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EDITORIAL
Uniunea Europeană (UE) se confruntă tot mai des cu tot felul de crize care îi scot la
iveală slăbiciunile. Însușirea modelului german de organizare politică s-a dovedit
nepotrivită pentru rezolvarea crizelor majore apărute în ultima perioadă de timp. Ieșirea
Marii Britanii din UE, discuțiile privind UE cu mai multe viteze, influențarea excesivă a
unor evoluții interne, precum și fixația pentru promovarea unor aspecte controversate sau
nepopulare ale neo-liberalismului au impulsionat apariția euroscepticismului populist,
extremismului și naționalismului revizionist. Dacă mai adăugăm și acțiunile continue de
război hibrid executate, în principal, de Federația Rusă și presiunile exercitate de SUA
pentru participarea activă la proiectele sale de politică externă, avem un tablou aproape
complet al situației critice în care se află UE. Soluția care ar putea repune UE pe un
traiect pozitiv este cunoscută: reformarea. Deocamdată nu există voința politică de
adaptare la noile realități geopolitice și se preferă cârpeala sau presiunea. Voința politică
de reformare a UE ar trebui să vină dintr-un singur loc, anume din Germania, eventual și
cu sprijinul Franței, numai că actualul mod de organizare și funcționare a UE avantajează
Germania, deci aceasta nu are niciun motiv să schimbe ceva.
Rolul conducător al Germaniei în cadrul UE a constituit unul din motivele importante
pentru care Marea Britanie a ales să părăsească această organizație, ceea ce, în esență, a
constituit un recul major de imagine pentru UE.
Problemele UE sunt cunoscute, analizate și dezbătute pe larg de liderii politici
europeni și naționali, de analiști și de mass-media. În schimb, problema apărării directe, a
capacității UE de a face față agresiunii unui adversar egal sau mai puternic fără sprijinul
masiv al SUA este mai puțin discutată public și de cele mai multe ori se focalizează către
necesitatea constituirii unei forțe armate europene ceea ce ar însemna o suprapunere cu
misiunile NATO.
Anul 2022 a adus în Europa un factor perturbator major care îi amenință nu numai
securitatea, dar și prosperitatea de care s-a bucurat atât timp: anume războiul dintre
Ucraina și Rusia cu toate consecințele sale politice, militare, economice, sociale și de
securitate.
Este adevărat, Uniunea Sovietică a dispărut, dar Rusia a revenit ca mare putere globală
și cu vechile sale tendințe revizioniste și expansioniste. Contextul strategic este diferit,
cum diferite sunt și amenințările la adresa Europei și modul acesteia de a-și organiza
apărarea nemijlocită. NATO este unit și puternic, dar celebra sa definiție dată de primul
său Secretar General, britanicul Hastings Ismay, potrivit căreia „NATO a fost creat să
țină SUA în Europa, Germania la pământ și Rusia afară”, nu mai este valabilă. Actualii
lideri ai țărilor membre ale Alianței par a fi mai preocupați să genereze conflicte decât
cooperare, ceea ce se potrivește de minune cu planurile Moscovei. Mai mult, concepția
Germaniei potrivit căreia Rusia poate fi atrasă către valorile politice occidentale prin
cooperare economică s-a dovedit nerealistă și, după cum se vede, a eșuat complet,
tendința actuală fiind de decuplare economică și izolare a Rusiei.
Cred că nu greșim afirmând că fostul președinte al SUA, Donald Trump, a deschis
cutia Pandorei, dar discuțiile privind importanța Europei în ecuațiile politice și de
securitate ale SUA sunt mult mai vechi.
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În unele analize politice recente se subliniază faptul că la nivel geopolitic se poate
vorbi de țări ce pot fi „subiect politic” (puterile globale precum SUA și China) sau
„obiect politic” (mari puteri secundare atașate subiecților politici). În această simetrie de
dependență Rusia ar putea deveni într-un viitor nu prea îndepărtat o putere aservită
intereselor chinezești, în timp ce UE, Japonia și Israel sunt obiecte politice ale SUA.
Pentru aceste state, SUA joacă rolul de hegemon binevoitor și în această calitate a stabilit
o legătură clară între dependența de securitate și loialitatea geopolitică. Intervenția SUA
în Al Doilea Război Mondial a făcut posibilă înfrângerea Germaniei, victoria
democrațiilor europene și ulterior implementarea Planului Marshall de reconstrucție a
țărilor occidentale, dar și de realizare a controlului american pe continent. Această
situație a permis redresarea economică a țărilor din vestul continentului, bugete mici
pentru apărare, dezvoltarea limitată a armatelor naționale și consolidarea poziției NATO
ca principală structură de securitate colectivă. Europa, cu sprijinul militar substanțial al
SUA a constituit o contrapondere credibilă pentru URSS și ulterior, F. Rusă. Dincolo de
bunăstarea economică evidentă realizată de țările vest-europene, bugetele mici acordate
apărării și încrederea în sistemul de securitate colectivă realizat, condus și în mare parte
finanțat de SUA, au determinat atât în concepția liderilor europeni, dar și a popoarelor,
opinia că marile pericole de securitate au dispărut. Urmările acestei situații au început să
se vadă abia acum când, la nivel global, asistăm la o confluență a vechilor amenințări cu
altele noi, iar SUA este într-un moment de recul geopolitic. Scăderea coeziunii politice
americane poate duce la o scădere a interesului Washingtonului de a se implica
internațional. Această perspectivă, pe bună dreptate, îngrijorează pe toți aliații tradiționali
ai SUA.
Pentru Europa a fost nefavorabilă și preferința Washingtonului pentru așa numita
politică de „hegemonie liberală” care, în termeni mai direcți, se poate explica prin
acordarea de prioritate soluțiilor militare în locul celor diplomatice. În pofida eforturilor
făcute, această politică nu a dus la obținerea unor rezultate spectaculoase, mai mult, a
însemnat o abatere de la strategia tradițională a Washingtonului de a se implica militar
numai atunci când interesul național o cere. Orientarea către campanii expediționare a
însemnat pentru structurile militare operaționale din Europa o abatere inutilă de la
strategia de proiectare a forței orientată către promovarea intereselor strategice.
Liderii europeni au sesizat caracterul nerealist în care Washingtonul percepea
realitățile geopolitice actuale, dar aceasta nu a fost suficient. Rezultatul a fost că în acea
euforie belicoasă liderii americani au pierdut din vedere diminuarea atractivității
democrației liberale, creșterea influenței puterilor capitaliste autoritare (China, Rusia și
altele) și tendința evidentă către multipolaritate.
Analizând posibilitatea orientării interesului politic al Washingtonului către zona indopacifică, factorii de decizie europeni au realizat că UE nu are capacitatea de apărare
suficientă pentru a face față cu succes unei agresiuni rusești directe. Într-un conflict major
cu Rusia, țările UE sunt vizate direct, în eventualitatea executării unor lovituri nucleare.
Faptul că această vulnerabilitate este conștientizată de liderii europeni este demonstrată
de recentul program germano-spaniol, la care mai participă și alte țări europene (Franța,
Italia, Belgia, Cehia, Polonia) de construire a unei arme hipersonice capabile să asigure
apărarea continentului. Sunt și alte proiecte comune aflate în diferite stadii de dezvoltare,
dar problema este să nu fie prea puțin și prea târziu.
Interesul vital al UE este acela ca SUA să rămână în Europa și pentru aceasta nici un
sacrificiu nu este prea mare.
ADMRR „aL.I. CUZa”
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Modul în care SUA sprijină Ucraina pentru a rezista invaziei Rusiei sau cum se
implică pentru sprijinul Taiwanului, în afară de ceea ce se vede ca angajament concret,
mai demonstrează un lucru, anume grija Washingtonului de a nu se implica militar
împotriva țărilor care dispun de arsenale nucleare. Acest lucru este vizibil nu numai când
este vorba de Rusia sau China, dar și de Coreea de Nord.
În prezent, UE este vulnerabilă în fața agresiunilor hibride și economice venite din
partea Rusiei, dar și a presiunilor venite de la Washington de a se alinia total intereselor
sale politice. Această poziționare afectează coeziunea internă, duce la slăbirea
considerabilă a puterii economice și la diminuarea rolului de jucător global major al UE.
Rolul de putere secundară a Europei devine tot mai evident.
Până la urmă, indiferent cum se va termina războiul din Ucraina, autoritarismul rusesc,
sub o formă sau alta, va rămâne, iar liderii europeni vor trebui să identifice modalități de
a face față eficient acestei situații. Indiferent de soluțiile politice și diplomatice ce vor fi
găsite, acestea, pentru a avea credibilitate, vor trebui să se bazeze pe o forță militară
europeană credibilă. Dacă acesta va fi dublată de cea americană, va fi cu atât mai bine,
dar nu trebuie să considerăm că aceasta va fi realitatea viitoare.
Pentru liderii europeni găsirea modalităților optime de a face față cu succes unei
amenințări directe din partea unui adversar puternic din punct de vedere militar, în
condițiile escaladării înarmării nucleare și a creșterii pericolului de recurgere la acest tip
de armament, a devenit o prioritate.
Actuala competiție între marile puteri, ambițiile lor imperiale, lupta pentru resurse ne
demonstrează că istoria nu a murit, așa cum prezicea Zbigniew Brezezinski, ci ne
întoarcem în istorie la perioada confruntărilor majore.
Cum va face Bruxellesul acestor provocări? Va reuși UE să se reformeze în timp util
și să recupereze timpul pierdut? Va rămâne SUA alături de Europa sau își va schimba
ordinea priorităților? Se va găsi o cale către detensionarea și reluarea dialogului sau se va
recurge la ceea ce liderii marilor puteri știu cel mai bine, adică război? Mai are UE viitor?
Europa va deveni Eurasia?
Acestea sunt întrebări la care timpul va răspunde într-un fel sau altul. Deocamdată noi
putem doar constata că evenimentele se îndreaptă spre confruntare, orgoliile sunt mai
puternice decât rațiunea, apetitul popular pentru democrația liberală scade fiindcă liderii
actuali au învățat din experiența comunistă că este mai ușor să conduci masele prin forță
și minciună decât prin lege, ordine și instituții. Contractul social dintre stat și popor a
devenit și el istorie, sau mai rău, poveste.

ADMRR „aL.I. CUZa”
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ORIZONTURI GEOPOLITICE
ELEMENTE DE GEOECONOMIE
GLOBALĂ
Gl. mr. (r.) Adriean PÂRLOG
Motto:
„Un război îl pornești când vrei și îl termini când
poți” (Niccolo Machiavelli)
Deși pare nefiresc, democrația este sub presiune în
întreaga lume pe măsură ce mișcările populistdemagogice, autoritare, extremiste sau fasciste își
mențin sau își extind puterea și influența. Securitatea oricărui stat este inseparabilă de
aceea a vecinilor săi și, prin urmare, nicio țară nu ar trebui să-și sporească securitatea în
detrimentul alteia. Acesta este argumentul lui Vladimir Putin pentru justificarea invaziei
Ucrainei (24 februarie 2022), susținând că NATO a încălcat repetitiv acest principiu.
Practic, China și Federația Rusă susțin ideea unei noi „inițiative de securitate globală” pe
fondul creșterii instabilității internaționale tot mai evidente în ultimul deceniu.
Procesul de restructurare a ordinii globale a fost evidențiat de toți marii actori ai lumii
contemporane, mai ales urmare a tranzițiilor rapide de la bipolarism, la multipolarism, via
monopolarism, proces început, practic, în 1990 când a fost înregistrat colapsul
comunismului. După mai multe crize de securitate regională, crize economice
generalizate și creșterea frecvenței de apariție a crizelor generate de modificările
climatice, lumea a cunoscut și efectul distructiv al unei crize sanitare globale (generată de
o pandemie) cu forme unice de manifestare ce au conturat un proces de resetare
structurală multidimensională a lumii. Astăzi, suntem în mijlocul unei tranziții
geopolitice și geostrategice greu de imaginat. Statele care modelează astăzi ordinea
globală sunt mai eterogene, au mai puține interese comune și mai diverse din punct de
vedere al valorilor culturale, istorice și normative. Rezultatul acestei stări de fapt este
diminuarea dorinței de cooperare și creșterea celei de confruntare. Aceste aspecte se
înregistrează atât în instituții internaționale consacrate (ONU, G7, NATO, UE, OSCE
etc.), în spații strategice eterogene, cum ar fi cel post sovietic, Arctic, Orientul Mijlociu,
Africa sau zona Indo-Pacifică, cât și în noi inițiative regionale sau transcontinentale cum
ar fi BRICS, QUAD, Inițiativa „Belt and Road”, culoare sau lanțuri logistice, competiția
tehnologică în spațiile terestru, maritim, aerian, electromagnetic, cibernetic sau cosmic.
