. Cu alte cuvinte, 
evenimentele care se petrec scapă controlului omului, iar 
soluţiile se află dincolo de orizonturile noastre imediate.  

De ce o cercetare ştiinţifică despre România şi Maroc? 
Ce legături speciale există între ţări aflate la distanţe 
geografice considerabile, în cazul nostru, una fiind 
musulmană, iar cealaltă, majoritar ortodoxă? În primul 
rând, pentru că impresia de depărtare, în ziua de astăzi, 
implicând noţiunea de spaţiu marcat de frontiere, nu îţi 
conferă nicio garanţie absolută sau protecţie. Provocările, 
opţiunile şi interesele sunt, în egală măsură, regionale 
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şi globale. Conflictele nu mai au acea dimensiune strict 
teritorială, iar crizele traversează întinderile, cu viteza 
internetului. O simplă postare pe reţelele sociale poate 
declanşa un „tsunami mediatic” şi duce la căderea 
unui guvern. În acelaşi timp, instrumentele de analiză, 
informaţiile relevante şi modelele socioculturale sunt 
la îndemâna tuturor. „Experienţa marocană în materie 
de luptă împotriva terorismului şi a extremismului 
violent este incontestabilă”, declara, la Marrakech, 
profesorul Charles Saint-Prot43, Regatul fiind din ce în 
ce mai solicitat, de către statele europene şi comunitatea 
internaţională, pentru a colabora în aceste domenii 
sensibile. Asocierea termenului de terorism cu concepte 
precum extremismul religios, radicalizare, violenţă 
religioasă, jihad, chiar dacă frecventă, necesită un cadru 
de reflecţie cât mai larg şi o abordare integrată. Răspunsul 
la provocările şi ameninţările secolului al XXI-lea nu poate fi 
unul exclusiv militar sau poliţienesc. Pentru a putea preveni şi 
combate eficient aceste fenomene, care se petrec într-o manieră 
discontinuă şi necuantificabilă, avem nevoie de o bună înţelegere 
a lumii arabo-africane44, a multitudinii de istorii, tradiţii şi 
mentalităţi, a problemelor de natură juridică şi ideologică, nu în 
cele din urmă, de o cunoaştere pe teren a realităţilor. 

Poziţia geografică influenţează potenţialul de 
dezvoltare. Marocul este mai mult decât o ţară arabă, este 
locul unde se întrepătrund Europa, Africa şi Orientul, 
unde se întâlnesc Mediterana, Atlanticul şi deşertul 
Sahara, unde coabitează cele trei mari comunităţi şi 
religii monoteiste, iudaică, creştină şi islamică, care, 
alături de moştenirea berberă, contribuie la identitatea 
culturală excepţională a acestui spaţiu deschis al 
diversităţii. Înainte de 1989, România întreţinea o serie 
de relaţii privilegiate cu zona MENA (Middle East and 
North Africa), statele arabe figurând printre principalii 
parteneri economici ai României. În configuraţia 
politică actuală – România asumându-şi, între timp, un 
nou statut pe scena internaţională, prin apartenenţa 
la NATO, din 2004 şi la UE, din 2007 –, doar un mic 
procent din schimburile comerciale ale României se mai 
îndreaptă către această regiune, jumătate din ponderea 
avută anterior (sub 1% din importuri şi exporturi, în 
ceea ce priveşte Marocul)45. Situaţia necesită o analiză 
din mai multe unghiuri, evoluţia statelor din zona MENA 
determinând şi modificări ale strategiilor şi geopoliticii 
globale. Cartea „Arabii şi relaţiile româno-arabe” a 
ambasadorului Aurel Turbăceanu, lansată sub egida 
Ministerului Afacerilor Externe46, reconfirmă importanţa, 
pentru România, a relaţiilor diplomatice pe care le-a 
întreţinut, în deceniile ’60 – ’80 ale secolului trecut, cu 
lumea arabă, o cronologie istorică utilă în a oferi şi o 
imagine de ansamblu (axată pe componenta Orientul 
Mijlociu) asupra contextului internaţional al vremii. 

