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Articolul prezintă, pe scurt, evoluŃiile din lumea arabă între Decembrie 2010 şi Februarie 
2012, punând accent pe: contextul InternaŃional, importanŃa geopolitică şi economică a statelor din 
nordul Africii şi Orientul Mijlociu, cauzele, scopurile, caracteristicile şi urmările “Primăverii Arabe”, 
implicaŃiile mişcărilor în repoziŃionarea marilor puteri şi a actorilor regionali în perioada următoare. 

Cuvinte cheie: Primăvara Arabă; Geopolitică; producŃia de petrol; cauze; scopuri; 
caracteristici; urmări. 

 
The article briefly presents the evolutions from the Arabian World between December 2010 

and February 2012 emphasizing: the international context, the geopolitical and economic importance 
of states from the Northern Africa and the Middle East, causes, goals, characteristics and 
consequences of the „Arabian Spring”, the implications of movements in the repositioning of great 
power and regional actors in the following period. 

Keywords: Arabian Spring; Geopolitics; oil production; causes; goal; characteristics; 
consequences. 
 

nul 2011 a fost marcat de revoluŃiile în lumea arabă şi de căderea 
dictaturilor (regimurilor autoritare) din Tunisia, Egipt şi Libia, precum şi de 
începutul unor reforme parŃiale în multe alte Ńări din Nordul Africii, Orientul 

Mijlociu şi zonele adiacente. 
Deşi evenimentele populare mai mult sau mai puŃin violente din Ńările menŃionate 

au fost prezentate ca fapte de eroism ale unei populaŃii însetate de libertate şi democraŃie, 
bilanŃul ultimului an pune puternic sub semnul întrebării mobilul real al revoluŃiilor şi 
mişcărilor de protest. 

Numeroşi analişti şi observatori, de diverse orientări, din lumea occidentală, 
Rusia, China şi din Ńările arabe încearcă şi reuşesc, adeseori, să creioneze un spectru 
complex de interese şi condiŃionări, care conduc spre jocuri de putere geopolitice, 
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