Este puțin probabil ca aranjamentele actuale de ordine internațională să continue în
forma actuală. Puterea economică și potențialul tehnologic al SUA, al UE sau al Japoniei
sunt în descreștere, iar cel al Chinei în creștere constantă. Aceste evaluări primare
determină reconsiderarea conceptului de lume multipolară într-un nou context care va
ține seama de relația dintre democrație și autoritarism, de provocările curente ale
globalizării și suveranismului, de relațiile dintre tradiționalism și progresism, dintre
liberalism, iliberalism și protecționism, dintre stat și corporațiile multinaționale.
ADMRR „aL.I. CUZa”
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Începând cu a doua decadă a secolului 21, ordinea mondială a început să se schimbe:
SUA nu mai este liderul de necontestat al lumii, poziția sa este supusă diverselor presiuni
de către jucători geopolitici vechi – Rusia, precum și jucători noi – China, India și de
unele puteri regionale, așa cum este Uniunea Europeană. Dintre toți actorii de mai sus,
China este cea mai hotărâtă să acceadă la poziția de lider. La Beijing se conturează tot
mai clar o idee ce devine linie de conduită: „niciodată în decursul istoriei o țară nu a
cunoscut o ascensiune atât de rapidă precum China de astăzi”. Beijingul a devenit
principalul vector de presiune asupra actualei ordini internaționale dominată de SUA.
Lista statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite, în prezent, numără 195 state cu
drepturi egale conform Cartei ONU. Fără să minimalizăm importanța celui mai mic stat
dintre cele 195, este aproape general acceptat faptul că domeniul relațiilor internaționale
este dominat de state și organizații mari, considerate ca forțe de influență ale sistemului
global. Dintre acestea am selectat patru, urmare a faptului că ele dezvoltă o mare putere
de influență asupra realităților contemporane: SUA/NATO, Germania/UE, China și
Federația Rusă.
Istoria a confirmat faptul că marile puteri acționează ca niște forțe magnetice
puternice, fiecare atrăgând în sfera lor de influență alți actori statali sau non statali care
pot veni din convingere, din interes, de nevoie, șantajați sau forțați. Oricare ar fi cauzele
acestor mișcări, puține state vor putea evita postura atât de concis exprimată de conceptul
de proxy1.
Robert Kaplan, în urmă cu peste douăzeci de ani, într-una dintre cele mai apreciate
cărți ale sale, „The Coming Anarchy”, aprecia că Statele Unite și China conturează un
peisaj politic, militar, economic și social bipolar cu un asterisc – Federația Rusă. În
condițiile marii resetări (concept lansat de Klaus Schwab, la Forumul economic de la
Davos2), generată de pandemia globală Covid 19, dar mai ales, în contextul operației
militare speciale lansată de Rusia în Ucraina, ideea lui Kaplan capătă și mai mare
actualitate. Deși UE părea pentru China o zonă de maxim interes pentru proiecția sa
economică în Zona Mediteraneană, în condițiile instabilității globale generată de
multiplele crize (sanitară, economică, socială. migraționiste, energetică etc.), Germania,
liderul UE, pare să își nuanțeze opțiunile sale referitoare la Federația Rusă și China,
sporind complexitatea așteptatei revigorări a parteneriatului Transatlantic. Probabil că, pe
termen scurt, Berlinul va încerca exploatarea oportunităților comerciale oferite de Beijing
cu scopul de a recupera cât mai rapid căderea economică majoră înregistrată la sfârșitul
anului 2020, când statisticile indicau un tablou economic internațional mai degrabă
pesimist. Pesimismul pare să se generalizeze și să se intensifice mai ales ca urmare a
presiunilor asumate prin sancțiunile economice impuse Rusiei după invadarea Ucrainei în
februarie 2022. Îngrijorarea este susținută și de o analiză comparativă, la nivel macro, a
celor patru mari actori globali.
Țara

SUA
Germania
China
F. Rusă

1
2

PIB 2021
(tril. USD)

+/- PIB
2022 ( %)

23.00
4.22
17.70
1.71

2.5
3.6
4.8
2.5

Rezerva aur
în 2021 (t)
8133
3378
1948
2298

Rezerva
Datoria publică
valutară (mld.
2021 (% din PIB
USD)
estimare)
267
124
250
67
3250
69
601
17
Sursa: Tradings Economics (FMI)

Proxy – Ceva sau cineva care acționează autorizat în numele altcuiva care a delegat parte a puterii sale
WEF Davos – World Economic Forum – Davos, 2021
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Din perspectivă economică și tehnologică, China este considerată ca fiind o țară aflată
în plin proces concurențional cu marii actori statali existenți în piața mondială (SUA, în
primul rând, dar și UE, India, Japonia, Australia și parțial, Federația Rusă). Se consideră
că, aproximativ, 35% din creșterea economică mondială înregistrată în perioada 20172021 provine din China, 18% din SUA, 9% din India și 8% din Uniunea Europeană. La
sfârșitul anului 2020, din perspectivă global-economică, în cel mai greu an de după Al
Doilea Război Mondial, singura economie relevantă a lumii, care a încheiat anul cu
creștere a PIB, a fost cea a R.P. Chineze, cu +2,3%. Restul marilor actori economici au
cunoscut dinamici procentuale diferite ale PIB-urilor lor, în intervalul 2020-2021: UE: 7,1%/+2.3%; Germania: –4,9/+1,8%; Franța: –8,1%/+0,7%; Marea Britanie:
–9,8%/1,3%; Japonia: –4,8%/+1,7%; Federația Rusă: –2,9%/+4,3%. În condiții normale,
până în 2050, primele cinci mari economii naționale, cel mai probabil, vor fi cele ale
Chinei, Indiei, SUA, Braziliei și Indoneziei. În această perspectivă se poate pune
următoarea întrebare retorică: este lumea occidentală pregătită pentru a accepta această
nouă realitate?
Probabil că Beijingul va ajunge la această performanță și ca urmare a continuării
programului „One Belt, One Road”, estimat la mii de miliarde dolari care include, în
principal, proiecte de construcții în infrastructura de transport în peste 60 de țări ale lumii.
Un exemplu de actualitate în acest sens se poate vedea în reprezentarea grafică prezentată
în tabelul de mai sus.
China se conturează ca unul din liderii globali în supercalculatoare, robotică,
inteligență artificială, drone, dar și în tranzacții financiare digitale, inclusiv în domeniul
plăților fără numerar. În marile aglomerări urbane, aproape 90% din totalul tranzacțiilor
comerciale cu amănuntul se realizează prin platformele Alipay și Wechat instalate pe
telefoane mobile inteligente. Livrarea de bunuri de către compania Alibaba cunoaște cea
mai rapidă dinamică din lume (o filială Alibaba a realizat vânzări de 25 miliarde dolari
într-o singură zi, depășind ca performanță în domeniu așa-numitele Black Friday sau
Cyber Monday din SUA). În domeniul educațional, universitățile chineze au devenit
performante, înregistrând ascensiuni evidente. Astfel, în 2021, Universitatea Tsinghua din
Beijing și universități din Hong Kong au intrat în top 25 cele mai bune universități din
lume (în numai cinci ani acestea au înregistrat salturi de peste 175 de locuri într-un
clasament de specialitate). Alte 40 de universități și-au propus să intre în elita mondială în
următorii ani, concomitent cu menținerea unui program de încurajare a studenților chinezi
de a se înscrie la cele mai prestigioase universități din lume.
În fața provocărilor viitoare, lumea occidentală are nevoie de abordări global realiste
și echilibrate, care să asigure gestiunea creșterii insecurității, a inegalităților, dar și a
frustrărilor percepute ca aparținând ordinii liberale. Francis Fukuyama, dar și alți
politologi contemporani, consideră populismul și ascensiunea naționalismului economic
parohial printre cele mai grave amenințări la stabilitatea lumii în viitor. Riscul unei
prăbușiri a actualului sistem economic global este destul de ridicat.
Laureatul Premiului Nobel pentru economie, Joseph Stiglitz, propune reconsiderarea
utilității conceptului macroeconomic de produs intern brut (PIB) pentru măsurarea stării
economiilor. Acesta crede că trebuie inventat un alt instrument de evaluare a stării
macroeconomice, care să țină cont nu numai de creșterea economică exprimată într-o
valută (de regulă dolarul american), dar și de considerarea integratoare a dimensiunilor
socială și politică, generatoare de inechități. Stiglitz transmite subliminal și nevoia
reconsiderării măsurătorilor macroeconomice exprimate în paritatea puterii de cumpărare
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(Purchasing Power Parities – PPP) ca pas intermediar spre un indicator care să cuantifice
așteptările rezonabile ale celor mai mulți actori statali (conform unor propuneri ale Școlii
de la Chicago, ce are în frunte profesorii John J. Mearsheimer, politolog și Michael
Hudson, economist, ambii bazându-și argumentațiile pe conceptul de Echilibru Nash,
preluat din teoria jocurilor strategice). În acest context, începând cu anul 2021,
dimensiunea cantitativă a raportului SUA/China se inversează semnificativ, de la
20800/14400 trilioane, exprimat în USD, la 20800/26400 trilioane exprimat în PPP.
În mandatul Președintelui Donald Trump, 2017-2021, rivalitatea strategică dintre SUA
și China a început și a depășit faza confruntărilor economice, prefigurându-se stări de
tensiune și în domeniile tehnologic, diplomatic și aproape de neconceput în urmă cu
câțiva ani, în domeniul militar, inclusiv al informațiilor și contrainformațiilor.
Germania, cea mai importantă țară a UE, are o istorie recentă interesantă în ceea ce
privește legăturile sale cu China. Germania speră în continuare să operaționalizeze
acordul China – UE, referitor la investițiile reciproce, care să ofere condiții echitabile
pentru investitorii din întreaga UE și renunțarea la primatul contractelor economice
bilaterale între țările europene, pe de o parte și China, pe de altă parte. În prezent, acordul
este blocat de Parlamentul European pe considerente ce țin de respectarea drepturilor
omului în China. Preluarea funcției de Cancelar al Germaniei de către Olaf Scholz și
continuarea relațiilor tensionate dintre Washington și Beijing au complicat sincronizarea
politicilor comune ale SUA și UE față de China. Cancelarul german și-a nuanțat poziția și
s-a arătat, în general, atent la amenințările reprezentate de statele autoritare, incluzând și
Federația Rusă. Deși se poate vedea clar ce se întâmplă în China în ceea ce privește
încălcările drepturilor omului, de la implementarea sistemului de credite sociale bazat pe
supravegherea big-data, erodarea libertăților cetățenești ale Hong Kongului și până la
represiunea împotriva comunității uigure din Xinjiang, Berlinul încearcă în mod constant
să balanseze pozițiile sale internaționale cu interesele sale strategice de securitate și de
afaceri. În același timp, Germania a fost prima țară occidentală care a trebuit să facă față
schimbării filosofiei în afaceri a Beijingului, după ce acesta a lansat modelul economic al
circulației economice duale, ca urmare a dificultăților pe care au început să le întâmpine
companiile de stat. În condițiile economice și pandemice actuale, „companiile de stat
chineze au acceptat să împartă oportunitățile de afaceri cu companiile private. În acest fel,
China a lansat un nou concept economic, cel de creditor suveran, în logica conceptului
cheie de la precedenta criza globală, cel de datorii suverane.
Oscilațiile Germaniei și UE, dar și ale SUA, în ceea ce privește modul în care a fost
percepută China în legătură cu funcționarea lanțurilor logistice globale, precum și modul
de raportare la intervenția militară a Rusiei în Ucraina, au determinat mulți specialiști în
relații internaționale să lanseze ideea conform căreia Beijingul ar putea renunța o
perioadă de timp la modelul economic orientat spre export și apropierea de modelul
orientării către propria piață internă. O modalitate de operaționalizare a acestei alternative
o poate reprezenta reconsiderarea relațiilor de cooperare strategică cu Federația Rusă, cel
puțin pe domeniile politic, tehnologic și energetic. Cooperarea în spațiul
telecomunicațiilor mijlocite de Compania Huawei (care în ultima perioadă de timp a
triplat numărul de IT-ști ruși angajați) s-a intensificat considerabil. Similar au stat
lucrurile și în ceea ce privește operaționalizarea sistemului de conducte Puterea Siberiei,
cooperarea tehnologică în producția militară (rachete, submarine, spărgătoare de gheața,
etc.) dar și cooperarea militară concretă (aplicații strategice comune, zboruri comune ale
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aviației strategice, pregătirea de specialiști chinezi în academii militare ale Federației
Ruse, etc.) reprezintă oportunități cel puțin pe termen scurt și mediu.