Când vine vorba de statele arabe din nordul Africii, 
cele mai multe lucrări întâlnite (publicate în limbi de 
circulaţie internaţională) fac trimitere la problematica 
migraţiei47, a terorismului şi a radicalizării indivizilor48, 

într-o logică a înfruntării şi a antagonismelor. Sunt 
teme la ordinea zilei, şi ca urmare a actelor criminale 
care au avut loc, în ultimii ani, la nivel european. Să nu 
neglijăm, de asemenea, aspectul demografic: un procent 
considerabil din populaţia unor state occidentale, 
precum Franţa, Belgia sau Spania este de origine 
maghrebiană, ceea ce creşte impactul emoţional al 
ştirilor şi evenimentelor legate de aceste subiecte şi 
aceste comunităţi. Un lucru, fără îndoială, important în 
derularea raporturilor politico-diplomatice dintre ţări, 
care trebuie permanent readaptate şi reconsolidate, 
în funcţie de realităţile momentului. Construcţia unui 
parteneriat duhrabil trece prin etape mai bune, dar 
şi mai încordate, iar rolul specialiştilor este acela de 
a evidenţia un teren comun de înţelegere (vizând o 
gestiune şi o responsabilitate partajate), atunci când este 
posibil, şi de a oferi soluţii, în sprijinul bunei guvernanţe 
şi securităţii internaţionale. Cu ocazia primului summit 
arabo-european49 desfăşurat în luna februarie, la Sharm 
El-Sheikh, în Egipt, Majestatea Sa Mohammed al VI-lea, 
regele Marocului, a scos în evidenţă tocmai necesitatea 
acestui dialog direct şi susţinut între civilizaţii, „într-o 
perioadă în care conjunctura este bogată în evoluţii 
geostrategice, care afectează în mod sensibil cele două 
regiuni […] Sperăm astfel să construim o relaţie sănătoasă 
între lumea arabă şi Europa, în afara oricăror prejudecăţi şi 
a şocului unor evenimente efemere”50. 

La începutul lunii martie, în colaborare cu 
Universitatea din Bucureşti, am avut ocazia să co-
organizez o conferinţă bilaterală, cu rolul de a pune în 
lumină particularităţile societăţii marocane, dar şi ale 
ţărilor din nordul Africii, în conditiile dezbaterilor intense 
asupra radicalizării religioase51 Practica marocană este 
cu atât mai preţioasă, cu cât Regatul promovează, de 
mai mulţi ani, o politică hotărâtă împotriva ignoranţei, 
a extremismelor şi pentru crearea unui mediu de 
toleranţă şi deschidere. Profesori universitari, înalţi 
diplomaţi, analişti ai vieţii internaţionale, foşti consilieri 
prezidenţiali şi practicieni din domeniul securităţii 
naţionale au dezbătut, alături de doi invitaţi marocani 
de excepţie, în sala Gheorghe Brătianu a Bibliotecii 
Facultăţii de Istorie, pe marginea unor teme actuale şi 
probleme fundamentale ale lumii de mâine: migraţia, 
mediul înconjurător, multiplele forme de radicalizare, 
terorismul, provocările politico-economice şi relaţiile 
Europa-Africa, atât din perspectiva marilor, cât şi a 
micilor puteri. Masa rotundă, deocamdată prima dintr-
un ciclu de evenimente, se înscrie în seria manifestărilor 
menite să stimuleze o analiză comună asupra acestor 
fenomene marcante, precum şi să întărească legăturile 
culturale, academice şi politico-diplomatice dintre 
România şi Maroc. Un viitor proiect de cercetare nu poate 
decât să vină în sprijinul oricărui demers instituţional 
ulterior şi a voinţei de cooperare a statelor, subiectele 
tratate necesitând o lectură continuă, pe fondul unor 
abordări pluri şi interdisciplinare. 
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