Este evident că intercondiționările dintre cei patru mari actori au o mare putere de
influență asupra stabilității globale, din perspectiva securității generale, ca urmare a
puterii intrinseci pe care aceștia o dețin. Fără intenția de a trece într-un plan al
considerentelor teoretice, amintim principalii factori determinanți ai puterii statelor mari,
care pot fi acceptați ca referințe explicative ale considerentelor prezentate mai sus:
- forța economică, exprimată sintetic prin indicatorul PIB exprimat în USD și PPP;
- potențialul demografic, inclusiv diaspora și minoritățile etnice;
- infrastructura strategică (aeroporturi/porturi/flota comercială/rețelele de căi ferate și
drumuri);
- sistemele de alianțe și aranjamente de securitate la care statul este parte;
- potențialul financiar (buget național/militar/datoria externă/rezervele de aur și
valutare);
- resursele naturale;
- geografia (suprafața/lungimea frontierelor/lungimea coastelor/suprafața apelor
interne);
- educația, cultura, coeziunea socială;
- forța militară totală (potențialul și capacitatea de luptă, autonomia strategică,
capacitatea de proiecție a forței, protecția generală a statului, incluzând potențialul
informatic și contrainformativ).
În lumea organizațiilor specializate în problematica securității globale, adeseori se
pune problema ierarhizării entităților sociale complexe, pornind de la seturi de criterii
care sunt prezentate experților în domeniu. O astfel de organizație este New US Report
/World Report care realizează anchete statistice în majoritatea statelor membre ale ONU.
Numărul respondenților a fost de ordinul miilor, ceea ce face relativ reprezentativă și
credibilă ancheta statistică. În anul 2021, în urma prelucrării răspunsurilor la sondaj, a
rezultat ordinea următoare a celor mai puternice state din lume: SUA, China, Federația
Rusă, Germania, Marea Britanie, Japonia, Franța, Coreea de Sud, Arabia Saudită,
Emiratele Arabe Unite, Canada. Pentru prima dată, de când a început realizarea acestui
sondaj, China și Federația Rusă au schimbat locurile doi și trei. Criteriile luate în
considerare pentru aprecierea ordinii celor mai puternice state din lume au fost:
- cele care modelează și influențează politicile externe, militare și economice ale celor
mai importanți actori statali și non statali;
- cele care domină constant interesul marilor agenții de știri;
- cele ai căror lideri au o mare capacitate de a determina, susține, urmări și influența
dinamica și starea unor aranjamente politice și înțelegeri strategice (inclusiv alianțe) în
timp scurt.
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ORDINEA GLOBALĂ CONTEMPORANĂ ȘI
INDIVIZIBILITATEA SECURITĂȚII
Gl. mr. (r.) Adriean PÂRLOG

Vom începe cu dorința de reconsiderare a balanței
strategice proiectată a fi realizată prin adăugarea la cei
doi mari actori tradiționali ai domeniului, SUA și
Federația Rusă, a R. P. Chineze ca urmare a
potențialului său militar.
China și Federația Rusă au reușit performanțe
evidente în dezvoltarea și implementarea unor tehnologii
de vârf în domeniul militar: robotica și inteligența artificială; comunicațiile la mare
distanță; cucerirea spațiului cosmic; dobândirea întregii game de sisteme de armamente
convenționale și neconvenționale. Aceste două puteri au cooperat și în domeniul
operațiilor militare clasice orientate în sensul obținerii inițiativei strategice. În acest
context merită un efort suplimentar de înțelegere o idee, din anul 2019, a ambasadorului
american, William Burns1, cel care urma să fie nominalizat în 2021, pentru ocuparea
poziției de director al CIA: „… provocarea generală a politicii externe a SUA este aceea
de a se adapta la un peisaj internațional în care dominanța americană dispare. Nu putem
întoarce ceasul înapoi la momentul lumii unipolare post-Războiul Rece. Dar, cel puțin în
următoarele câteva decenii, putem rămâne puterea pivot a lumii – cea mai bine plasată
printre prietenii dar și între rivalii noștri, pentru a naviga într-o lume mai aglomerată,
complicată și competitivă. Mai avem o mână mai bună de jucat decât oricare dintre
principalii noștri concurenți, dacă o jucăm cu înțelepciune. Asta înseamnă să faci o
treabă mai bună, gestionând întoarcerea unei mari rivalități de putere, deoarece o China
în creștere se afirmă, iar Rusia continuă să demonstreze că puterile în declin pot fi chiar
mai periculoase decât cele în creștere”. Din păcate pentru lumea de azi, predicția lui W.
Burns a fost confirmată de președintele Rusiei, Vladimir Putin, care, neprovocat, a lansat
o operațiune militară specială împotriva Ucrainei și care în fapt a reprezentat o invazie
reală a unei țări independente și suverane. Elementele descriptive fundamentale ale
operațiilor de luptă dezvoltate de Rusia în Ucraina sunt considerate a fi următoarele:
- percepția că inițiativa strategică aparține părții ce asigură managementul politic real
al situației de criză existentă între SUA și Federația Rusă;
- reconsiderarea și actualizarea primatului geografiei, ca element ce influențează
fundamental timpii destinați planificării strategice și operaționale, ca urmare a
reconsiderării aprofundate a costurilor necesare anihilării adversarului;
- reconsiderarea dimensiunilor maritimă, aeriană, cosmică, informațională și
cibernetică a spațiului multidimensional al conflictului;
- gestiunea informațiilor de stare și mai ales, a intelligence-ului strategic și operațional
ca variabile dinamice critice care, subsecvent, determină efectele generate de operațiile
informaționale și de influență strategică, operațională și tactică;
- impactul determinant asupra mediului geopolitic și geostrategic, uneori în aparență
fără legătură cu aranjamentele și evenimentele din alte regiuni ale globului.
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Cel puțin până la data la care sunt scrise aceste idei, cele mai multe dintre obiectivele
enumerate mai sus nu au fost atinse de Federația Rusă.
Trecând la zona mărilor Chinei, la insulele și strâmtorile care separă Marea Chinei de
Sud și Marea Chinei de Est de vasta întindere maritimă a Pacificului, în prezent,
Beijingul poate să adopte strategii comparabile cu cele ale Federației Ruse, orientate spre
contracararea unor potențiale inițiative politice și militare de influență externă, în special
americană, în regiune. Probabil că adoptarea acestei filozofii de asigurare a securității
sale să fie influențată de abordări similare de tip „câștigă și menține” („win-hold”),
realizată de Federația Rusă în Nord-Estul Scandinaviei, în Regiunea Kaliningrad, în
Georgia, în Nagorno Karabah, în Kazahstan, în Ucraina sau în Vestul Siriei.
Situația Mării Chinei de Sud a fost analizată și modelată prin recurs la jocuri de
război, precum și studii academice centrate pe ideile adiacente sistemelor A2/AD
operaționalizate în zonă de Forțele Navale și Aeriene ale Chinei, care se adaugă
confruntărilor între grupări de portavioane, submarine și sisteme de rachetă sol-aer, solsol, aviație navală, etc. Principalele repere ce aparțin structurilor terestre ale celor doi
mari actori implicați în jocurile de război amintite le regăsim în bazele militare din
Guangzhou, respectiv Pearl Harbor.
La o primă analiză observăm multitudinea de actori statali implicați în acest subiect de
securitate regională, care pare a se transforma într-unul de securitate globală. Pe lângă
China și SUA mai identificăm statele istoric implicate: Taiwan, Filipine, Indonezia,
Vietnam, Singapore și Brunei, cărora li se poate adăuga Japonia și Coreea de Sud din
perspectiva menținerii accesului la traficul naval în regiune. În actuala conjunctură, lumea
începe să se teamă că disputa China - Taiwan se va putea transforma într-un conflict mai
mult decât regional, comparabil cu cel dintre Rusia și Ucraina. Beijingul, care susține că
insula Taiwan face parte din teritoriul său național, este contrat virulent de guvernul
taiwanez care este tot mai puternic, fiind susținut de SUA.
Deocamdată, principalul rezultat concret obținut în logica provocărilor în regiunea
mărilor Chinei îl regăsim în zona influenței strategice, la nivelul autorităților naționale de
comandă și este legat de inducerea unor stări de confuzie și de derută decidenților politici
și militari. În primul rând, operațiile de influență strategică contemporane implică un
număr mare de decidenți (inclusiv staff-urile acestora) și organizații atât ca influențatori,
cât și ca victime ale operațiilor de influență. În al doilea rând, acestea produc efecte pe
termen lung, iar în al treilea rând, miza lor este uriașă, în sensul că pot afecta proiecte
majore în domeniile diplomatic, economic, militar sau tehnologic. Ceea ce se încearcă să
se exploateze merge pe logica posibilei lipse de determinare a oricărui actor global de a
recurge la forță, urmare a costurilor majore implicate de o posibilă forțare a unei astfel de
eventualități. Ce s-a petrecut în perioada februarie - septembrie 2022 în Ucraina a
contrazis această ipoteză.
Noul construct pare aproape adaptat planificării campaniilor politice și diplomatice de
mare amploare. Aceasta dimensiune nu înseamnă că abordările de nivel tactic-operativ
sau cele referitoare la structurile de forță devin neimportante, ci doar că apare un nou
instrument conceptual atașat descurajării strategice. Zbigniew Brzezinski, după
încheierea Războiului Rece, când SUA a rămas unica superputere a lumii, afirma că
„istoria a murit”, prin aceea că războiul, ca mijloc de rezolvare a litigiilor dintre țări,
aproape, a fost eliminat din relațiile internaționale.
Această viziune optimistă asupra direcției de evoluție a lumii a devenit o iluzie în mai
puțin de 20 de ani. Confruntarea va continua să facă parte din comportamentul uman și
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este firească întrebarea, unde se află omenirea în acest moment pe o axă ce măsoară
distanța de la pace la război? Este greu de răspuns, dar se pare că a trecut dincolo de
limita de siguranță. Am sperat că pandemia COVID-19, care deja a ucis sute de mii de
oameni și continuă să ucidă, va reorienta atenția marilor puteri de la confruntare către
cooperare. Aceasta a fost o altă speranță eșuată. Ce trebuie făcut? Să nu uităm lecțiile
istoriei și în primul rând una dintre cele mai cunoscute sub sintagma Capcana lui
Tucidide3.
China a depășit SUA în anumite domenii economice și tehnologice și poate să o
depășească și în altele dar, deocamdată, manifestă nesiguranță privind propria poziție în
echilibrul global de putere. Apropierea de Rusia, promovarea unei alternative financiare
care să slăbească dolarul american, realizarea unei lanț global de alianțe strategice și
realizarea inițiativei politico-economice și militare „O centură un drum (BRI)”, vor
asigura realizarea obiectivelor politice asumate de conducerea chineză. Apropierea de
Rusia, fie ca parteneri egali, fie ca Rusia să devină putere secundară atașată intereselor
Chinei, indiferent de dificultățile istorice, pare o cale previzibilă. Istoria a demonstrat că
întotdeauna când se ajunge la confruntarea militară între marile puteri, cele mai slabe se
aliază împotriva celor mai puternice.
Beijingul caută modalități de dezvoltare a legăturilor sale cu Moscova, în special în
domenii de cooperare economică. În 2021 comerțul bilateral a trecut de 140 miliarde
USD, iar în primele luni ale anului 2022 s-a înregistrat o creștere cu 30% a schimburilor
economice, comparativ cu perioada similară a anului anterior. Deși comerțul dintre cele
două țări a crescut în total pe trimestru, o mare parte a avut loc înainte de invazia
Ucrainei. Ulterior, în martie 2022, exporturile din China către Rusia au atins cel mai
scăzut nivel de la jumătatea anului 2020. Creșterea graduală a intensității sancțiunilor
impuse Rusiei de către Occident, oscilațiile valorice ale rublei rusești și eforturile SUA de
a opri Rusia să folosească dolarul, probabil că au împins firmele chinezești spre o
recalibrare a implicării comerciale pe această relație.
Pe de altă parte, Statele Unite ar trebui să revină la obiectivele tradiționale ale marii
lor strategii: păstrarea superiorității militare, asigurarea comerțului liber, lansarea
intervențiilor militare numai atunci când interesele sale geostrategice o impun (controlul
căilor comerciale maritime, izolarea adversarilor – strategia anacondei –, accesul la
resursele de materii prime), refacerea și consolidarea alianțelor cu partenerii tradiționali și
acordarea priorității în relațiile sale internaționale pentru acțiunile politice și diplomatice
în detrimentul celor militare. Concomitent, ar trebui regândite strategiile de securizare a
stocurilor de informații strategice, tehnologice, economice și sociale. Probabil că
revenirea la vechile linii de acțiune politică a Washingtonului nu va altera dinamica
schimbării, dar cel puțin o va întârzia.
UE pare să fie cea mai afectată de actuala confluență de crize, conflicte, amenințări de
securitate și neliniști sociale. Viitorul imediat ar trebui să confirme coordonarea dintre
Washington și Bruxelles în legătură cu perspectivele dosarului ucrainean, care
beneficiază de un sprijin material, financiar și militar masiv, mai ales din partea SUA,
chiar dacă acestea au acceptat scoaterea de pe agenda comună a perspectivei accederii în
NATO a Kievului. La 9 mai 2022, președintele Franței, Emanuel Macron, perceput ca
liderul european al momentului, a anunțat un potențial „cerc exterior” pentru aliați și
potențiali noi membri ai UE, care ar putea include Ucraina, Georgia, Moldova și chiar un
3
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fost membru UE, Regatul Unit. Deși ideea a captat atenția politicienilor și analiștilor
politici, aceasta nu a fost continuată cu furnizarea mai multor detalii.
Cancelarul german, Olaf Scholz, a susținut ideile lui Macron și a subliniat că acest
lucru ar trebui să încurajeze statele care doresc apropierea sau includerea în UE.
Din perspectiva NATO, evenimentele din Ucraina au confirmat procesul de creștere a
coeziunii NATO și chiar mai mult, au redeschis porțile extinderii acesteia pentru Finlanda
și Suedia, țări care au început să reconsidere problematica securității lor în noul context
geostrategic. Trebuie menționat că vechile suspiciuni nu au dispărut, liderii europeni se
gândesc la realizarea unei forțe militare credibile care să poată asigura securitatea
continentului cu sau fără participarea SUA, care nu mai este atât de sigură ca în trecut.
Liderii politici și militari europeni înțeleg că în cazul escaladării unui potențial conflict
prin trecerea la folosirea armei nucleare, Europa se va afla în prima linie.
Washingtonul și Bruxellesul încearcă să blocheze angajarea Chinei, ca lider și a
Federației Ruse, ca susținător, în încercarea lor de a genera o ordine multicentrică bazată
pe valori diferite, dar favorabilă țărilor non-occidentale. Aceste perspective asupra
viitorului ordinii globale par să conducă la accentuarea divergențelor și să creeze o
atmosferă specifică unui „nou Război Rece”, chiar dacă toți actorii angrenați în dispute
declară că doresc să-l evite. Astăzi, toată lumea acceptă că este fragmentată, dominată de
contradicții și câmpuri de forță multivalente, nu de viziuni convergente. Tensiunile dintre
Occident și lumea non-occidentală par a se accentua semnificativ și implică tot mai multe
țări. Voturile din Adunarea Generală a ONU privind condamnarea invaziei ruse a
Ucrainei (2 martie 2022) și suspendarea Rusiei din Consiliul pentru Drepturile Omului al
ONU (7 aprilie a.c.), dezvăluie amploarea eforturilor către luarea unor poziții
independente și compensatorii. În afară de cele cinci state care au votat împotriva
rezoluției din 2 martie (Belarus, Coreea de Nord, Eritreea, Rusia și Siria), alte 19 țări au
votat împotrivă, pe 7 aprilie. Adăugarea acestor 19 la cele 58 de țări, care s-au abținut pe
7 aprilie, indică un total de 77 de țări care au contestat condamnarea Rusiei, adică 40 la
sută din totalul de 193 de membri ai ONU. Dintre cele 58 de țări care s-au abținut, cel
puțin 17 se evidențiază ca țări importante în regiunile lor datorită mărimii populației,
PIB-ului, posesiei de arme nucleare sau impactului cultural. Aceste țări sunt India,
Indonezia, Pakistan și Bangladesh în Asia; Malaezia, Singapore și Thailanda în Asia de
Sud-Est; Brazilia și Mexic în America Latină; Ghana, Kenya, Nigeria, Africa de Sud,
Tanzania și Uganda în Africa; Iordania și Egipt în Orientul Mijlociu și respectiv Africa
de Nord. Dacă se adaugă China, Iran, Vietnam și patru dintre țările din Asia Centrală care
au votat împotrivă pe 7 aprilie, se creează un grup de 24 de țări cu pondere mare, dintre
care șase sunt membre ale G-20. Atunci, în mod firesc se poate formula întrebarea: se
conturează o nouă ordine globală multivalentă? Această nouă eră a complexității,
contradicțiilor și a realităților multivalente conturează posibilitatea unor noi abordări care
ar putea fi caracterizate de o mai mare deschidere către diversitate, care să materializeze
mai multe detalii practice și înțelegeri bazate pe cunoașterea provocărilor și amenințărilor
existențiale actuale.
Într-o lume multivalentă aceste abordări ar putea fi mai eficiente decât utilizarea
forumurilor globale pentru promovarea valorilor, a preferințelor politice și a diferențelor
polemice. Compoziția G-20 indică un grup de actori occidentali sincronizați (G-7 plus
Australia, Coreea de Sud și Uniunea Europeană) și un grup de șase țări non-occidentale
care alcătuiesc Grupul BRICSAM (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud și Mexic).
O altă grupare conturată în interiorul G-20 este QUAD, ai cărei lideri s-au reunit recent în
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Japonia. Fără să dezvoltăm conotațiile induse de imagini, prezentăm mai jos două
fotografii care includ cei mai reprezentativi lideri ai celor două organizații.
În paisprezece ani de reuniuni G-20, doar două țări non occidentale au deținut
președinția rotativă a grupului – Mexic (2012) și Argentina (2018). În următorii patru ani
aceste summit-uri vor fi găzduite de Indonezia, India, Brazilia și Africa de Sud.
Vizibilitatea „unei noi ordinii globale multivalente” va fi mai evidentă în următorii patru
ani decât a fost în ultimii 14 ani. Pe lângă criza ruso-ucraineană și criza economică
globală ce se prefigurează, un factor cultural semnificativ, care nu ar trebui minimizat,

este reprezentat de religie, ca un motor al evoluției culturale globale. G-20 are patru țări
cu populații musulmane importante (Indonezia, India, Turcia și Arabia Saudită), în timp
ce G-7 nu are niciuna. Numărul musulmanilor pe planetă este de aproximativ 1,2
miliarde. Este posibil ca următorii ani dimensiunea religioasă să marcheze începutul unei
noi direcții de abordare a păcii în lume.
G-20 are un Forum interreligios care se întrunește în Australia, în marja fiecărui
summit, începând din anul 2014, anul înființării acestuia.
Summit-ul G-20 din Indonezia (15-16 noiembrie 2022) va reprezenta un moment de
maximă importanță pentru viitorul lumii, datorită tensiunilor globale generate de
conflictul din Ucraina, care cunoaște o nouă dinamică din septembrie 2022, dar și legat
de participarea președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, la eveniment. Momentul G20 din Indonezia ar putea consacra împărțirea lumii în două entități cu ordini diferite, cea
a Occidentului și cea a țărilor non-occidentale. Liderii G-20 vor trebui să folosească
momentul pentru a proiecta lumii o viziune strategică incluzivă, practică și responsabilă a
convergenței către o nouă eră în ordinea globală care poate tolera nu numai diversitatea și
diferența, ci și complexitatea, contradicția și chiar contrarietatea dinamicii centrale de
restabilire a unei singure comunități internaționale pentru toți.
Pentru acesta ar fi necesar să apară acei lideri carismatici, capabili să înțeleagă
viitorul, să prefigureze căile de urmat și să se fie ei înșiși modele etice pentru ceilalți.
Or mai fi aceștia pe undeva?
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CÂTEVA CONCLUZII DE ORDIN STRATEGIC
DIN RĂZBOIUL RUSO-UCRAINEAN
Gl.bg. (rtr.) Dan Niculescu
Războiul din Ucraina, cel puțin până la momentul
scrierii acestui articol, în loc să ne aducă în prim plan, așa
cum ne așteptam, operații cibernetice, război electronic,
diverse aplicații militare ale roboticii sau ale inteligenței
artificiale, ne demonstrează că principalele mijloace de
lovire sunt tot artileria și blindatele. Această opinie a fost
exprimată și cu prilejul expoziției de tehnică militară
„Eurosatory”. Poate că așa este sau se dorește revenirea atenției specialiștilor militari la
achiziționarea de sisteme moderne de blindate și artilerie. Mai există și posibilitatea ca
încă să nu fi văzut tot ce ne poate oferi acest război în materie de armamente.
Concentrare asupra armamentului greu înseamnă distrugeri mari de bunuri materiale și
pierderi inutile de vieți omenești. În ultimă instanță înseamnă că singura schimbare
petrecută în domeniul militar a fost creșterea puterii distructive a armamentului și
muniției. De fapt, natura brutală și irațională a războiului a rămas neschimbată. Nu se
poate câștiga o luptă, cu atât mai mult un război, fără să tragi un glonț, din birou, în fața
unui calculator. Este nevoie de forță care să determine inamicul să cedeze, să se supună,
să se declare învins. Aceasta este esența războiului și scopul lui fiind, sintetic definit de
Carl von Clausewitz ca fiind „o continuare a politicii prin alte mijloace”.
Invazia Ucrainei de către Rusia nu a început în februarie 2022, ci cu mult timp înainte,
în 2014 când liderii de la Moscova au hotărât invadarea Crimeei și declanșarea războiului
civil din Donbas. Sau poate a început chiar mai devreme, atunci când Putin a decis că
Occidentul a trecut ceea ce el considera a fi „linia roșie” și că amenință direct securitatea
Rusiei. Obsesia încercuirii țării, fie ea reală sau nu, manifestată de liderii ruși nu este de
dată recentă, ea este o trăsătură fundamentală pe care se bazează întreaga strategie de
apărare și securitate a Rusiei, indiferent de forma sa de organizare politică: țaristă,
comunistă sau democratic autoritară (neoliberală?!). Așa cum s-a întâmplat și în alte dăți,
războiul a început înainte de a fi perceput de analiști, militari și politicieni ca atare. Încă
odată parabola lui Dino Buzzati din „Deșertul tătarilor” rămâne valabilă: tătarii sunt la
granițele țării, dar nimeni nu crede că este adevărat.
Poate că această inducere în eroare este chiar rezultatul operației de dezinformare și de
inoculare a fricii Occidentului față de Rusia. Poate că este strategia specialiștilor ruși de a
realiza dominația informațională prin saturarea restului lumii cu ceea ce doreau ei să se
creadă despre Rusia. Această strategie nu a reușit datorită întârzierii acțiunilor
Occidentului de a riposta cu hotărâre la acțiunile Moscovei. Este posibil ca liderii ruși să
fi început și ei să creadă propria propagandă, propria dezinformare sau au crezut că
succesele obținute în Cecenia, Georgia, Crimeea, Siria, Libia etc. vor continua la
nesfârșit. Aceasta a fost surpriza strategică instrumentată de specialiștii în dezinformare
ruși, care, din fericire, nu a mai fost continuată și la nivel operațional deoarece invazia nu
a mai surprins pe nimeni, ceea ce denotă prea multă încredere în succes, superficialitate
în pregătirea acțiunilor de luptă, subestimarea adversarului și a reacției internaționale. În
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prima fază a războiului surpriza cea mare a fost atunci când armata de invazie a Rusiei
s-a trezit confruntată de un oponent puternic, bine înarmat, instruit, motivat dar și sprijinit
credibil de către țările occidentale unite. Rezultatele s-au văzut. Frica nu a mai funcționat
așa cum doreau strategii ruși, operațiunea militară din nordul Ucrainei a eșuat lamentabil,
UE și NATO au acționat coordonat pentru sprijinirea Ucrainei cu aproape tot ce avea
nevoie, rezistând totuși la solicitările excesive ale Kievului care ar fi putut să le atragă
într-o confruntare directă cu Rusia.
Pe lângă deficiențele conceptuale, de organizare și desfășurare a invaziei Ucrainei,
liderii ruși au făcut și o eroare politică majoră generată tot de calcule nerealiste. Procesul
de la Minsk era blocat. Putin spera ca pregătirile militare de la granițele Ucrainei să-i
intimideze pe liderii de la Kiev pentru a accepta compromisurile solicitate de Moscova.
Acest lucru nu s-a întâmplat, mai mult, toate condițiile puse de Moscova Uniunii
Europene, NATO și Ucrainei nu numai că nu au fost acceptate, dar acum sunt mai
departe ca oricând de a fi realizate. Vestul s-a mobilizat și este hotărât să întoarcă Rusia
înapoi de unde a plecat. Acum Rusia nu mai are decât alternativa unui război de durată
care-i va măcina resursele și pe care nu are certitudinea că îl poate câștiga.
La data scrierii acestui articol, se pare că armata rusă a preluat inițiativa în luptă
mutând direcția principală de ofensivă din nord în sud-estul Ucrainei. Dacă nu au reușit
capturarea Kievului și decapitarea conducerii ucrainene, încearcă să izoleze Ucraina
blocându-i accesul la Marea Azov și Marea Neagră și anexând cele două provincii
separatiste: Donețk și Lugansk.
Unii analiști militari estimează că Putin nu a renunțat la tentativa de a suprima
conducerea politică ucraineană de la Kiev. Totuși, o reluare a ofensivei în Nord, chiar și
cu participarea Republicii Belarus, este puțin probabilă. Poate că Putin dispune și de alte
metode de a realiza acest obiectiv.
Acesta este tabloul de ansamblu al situației conflictului din Ucraina. În continuare voi
încerca să analizez modul în care diferite specialități militare au fost folosite în sprijinul
luptei și cum ajutorul primit din Occident a potențat acțiunile armatei ucrainene.
Imagistica tactică
Războiul din Ucraina a devenit un model pentru modul în care imaginile și
informațiile obținute de către sateliții comerciali își pot găsi utilitate în conducerea
acțiunilor tactice în câmpul de luptă. Constelația de sateliți „Starlink” a lui Elon Musk și
softul dezvoltat autohton, „GIS Arta”, au făcut posibil ca în Ucraina Internetul să
funcționeze neîntrerupt. Astfel, mesajele președintelui Zelenski, atât cele către poporul
ucrainian cât și cele de sprijin sau de critică adresate partenerilor occidentali, au putut fi
transmise neîntrerupt.
„Starlink” este format din mii de sateliți ce gravitează pe orbita joasă a Pământului și
asigură servicii de Internet. În februarie 2022 Musk a trimis în Ucraina 5.000 de
receptoare pentru semnalele Internet și se estimează că până în prezent numărul lor a
ajuns la peste 11.000 de seturi.
Sateliții sunt esențiali pentru a asigura comunicațiile între drone și sistemele de lovire
ucrainene (artilerie, rachete), dar și pentru a asigura funcționarea diferitelor servicii în
țară (spitale, serviciul de ambulanță, scoli etc.). Rușii pot bruia transmisiile satelitare
militare dar nu pot bruia, cel puțin deocamdată, sateliții „Starlink”.
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În ceea ce privește tehnologia „GIS Arta” aceasta a fost dezvoltată de specialiștii
ucraineni: „GIS” este un soft similar cu cel folosit de Uber adaptat pentru transmiterea
datelor și informațiilor geografice, deci poate fi considerat a fi un soft pentru artilerie.
„GIS Arta” preia informațiile despre obiectivele țintă de la drone, le transmite
specialiștilor americani și NATO care prelucrează datele și apoi le retransmit analiștilor
ucraineni care stabilesc coordonatele țintelor și le transmit artileriei care astfel poate
executa lovituri de precizie asupra țintelor.
„Starlink”, spre deosebire de constelațiile de sateliți mai vechi (Globalstar, Inmarsat și
Iridium), poate transmite rapid și clar atât informații video, cât și imagini având viteze de
încărcare/descărcare de 87,5 megabiți pe secundă.
Chiar dacă imaginile primite de la sateliții comerciali americani nu au putut fi trimise
direct la unitățile combatante, acestea au fost în măsură să dea datele necesare liderilor
militari ucraineni pentru a înțelege intențiile rușilor, unde își concentrează trupele, pe ce
direcții se deplasează și mai ales pentru identificarea punctelor vulnerabile ale
dispozitivului trupelor rusești.
De asemenea, acest conflict a evidențiat nevoia de dezvoltare rapidă a tehnologiilor și
softurilor care să îmbunătățească flexibilitatea sistemelor informatice astfel încât acestea
să se adapteze și să poată funcționa continuu în condițiile dificile presupuse de câmpul de
luptă.
Pe de altă parte, slaba performanță a militarilor ruși poate fi pusă pe seama pregătirii
insuficiente pentru folosirea imaginilor tactice în dinamica acțiunilor de luptă. A fost
evidentă lipsa unei doctrine în baza căreia să poată fi realizată cooperarea eficientă între
diferite domenii astfel încât informația să fie transmisă rapid și transformată în acțiune.
Această deficiență poate fi pusă și pe seama obsesiei rușilor de a păstra secretul chiar și
acolo unde nu este nevoie.
Artileria
Războaiele purtate în ultimul timp au avut în prin plan acțiunile terestre sprijinite de
aviație. În Ucraina lucrurile stau oarecum altfel în sensul că acțiunile aviației au fost
sporadice, accentul căzând pe infanterie, artilerie și tancuri. Flota rusă din Marea Neagră,
în afară de pierderea crucișătorului „Moskva”, nu a mai produs nimic spectaculos.
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Cu alte cuvinte, artileria – Regele războiului – a revenit în atenția specialiștilor
militari. Luptele din estul și sudul Ucrainei se caracterizează prin dueluri prelungite de
artilerie și un ritm lent, dar continuu de înaintare a trupelor ruse.
În sprijinul artileriei au fost folosite, de ambele părți, avioanele fără pilot, de la cele
mai sofisticate, până la cele comerciale cumpărate de beligeranți din China. Eficiența
acestei combinații s-a dovedit a fi letală. Informațiile transmise de drone au permis
artileriei să execute foc precis asupra țintelor care nu pot fi localizate prin folosirea
mijloacelor tradiționale de observare. De asemenea, dronele, fiind echipate cu programe
dedicate ce fac măsurători exacte între ținta vizată și punctul de impact, permit
artileriștilor să facă rapid corecțiile necesare pentru a executa trageri de precizie. În plus,
militarii ucraineni au primit informații despre ținte de la sateliții americani ceea ce le-a
conferit un avantaj major în angajarea artileriei inamice.
Folosirea sistemelor de artilerie de mare precizie a generat atât precizia focului cât și
economisirea muniției, un element foarte important mai ales pentru Ucraina.
De asemenea, specialiștii ucraineni au reușit să adapteze la muniția de artilerie
existentă și la rachete sisteme modulare de ghidare ceea ce a avut ca efect creșterea
eficienței tactice, dar și reducerea costurilor.
O altă noutate constă în faptul că piesele de artilerie deja existente în inventarul
ambelor tabere, majoritatea fabricate în perioada sovietică, au tras cu muniție nouă cu
performanțe superioare celor originale. Un exemplu este folosirea muniției antitanc
ghidate, care odată ajunsă deasupra zonei vizate eliberează sub-muniții inteligente.
Aceste submuniții în timp ce coboară își caută ținta. Dacă detectează un tanc se
orientează automat către acesta și în momentul impactului declanșează un percutor
metalic care perforează turela tancului și explozia se produce în interiorul cutiei blindate
(blindajul părții superioare a cutiei blindate este de regulă mai subțire).
Ceea ce nu s-a schimbat în folosirea artileriei pe câmpul de luptă este executarea
focului concentrat asupra inamicului. Conform doctrinei militare rusești, diferit de
principiile de luptă occidentale, forțele de manevră (infanteria și tancurile) sunt cele care
sprijină artileria, nu invers. Forțele de manevră fixează inamicul și artileria îl nimicește
prin folosirea focului masat. În
cazul conflictului din Ucraina
această tactică este justificată și de
lipsa
aportului
aviației
de
bombardament care este suplinită
prin executarea de lovituri în
adâncimea adversarului cu artileria
cu bătaie lungă.
Primirea de către Ucraina a
sistemelor HIMARS MLRS (High
Mobility Artillery Rocket System
– Multiple Launch Rocket System)
îi conferă o superioritate notabilă
(părăsirea de către trupele rusești a Insulei Șerpilor se datorează vulnerabilității acestora
față de HIMARS). Un lansator de rachete HIMARS poate acoperi o suprafață extinsă cu
un număr mare de rachete într-o singură salvă. Întrucât bătaia acestui sistem depășește pe
a oricărui alt sistem similar rusesc există pericolul escaladării conflictului dacă ar fi
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folosit peste graniță, pe teritoriul Rusiei. Din această cauză SUA a livrat Ucrainei sisteme
HIMARS cu rază scurtă de acțiune.
Primirea de către ucraineni a sistemului HIMARS echilibrează întrucâtva raportul de
piese de artilerie defavorabil deocamdată Ucrainei. Se pare că Putin a stabilit ca prioritate
pentru forțele de cercetare rusești identificarea locului de dispunere și distrugerea acestor
sisteme, ceea ce dovedește cât de periculoase sunt acestea pentru trupele și obiectivele
importante rusești (puncte de comandă, depozite de muniții, poduri, etc.).
Războiul cibernetic
Rusia, probabil mai mult decât alți actori globali, recurge în mod constant la atacuri
cibernetice împotriva altor țări. Atacurile cibernetice se desfășoară pentru: sprijinirea
acțiunilor de luptă, ca în cazul celor executate împotriva Ucrainei; dezechilibrarea sau
descurajarea opiniei publice din unele țări, ca pe timpul alegerilor din SUA, Franța sau
referendumul pentru Brexit; amenințarea guvernelor ca răspuns la luările acestora de
poziție ce nemulțumeau liderii de la Kremlin, ca în cazul Finlandei și Suediei când și-au
exprimat dorința de a se integra în NATO.
În contextul războiului din Ucraina, atacurile cibernetice rusești sunt mai frecvente și
se orientează cu predilecție către infrastructură. Deși metodele sunt similare cu cele
folosite de ruși în timp de pace, diferențele apar în intensitate, frecvență și context.
Uneori recurgerea la atacul cibernetic dublează acțiunile diplomatice, de dezinformare și
pe cele militare. Principalele ținte ale atacurilor cibernetice rusești sunt SUA, în primul
rând, Ucraina, NATO și UE.
Pe 27 aprilie 2022, Unitatea Digitală a Microsoft a publicat un raport în care erau
enumerate și analizate toate atacurile cibernetice executate de Rusia împotriva Ucrainei în
prima lună de război. Una din concluzii era aceea că Serviciul Militar de Informații
(GRU), Serviciul de Informații Externe (SVR) și Serviciul Federal de Informații (FSB) au
executat sabotaje, spionaj sau ambele, concomitent cu invazia terestră, aeriană și
maritimă a Ucrainei de către forțele militare rusești. Scopul urmărit era acela de a
dezorganiza funcționarea guvernului și a conduceri militare, precum și a diminua
încrederea populației în instituțiile statului. De asemenea, analizând datele colectate,
analiștii de la Microsoft au tras concluzia că atacurile cibernetice asupra Ucrainei au
început concomitent cu desfășurarea de trupe rusești la granița cu Ucraina (decembrie
2021). În acea fază atacurile cibernetice au vizat accesul la infrastructura critică
ucraineană (energie, servicii IT etc.), culegerea de informații militare și politico-militare
atât din Ucraina, cât și din alte țări din Europa, America de Nord, Asia. Aceste atacuri au
semnalat pregătirea invaziei și invazia propriu zisă (în decembrie 2021 au fost 15 atacuri
cibernetice; în martie 2022 au fost 125 atacuri cibernetice). Pe timpul discuțiilor dintre
diplomații din Rusia, Ucraina, UE și NATO, care au eșuat în a ajunge la un compromis
(13.01.2022), Moscova a lansat atacul cibernetic denumit „WhisperGate” care ștergea
datele din computere și făcea reinstalarea programelor imposibilă. Țintele vizate au fost
sistemele informatice guvernamentale. În perioada de început a războiului (23.02.2022)
„Iridium” (grupul de atac cibernetic al GRU) a lansat un nou atac cibernetic –
„FoxBlade” – asupra a sute de rețele militare și guvernamentale. Și în acest caz a existat
simultaneitate între acțiunile militare și declanșarea atacului cibernetic. Mai mult, atacul
cibernetic a fost concentrat în primul rând către Kiev, Donbas și centralele nucleare
ucrainene.
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O concluzie importantă rezultată din raport este aceea că în timp de război atacurile
cibernetice sunt mai frecvente, mai distructive și sunt coordonate cu acțiunile militare.
Rusia nu se bazează în acțiunile sale ostile numai pe atacul cibernetic. De regulă
acesta este cuplat cu alte acțiuni precum: proteste sociale, acțiuni civile, campanii de
dezinformare, provocări.
În analizarea performanțelor relativ slabe ale atacurilor cibernetice inițiate de Rusia
trebuie să ținem seama și de sprijinul primit de Kiev din partea SUA, NATO, Israelului și
a altor țări ce sprijină Ucraina în războiul împotriva Rusiei.
Israelul are un mare deficit de specialiști în domeniul cibernetic fapt pentru care
companiile care au preocupări în acest domeniu și sunt într-o creștere continuă, au
deschis numeroase sucursale în Ucraina unde este un excedent de experți (se estimează că
aproximativ 2.000 de specialiști ucraineni lucrează în firme israeliene). Este posibil ca
aportul activităților desfășurate de acești specialiști să se vadă și pe câmpul de luptă.
Structurile specializate ale SUA sunt mult mai implicate în Ucraina și nu au
preocuparea liderilor de la Ierusalim de a fi discreți pentru a nu-i deranja prea tare pe ruși.
În luna iulie 2022 a fost semnat un acord de cooperare între Agenția americană de
Securitate Cibernetică și Protecție Infrastructuri și structura similară ucraineană, Direcția
de Stat pentru Comunicații Speciale și Protecția Informațiilor. Prin oficializarea acestui
parteneriat se urmărea ușurarea schimbului de informații între cele două părți,
uniformizarea metodelor de acțiune, evaluarea eficienței structurii de protecție a
infrastructurii critice, realizarea unui proiect comun de prevenire a atacurilor cibernetice
și participarea la exerciții comune.
De asemenea, Ucraina a fost invitată să participe cu specialiști la exercițiul „Locked
Shields” organizat în cadrul Centrului de excelență NATO pentru Apărare Împotriva
Atacurilor Cibernetice (aprilie 2022).
Analizând modul în care Moscova folosește atacurile cibernetice putem distinge trei
căi diferite de acțiune:
a) Pentru a pregăti și a facilita un conflict militar prin atacarea infrastructurii critice
a statului țintă (site-uri guvernamentale, serverele IT, bănci, spitale, sistemul
energetic etc.).
b) Ca parte a războiului hibrid ca substitut pentru război. Acestea sunt atacuri
persistente, de lungă durată, se aplică cu intermitențe, de cele mai multe ori cuplate
cu tehnici specifice războiului hibrid (campanii de dezinformare, acțiuni sociale etc).
c) Ca semnal pentru o nemulțumire a Moscovei sau pentru a potența un avertisment
politic. În aceste situații atacul cibernetic se coordonează cu demersurile
diplomatice.
Rusia, atât în timp de pace, cât și de război, folosește atacurile cibernetice ca metodă
de a provoca dezordine socială și a afecta buna funcționare a organizațiilor.
Invazia Ucrainei de către Rusia ne-a oferit ocazia de a observa concret modul de
folosire de către Moscova a atacurilor cibernetice în război. Observarea cu atenție a
acțiunilor Rusiei circumscrise războiului hibrid ne poate furniza noi indicii de descoperire
a intențiilor reale ale conducătorilor ruși.
Ajutorul militar extern
Ambele țări beligerante au primit sprijin extern, deși diferit în valoare și calitate. Rusia
a primit voluntari din spațiul ce a aparținut Uniunii Sovietice și din Orientul Mijlociu,
sprijin politic din China, India, unele țări grupate în BRICS. Sprijinul primit de Ucraina
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din partea unei superputeri a fost mult mai consistent, fiind țara victimă a agresiunii. În
general acest aspect a fost bine prezentat de mass-media internațională așa că nu o să
insist asupra lui, ci o să prezint câteva date care au circulat mai puțin în spațiul public.
Astfel, în cotidianul american New York Times a apărut informația că în Ucraina au
fost trimise și acționează forțe speciale canadiene. Această informație nu a fost negată de
autoritățile canadiene. De asemenea, se mai preciza că și Washingtonul a trimis elemente
ale forțelor speciale americane care acționează din cadrul Ambasadei SUA din Kiev unde
sunt staționate sub acoperirea de forțe de securitate. Aceasta este o acoperire aproape
standard pentru forțele speciale americane atunci când se dorește „discreție”. Dacă este să
dăm crezare afirmațiilor Moscovei, elemente britanice din SAS sunt active în Ucraina.
În general, forțele speciale acționează discret și pot îndeplini misiuni multiple: pot
antrena trupe, consilia, culege informații, etc.
Prezența trupelor speciale în Ucraina poate fi interpretată și într-o altă notă. Prezența
lor ar putea semnala un prim pas către escaladarea conflictului, deoarece pot preceda
introducerea forțelor principale în teatrul acțiunilor de luptă, așa cum s-a întâmplat în
majoritatea conflictelor militare anterioare în care s-a angajat SUA (Vietnam, Afganistan,
Sierra Leone, etc.).
Să sperăm că este o știre falsă care face parte din arsenalul occidental de dezinformare
și inducere în eroare a liderilor de la Moscova.
Așa cum am afirmat anterior, ambele state beligerante au beneficiat de sprijinul
voluntarilor sau mercenarilor străini. Se estimează că în Ucraina luptă aproximativ 20.000
voluntari din 52 de țări. Pentru recrutarea acestora autoritățile ucrainene au recurs la
tehnologia modernă înființând un website în care sunt precizate în detaliu toate formele și
documentele necesare pentru a veni ca voluntar în Ucraina (fightforua.org).
Sunt foarte interesante declarațiile voluntarilor americani reveniți în SUA despre
realitățile teatrului de luptă din Ucraina. De remarcat că acești voluntari nu sunt niște
civili care dintr-un motiv sau altul au decis să lupte în război, ci foști polițiști și militari
care au executat misiuni de luptă în Afganistan, Irak, Orientul Mijlociu, Africa, etc.
Mulți dintre voluntarii americani care au supraviețuit și s-au întors acasă au probleme
mari de sănătate psihică care sunt diferite de formele prezentate de militarii activi întorși
din Afganistan sau Irak. Aceste manifestări pricinuite de stres, traume, consum nervos,
frică și răni, depășesc ca intensitate și gravitate manifestările provocate de stresul posttraumatic întâlnit la ceilalți militari (post-traumatic stress disorder – PTSD). Medicii spun
că prima cauză a acestor manifestări este ferocitatea și intensitatea luptelor din Ucraina.
O altă cauză care amplifică șocul psihologic suferit de voluntarii americani ce au luptat în
Ucraina este aceea că acolo luptau împotriva europenilor, persoane cu care se puteau
identifica psihologic, spre deosebire de adversarii din celelalte teatre de luptă. Este
posibil ca luptând în Africa sau în Orientul Mijlociu să se producă o disociere în sensul
perceperii inamicului „diferit de noi”, ceea ce nu este cazul în Ucraina unde „inamicul
este ca noi”. Astfel de răni morale se produc atunci când un individ se confruntă cu un
eveniment ce contrazice codul său moral, principiile și credințele sale. Rănile morale ca și
șocul post-traumatic pot determina apariția unor afecțiuni psihologice de lungă durată.
Într-o situație în care luptătorii nu sunt capabili să se disocieze psihologic de inamic (ex.
american contra rus) posibilitatea de a dezvolta răni morale este ridicată.
Veteranii americani care au reușit să se întoarcă acasă nu se confruntă numai cu
traume psihologice, ci și cu birocrația sistemului medical militar american. Statutul lor de
voluntari în armata altui stat nu permite obținerea sprijinului medical de care au nevoie în
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facilitățile medicale militare americane. Acest complex de traume constituie cauza pentru
care numărul sinuciderilor din rândul voluntarilor întorși din Ucraina este atât de mare.
Ce mai contează omul atunci când este vorba de marea politică.
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LECȚII ÎNVĂȚATE DIN CONFLICTUL
RUSO-UCRAINEAN
Gl. bg. (rtr.) Dan Niculescu

După mai bine de șase luni de la declanșarea operației
speciale a Rusiei împotriva Ucrainei și probabil tot atâtea
luni de la începerea fazei preliminare a unui nou conflict
sistemic între marile puteri, adică faza de confruntare prin
terți, putem să identificăm câteva lecții desprinse din
confruntările armate de până acum.
Războiul din Ucraina reprezintă prima confruntare
violentă majoră a noului Război Rece generat de reînceperea competiției strategice între
marile puteri pentru dominație globală, ceea ce impune atenție sporită pentru înțelegerea
tendințelor ce vor caracteriza arta militară a secolului XXI.
Cele mai multe dintre aceste concluzii nu au un caracter definitiv, totuși în această
fază a luptei pot fi identificate semnale valoroase privind:
- noile sisteme de armamente și muniții intrate în înzestrarea părților și eficiența lor în
luptă;
- elementele de noutate în conceptele de ducere a luptei, modalități de coordonare a
forțelor și mijloacelor, potențarea lor reciprocă (aplicarea principiului „joint”, eficiența
sistemelor de comunicații, modul de implementare a informațiilor în operații, etc.);
- eficiența noilor tehnologii (inteligență artificială, robotică, rachete, etc.);
- eficiența sistemelor de mobilizare, logistice, etc;
- antrenarea trupelor și comandamentelor în condițiile în care neprevăzutul va fi
cuvântul de ordine într-un război major.
Este eronat să considerăm că lecțiile învățate din această fază a războiului nu au
valoare fiindcă niciuna din părți nu a introdus în luptă cele mai noi mijloace de luptă,
unele chiar cu potențial de a înclina balanța confruntării de una sau de cealaltă parte.
Dimpotrivă, aceste lecții ascund informații prețioase pentru viitor și asimilarea lor de
către factorii de decizie politică și militară, de specialiștii din domenii diverse (politică,
securitate națională, informații, tehnologii, etc.) poate preveni multe surprize neplăcute ce
pot apare în fazele ulterioare ale unui posibil război de amploare.
Lecții învățate la nivel strategic
Concepția potrivit căreia un război major între marile puteri nu mai este posibil s-a
dovedit a fi un vis frumos. Caracterul distructiv al arsenalelor moderne, inclusiv cel
nuclear, nu mai pare a fi un obstacol pentru ambițiile celor care doresc să controleze o
parte tot mai mare a lumii, cu resursele sale umane și materiale.
O primă concluzie pe care o consider și cea mai importantă este aceea că acest război,
dacă s-ar fi dorit, ar fi putut fi evitat printr-o soluție diplomatică. Dacă neutralitatea
Ucrainei, la fel ca în cazul Finlandei și Austriei, ar fi fost acceptată nu mai începea
războiul în Ucraina, iar viața ar fi putut continua oarecum normal. Acum avem război,
crize multiple și un viitor incert, mai ales pentru Europa care din punct de vedere al
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apărării directe este mult sub nivelul celei din timpul Războiului Rece și deci mai
dependentă de SUA.
La momentul acesta nu este clar cine va câștiga războiul sau dacă acest război este
doar o primă fază a războiului global sau unei stări de război continuu de tipul celui
anticipat de George Orwell în romanul „1984”. Ceea ce se știe este faptul că acest război
a fost dorit din motive pe care le putem intui sau pe care nu le vom cunoaște niciodată.
Conflictul ruso-ucrainean demonstrează că pentru decidenții politici și militari ai
marilor puteri proiectarea cinetică a puterii este o opțiune valabilă atunci când consideră
că propria securitate națională este amenințată. În cazul actualului război, obiectivul
Moscovei de declanșare a invaziei Ucrainei a fost acela de a modifica orientarea
strategică a Kievului către Occident. Deocamdată este neclar dacă Rusia își va îndeplini
obiectivul numai recurgând la forță, dar dacă nu va reuși acum va reveni atunci când va fi
mai bine pregătită. Conducătorii Rusiei întotdeauna au respectat principiul politic enunțat
de Machiavelli în „El Principe” potrivit căruia „este mai bine să fii temut decât iubit, dacă
nu pot fi amândouă”.
Dacă Rusia, ca putere eminamente militaristă se va concentra acum, dar și în viitor,
numai pe acțiuni militare și pe cele de război politic (acțiuni hibride, atacuri cibernetice,
dezinformare, încurajarea mișcărilor de protest, etc.), are toate șansele să sufere un eșec
major, de tipul celui enunțat de secretarul american al Apărării, care, se pare că este
adevăratul obiectivul strategic al Washingtonului. Lloyd Austin a fost cât se poate de clar
anunțând public că „SUA dorește Rusia slăbită până ce va fi adusă la nivelul în care nu va
mai putea face ce a făcut cu Ucraina”. Pentru această afirmație tranșantă Austin a și fost
discret admonestat – nu pentru ceea ce a spus, ci pentru că a spus. Oricum ar fi, lecțiile
acestei faze a confruntării vor fi studiate cu atenție, greșelile nu vor mai fi repetate și
pericolul va fi și mai mare.
Dacă acest război va fi oprit la un moment dat aceasta ar avantaja Rusia și Europa.
Rusia va folosi timpul pentru consolidarea teritoriile cucerite de la Ucraina, pregătirea
forțelor armate eliminând deficiențele constatate în acest război și continuând procesul de
restructurare și modernizare a forțelor armate început anterior. De asemenea, propaganda
rusească va acționa pentru a transforma eșecul în victorie și va continua cu mai multă
vigoare războiul politic împotriva Vestului, pe coordonatele deja cunoscute (dezbinare,
slăbirea încrederii populației în guvernele și instituțiile proprii, evidențierea slăbiciunilor
sistemului liberal democratic în comparație cu cel autoritar și va accelera apropierea
Rusiei de China, în pofida tuturor riscurilor politice și de securitate implicate de această
orientare, riscuri pe care, de altfel, Moscova le cunoaște foarte bine). Intrarea Moscovei
în siajul Chinei o va transforma treptat într-o putere aliată secundară a Beijingului.
Același risc este valabil și pentru Europa care își va spori dependența față de SUA pe
măsură ce anarhia globală va crește.
Dacă Ucraina, cu sprijinul Occidentului, va câștiga războiul va avea cale liberă pentru
a se integra în UE și NATO, dar pericolul rusesc nu va dispare. Va fi un nou conflict
înghețat unde Rusia își va testa doctrina războiului hibrid. Nu exclud posibilitatea unei
victorii parțiale ucrainene cu atât mai mult cu cât nu ar fi prima dată când o superputere
iese înfrântă dintr-un război împotriva unei puteri inferioare, dar puternic motivată.
Precedente sunt numeroase: SUA în Vietnam nu a pierdut nici o luptă, dar a pierdut
războiul, Rusia și SUA în Afganistan, Franța în Algeria, etc.
Conflictul din Ucraina se caracterizează prin îmbinarea elementelor tradiționale de
ducere a luptei (încercuirea zonelor urbane, tăierea surselor de aprovizionare, interzicerea
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căilor de acces a forțelor de întărire, lupta în localitate, demoralizarea apărătorilor,
atrocități de ambele părți, etc.), cu elemente noi, inovative (folosirea dronelor, a armei
hipersonice, amenințări cu folosirea armei nucleare, acțiuni de luptă asimetrice, folosirea
cryptomonedei pentru plata armamentului achiziționat, acțiuni de război politic și
economic, folosirea mercenarilor, voluntarilor, a formațiunilor paramilitare, etc.
Conflictul din Ucraina a confirmat faptul că spațiul cibernetic a devenit un domeniu
de confruntare propice pentru sabotaje, spionaj, dezinformare și atac. Războiul psihologic
a fost de asemenea prezent în arsenalul beligeranților. Tehnologia digitală, platformele de
tip social media, Internetul, au fost folosite intens contribuind la diseminare propagandei,
dezinformare, formarea percepțiilor, provocarea de emoții puternice, generarea sprijinului
pentru cauzele părților beligerante.
În concluzie, războiul din Ucraina nu a avut doar o componenta militară, ci a înglobat
acțiuni diverse ale: bancherilor, oamenilor de afaceri, hackerilor, etc. Această diversitate
de metode de ducere a luptei subliniază necesitatea unei doctrine cuprinzătoare care să
înglobeze atât principiile rusești de ducere a războiului hibrid, cât și pe cele americane de
război de generația a patra sau pe cele chinezești de război nelimitat.
Invazia Ucrainei de către Rusia a demonstrat încă odată că geografia contează. Istoric,
spațiul circumscris astăzi în granițele Ucrainei a fost unul de confruntare militară
deoarece se constituie ca un culoar geografic și logistic ce leagă Europa de Asia, este
centrul Eurasiei sau al „heartland-ului” în concepția geopoliticianului britanic Sir Halford
Mackinder. Ucraina poate fi o zonă tampon cu caracter defensiv, o bază de lansare a
puterii militare, dar și o cale comercială. La acestea se mai adaugă bogățiile naturale ale
țării: căi fluviale navigabile, porturi la mările calde (Marea Azov și Marea Neagră),
infrastructură extinsă, demografie, zăcăminte minerale, agricultură, etc. Toate acestea la
un loc au transformat Ucraina într-un adevărat magnet pentru toate puterile ce au
controlat la un moment dat enormul spațiu eurasiatic.
În contextul geopolitic actual caracterizat de schimbări majore în privința stabilității
strategice a sistemului internațional și a echilibrelor de forțe, oarecum natural, Ucraina a
revenit în atenția marilor puteri. Această importanță geopolitică justifică concluzia că
actualul conflict este de fapt între Occident, condus de SUA și Rusia. Deocamdată este
neclar cine va ieși învingător în noua configurație geopolitică aflată în dinamică, dar,
oricum, nici victoria, nici înfrângerea nu sunt permanente, istoria a demonstrat-o de atâtea
ori, iar renașterea Rusiei s-a întâmplat chiar sub ochii noștri. Rusia este un stat revizionist
care are ca scop să refacă, în funcție de propriile interese, arhitectura de securitate a
Europei și, eventual, să devină hegemonul acesteia. Dacă va eșua în acest plan, Rusia va
dispare ca superputere mondială, iar colapsul său va aduce haos, luptă acerbă pentru
ocuparea locului eliberat de aceasta (mai ales în partea asiatică), conflicte, ruină și...
China!
În concluzie, miza jocului geopolitic dintre Occident și Rusia este mult mai mare
decât independența și integritatea teritorială a Ucrainei, iar confruntarea dintre cele două
mari puteri nu va lăsa pe nimeni neatins.
Coeziunea blocului occidental nu ar trebui luată ca fiind o certitudine. Deja sunt state
europene care nu doresc să-și altereze relațiile cu Moscova. SUA este încă puternică și va
reuși să mențină coeziunea continentului pentru o perioadă care va depinde de evoluția
situației internaționale. Tendința statelor europene – dar această constatare se poate
generaliza –, va fi tot mai pronunțată către promovarea a ceea ce consideră a fi propriile
interese naționale. Această situație va accentua starea generală de conflict și va aduce în
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prim-planul vieții politice naționalismul extremist, revizionismul și șovinismul. Uniunea
Europeană dacă nu se va reforma nu va putea rezista presiunilor exercitate asupra ei atât
din interior cât și din exterior.
În ceea ce privește Ucraina, dacă niciuna din părțile ce se confruntă militar nu va
câștiga ce dorește, războiul dintre ele nu va fi terminat, ci doar amânat. Rusia nu se va
mulțumi numai cu părți din Ucraina și o va dori pe toată, eventual și cu ceva completări.
Starea de conflict local și regional se va permanentiza, iar formele de manifestare vor fi
diverse, culminând în final tot într-un război. De aici ar trebui să pornească analizele
liderilor fiecărui stat eurasiatic pentru stabilirea clară și cu perspectivă pe termen lung a
intereselor naționale și a modalităților de promovarea acestora într-un mediu politic și de
securitate fluid și de cele mai multe ori ostil.
Unii au început deja.
Coborând de la nivelul confruntării dintre marile puteri la situația din Ucraina
consider că un element de maximă importanță strategică ce poate fi privit ca un element
major de putere este revigorarea naționalismului transformat în forță politică ce poate
motiva cetățenii să moară și să ucidă pentru apărarea țării. Este surprinzător acest lucru
dacă ne gândim că mai bine de 40 de ani internaționalismul liberal a încercat să șteargă
sentimentele naționaliste din mintea popoarelor. Exemplul poporului ucrainean este cel
mai bun răspuns dat acestei concepții menite să dezrădăcineze ființa umană din matca sa
naturală reprezentată de etnicitate, religie, cultură, istorie, limbă, tradiții, familie, pământ
strămoșesc, simboluri ale statalității, sânge vărsat pentru pământul strămoșesc și altele.
Între ruși și ucraineni sunt multe resentimente acumulate în timp. Nu este de mirare că
mulți ruși sprijină războiul împotriva Ucrainei, că popularitatea lui Putin a crescut și că
militarii ucraineni luptă cu îndârjire, eficiență și uneori fără scrupule împotriva trupelor
rusești. Chiar în condițiile în care rușii vor păstra teritorii ucrainene cucerite prin luptă,
acestea vor trebui pacificate prin diferite metode pe care rușii le-au mai experimentat
(acțiuni acoperite, presiune militară, război psihologic, propagandă, acțiuni ale milițiilor
pro-ruse, teroare, deportări, etc.). Aceasta înseamnă că actualul război de mare intensitate
va trebui transformat în unul de mică intensitate împotriva rezistenței ucrainene din
teritoriile ocupate. Acțiunile de gherilă ucrainene vor fi cu atât mai periculoase pentru
ruși cu cât sprijinul occidental cu arme, muniții, bani, logistică, echipamente și informații
va continua.
O altă lecție strategică ce rezultă din conflictul ucrainean este cea legată de
armamentul nuclear. Până acum mai mult presa, cu apetitul său pentru senzațional, s-a
ocupat de acest subiect. Este evident că acest pericol este major și riscul de a se ajunge,
intenționat sau din greșeală, la recurgerea la arma nucleară este mai mare decât în
situațiile anterioare. Pe timpul crizei rachetelor din Cuba (1962) totul s-a petrecut „la
vedere” în sensul că presa a fost ținută la curent cu evoluția situației, iar populația din
SUA a fost pregătită cum să facă față acestui pericol. De asemenea, a existat o emoție
internațională și o conjunctură care a dus la un compromis benefic pentru toți. În 1983 a
fost o criză mult mai periculoasă și omenirea s-a aflat la un pas de dezastrul nuclear.
Totul a început prin doborârea unui avion de pasageri sud-coreean de către ruși
(septembrie 1983). Acest incident a dus la tensionarea relațiilor ruso-americane în nordvestul Oceanului Pacific. Au fost situații în care confruntarea militară a fost evitată în
ultimul moment. Această situație tensionată, dublată de declarațiile dure ale politicienilor
ruși și americani, a culminat în anul 1983 când SUA și Marea Britanie intenționau ca în
cadrul NATO să organizeze un exercițiu militar – „The Able Archer 83” – în care se juca
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riposta nucleară până în momentul primirii ordinului de lansare a rachetelor nucleare. Tot
în cadrul exercițiului urma ca bombardiere americane B 52 cu rachete nucleare la bord să
fie trimise în Europa și două sisteme terestre de rachete nucleare să fie desfășurate unul
(Pershing II) în Marea Britanie și altul (GLCM – rachete de croazieră) în Germania.
Bombardierele B 52 urmau ca la un moment dat să simuleze în cadrul exercițiului un atac
nuclear asupra Rusiei. Liderii politici și militari ruși erau convinși de faptul că americanii
intenționează să lanseze prin surprindere primul val al atacului nuclear, fapt pentru care și
ei au alarmat și desfășurat sistemele lor nucleare SS 20 din Rusia, în Germania de Est și
Polonia.
Abia în ultimul moment, datorită unor comandanți din ambele tabere, conștienți de
dezastrul ce ar putea urma și mai ales a liderilor politici american și britanic (Ronald
Reagan și Margaret Thatcher) lucrurile au fost detensionate.
Această situație nefericită a fost unul din motivele pentru care atât SUA, cât și URSS
au convenit în anul 1985 să înceapă discuțiile de reducere a pericolului începerii unui
război nuclear.
De remarcat este faptul că abia acum după mai bine de 40 de ani au început să apară
informații despre acest incident. La data producerii lui omenirea era complet neinformată
de pericolul unui schimb nuclear. Astăzi, când un război în care sunt implicate într-o
formă sau alta SUA, UE, NATO, Federația Rusă, este deja în desfășurare, pericolul
nuclear este cu siguranță considerabil. Deocamdată auzim numai de amenințări din partea
Rusiei, dar cu siguranță sunt și măsuri concrete, de ambele părți, pentru a preveni un
eventual atac nuclear executat prin surprindere. Această stare de așteptare creează uzură
atât militarilor care deservesc instalațiile nucleare (ceea ce crește posibilitatea unei lansări
din greșeală), cât și materialului (vector, ogive nucleare, combustibil, echipamente
electrice și electronice, etc). Putem estima că pericolul folosirii armei nucleare este mai
mare acum decât în anul 1983. Aceasta este o certitudine. Incertitudinea este dată de
existența unor lideri politici și conducători militari capabili să înțeleagă situația și să
oprească dezastrul. Cu siguranță războiul din Ucraina, cu toate implicațiile sale, complică
foarte mult procesul decizional de folosire a armei nucleare și reduce timpul de reacție.
În prezent se vorbește tot mai mult despre confruntarea dintre democrațiile liberale și
statele cu regimuri autoritare. Exclud din discuție noțiunea de stat iliberal deoarece
aceasta este un fel de struțo-cămilă, ca să-l parafrazez pe Dimitrie Cantemir. Nu poți să fii
liberal și să conduci cu mijloace autoritare. Eventual se poate accepta situația unui lider
care a preluat puterea într-un stat liberal și îl conduce prin mijloace nedemocratice pentru
a-l transforma într-un stat autoritar.
Este clar că democrațiile tradiționale au pierdut mult din simpatia popoarelor în
favoarea regimurilor autoritare care s-au dovedit mai eficiente în rezolvarea problemelor
majore cu care s-a confruntat lumea: pandemie, crize de tot felul, recurgerea prea repede
la forță și dictat etc. Neoliberalismul, globalismul prin principiile promovate au făcut mai
mult rău decât bine și eșecul lor deja este evident, deși urmărilor erorilor făcute vor
persista. Aceasta nu înseamnă că lucrurile nu se pot îndrepta în favoarea regimurilor
liberal democratice, doar că o luptă a fost pierdută la un moment nepotrivit.
Am lăsat intenționat la sfârșitul acestei analize rolul jucat de diplomație și presă.
În orice război activitatea diplomatică își crește dinamismul, devine parte a războiului
politic și componentă însemnată a războiului hibrid. Nu voi trece în revistă toate acțiunile
întreprinse de părțile implicate direct sau indirect în conflict ci mă voi referi la o acțiune
recentă inițiată de diplomația rusă și care vizează reducerea ajutorului militar occidental
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pentru Ucraina. Liderii de la Kremlin au înțeles importanță ajutorului în armament,
muniții, informații și altele oferit de Occident și de aceea încearcă printr-o campanie
diplomatică bine organizată să îl limiteze. Ministerul de Externe al Rusiei, care răspunde
de organizarea acestei campanii lansează pe toate canalele amenințări de escaladare a
conflictului ca replică la amestecul occidental în război de partea Ucrainei. Activitatea de
influențare se realizează prin politicieni (Serghei Lavrov, ministru de Externe al Rusiei,
este omniprezent), experți, personalități media și diferite organizații. Prin luări de poziție,
articole și studii se sugerează că prin înarmarea Ucrainei de către Occident însăși
securitatea Europei este pusă în pericol (articol apărut în publicația germană „Bild” din
29.07.2022). Astfel de materiale apar cu predilecție, dar nu în exclusivitate, în presa din
Germania și Franța.
Este interesant faptul că această campanie de influențare care are ca țintă ajutorul
militar pentru Ucraina, a apărut sau s-a intensificat în momentul în care o ofensivă
ucraineană pentru eliberarea orașului Herson este așteptată, iar pentru reușita acestei
acțiuni tactice, dar de importanță strategică, nevoile de sprijin sunt foarte mari.
În ceea ce privește mass media, cred că în contextul războiului din Ucraina asistăm la
corupția totală a presei independente. Din păcate, presa care răspunde la comenzi,
indiferent de unde vin acestea, descalifică întreaga presă ca instituție de bază a
democrației, deoarece determină pierderea celui mai important element al informării,
anume credibilitatea. O presă fără credibilitate devine circ și se apropie mai mult de
dezinformare decât de informare. Cu timpul, diferența dintre o presă profesionistă și una
dirijată începe să se estompeze și imaginea negativă se răsfrânge asupra întregului spectru
mass-media. Acesta este un fenomen social extrem de negativ care erodează chiar
democrația în ansamblul său.
Războiul din Ucraina nu este un eveniment circumstanțial care se va rezolva în timp,
el este un eveniment istoric. Efectele lui au și continuă să aibă impact global.
Neglijarea acestui eveniment grav sau evaluarea sa greșită poate duce la tragedii și
mai mari în viitor. Rusia a fost și este un pericol pentru Occident și va continua să fie
dacă nu va exista din partea lumii democratice voința necesară pentru a i se opune până la
eliminarea totală a posibilităților de a-și materializa tendințele sale expansioniste. Nu sunt
un admirator al marilor puteri și a viziunii lor de a organiza lumea, dar într-o confruntare
de asemenea proporții în final trebuie să rămână doar una. Prefer să fim noi și cei cu care
ne-am aliat cei care rămân.
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SITUAȚIA POLITICO – ECONOMICĂ DIN
REPUBLICA MOLDOVA
Colonel (rtr.) Ion SCARLAT

Date generale
În procesul dezmembrării Uniunii Sovietice, Republica
Moldova și-a declarat independența la 27 august 1991, iar la
29 iulie 1994 a fost adoptată prima constituție a țării. Începând
cu anul 1990, teritoriul Republicii Moldova situat pe malul
estic al râului Nistru este sub controlul de facto al regimului separatist din Transnistria
(controlat și/sau sprijinit de Rusia).
Republica Moldova este o republică parlamentară cu un președinte în calitate de șef al
statului și un prim-ministru în calitate de șef al guvernului. Parlamentul Republicii
Moldova este unul unicameral și are 101 de locuri (majoritatea simplă, conform Curții
Constituționale, fiind de 52 voturi), iar membrii săi sunt aleși prin vot popular la fiecare 4
ani. Președintele este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat de către
cetățeni, odată la 4 ani. Președintele propune prim-ministrul care la rândul său formează
cabinetul guvernamental, ambele cu acordul Parlamentului.
La alegerile prezidențiale din 2020, în turul al doilea de scrutin, Maia Sandu a câștigat
cu 57,75% din voturi, în timp ce Igor Dodon a avut 42,2%. În alegerile parlamentare
anticipate, convocate în anul următor, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a
susținut-o pe Maia Sandu la prezidențiale, a obținut și majoritatea locurilor în Parlament.
Prim-ministru al Republicii Moldova este Natalia Gavrilița.
Republica Moldova este stat membru al ONU, Consiliului Europei, Parteneriatului
pentru Pace, OMC, OSCE, GUAM, CSI, OCEMN și al altor organizații internaționale.
Republica Moldova a implementat primul Plan de Acțiune de 3 ani în cadrul Politicii
Europene de Vecinătate.
Suprafață țării este de 33.846 km2 iar populația este de 2,998 milioane de locuitori.
Produsul Intern Brut (PIB) este de 11, 9 miliarde de dolari, având un venit de 4512 dolari
pe cap de locuitor. Transnistria are o populație de 475.665 de locuitori.
Cu toate că a înregistrat performanțe economice considerabile pe parcursul ultimilor
două decenii, Moldova rămâne una din cele mai sărace țări din Europa. Scăderea
numărului locuitorilor, declinul constant al natalității, îmbătrânirea populației, au
determinat o creștere scăzută a productivității muncii și un număr semnificativ de
persoane cu venituri mici au devenit dependent de pensii și alocații sociale.
Pandemia COVID-19 și seceta din 2020 au vulnerabilizat și mai mult economia țării și
au compromis modelul de dezvoltare economică ales de liderii de la Chișinău. Cu un
declin al PIB-ului cu 7% în 2020, Moldova se numără printre cele mai afectate țări din
Europa de pandemie, aceasta afectând în mod semnificativ gospodăriile și mediul de
afaceri.
Pe acest fundal Guvernul a instituit baza pentru un mod mai incluziv și mai rezilient
de dezvoltare. Recuperarea economică nu depinde doar de ameliorarea crizei și un mediu
extern mai favorabil, ci și de măsuri complementare menite să amelioreze impactul crizei
și să impulsioneze redresarea sectorului privat și a gospodăriilor particulare prin reforme
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structurale, care ar ajuta economia să se orienteze către un model economic liberal bazat
pe productivitate, competență și profit.
Noul Guvern are un mandat puternic orientat spre schimbare și deschidere către
Uniunea Europeană, este susținut de Parlament și își recâștigă încrederea în rândurile
cetățenilor și partenerilor internaționali. Maia Sandu s-a dovedit un lider cu personalitate
puternică, hotărât să schimbe cursul de dezvoltare al țării, a stabilit multe contacte externe
și este susținută internațional. Cu toate acestea, redresarea politică, socială și economică
va trebui să fie susținută prin promovarea de reforme majore, de o guvernare îmbunătățită
și o capacitate consolidată de a rezista presiunilor externe, cu precădere celor venite
dinspre Est.
Cadrul actual al Parteneriatului cu Țara (CPT 18-21) susține tranziția Moldovei către
un nou model mai sustenabil și mai incluziv de creștere și dezvoltare prin asistență
analitică, consiliere, finanțare și parteneriate. CPT este bazat pe prioritățile naționale,
luând în considerare rezultatele proiectelor implementate anterior și lecțiile învățate din
acestea. Acesta încorporează trei dintre cele mai importante priorități ale Diagnosticului
Sistematic de Țară (DST), și anume: consolidarea statului de drept și a responsabilității
instituțiilor economice; îmbunătățirea accesului la serviciile publice și creșterea calității și
eficienței acestora; fortificarea calității și relevanței educației și instruirii pentru
dobândirea competențelor necesare pe piața muncii.
În ipoteza combaterii cu succes a pandemiei, implementării unui amplu program de
reforme de către noul Guvern și a unui impuls fiscal susținut se estimează o creștere
economică pe termen mediu de peste 4%.
Cu toate acestea, contextul actual caracterizat prin instabilitate și declin economic la
nivel european, amenințări grave la adresa securității și apărării țării ca urmare a invaziei
Ucrainei de către Rusia, apropierea frontului tot mai mult de granițele Republicii
Moldova, amenințările directe venite din partea liderilor de la Moscova, precum și
tensiunile interne nu sunt în favoarea unei evoluții pozitive și rapide a țării. Se așteaptă ca
evoluția cererii pe piața internă și majorarea prețurilor la energie electrică și gaze, la nivel
global, să ducă la sporirea deficitului contului curent.
De asemenea, se preconizează că inflația va depăși baremul stabilit de banca centrală
și va ajunge până la 5% în 2023 iar deficitul fiscal pe termen mediu să fie mai mare decât
în perioada pre-pandemică. În consecință, datoria publică va crește în continuare, deși
rămâne relativ scăzută conform standardelor internaționale.
Se estimează că nivelul de sărăcie al populației, măsurat față de pragul veniturilor
mari și mijlocii (paritatea puterii de cumpărare de 5,50 dolari SUA pe zi) va scădea de la
13,7% în 2020, până la 9,3% la finalul anului 2022.
Pe 15 mai a avut loc al treilea congres al PAS, de la a cărei fondare s-au împlinit șase
ani. Igor Grosu a fost ales președintele partidului. Președinte interimar al PAS a fost Igor
Grosu, după ce Maia Sandu a devenit președinte al Republicii Moldova. În vârstă de 49
de ani, licențiat în istorie, a fost secretar de stat în Ministerul Educației în perioada în care
acesta era condus de Maia Sandu. Ulterior, alături de Maia Sandu el a fondat Partidul
Acțiune și Solidaritate, fiind secretar general al formațiunii. Este președinte al
Parlamentului de la Chișinău din iulie anul trecut. Igor Grosu se numără, de asemenea,
printre fondatorii unor organizații neguvernamentale precum Amnesty International
Moldova, Centrul național de asistență și informare a ONG-urilor din Moldova
„CONTACT”, Asociația Pro-Democrație, Consiliul Național al Tineretului din Moldova
și Centrul de analiză și evaluare a reformelor.
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După ce a devenit șefă a statului, Maia Sandu a demisionat la 10 decembrie 2020 din
funcția de lider și membru al PAS, iar Igor Grosu a devenit președintele interimar al
formațiunii. El a fost propus în 16 martie 2021 pentru funcția de prim-ministru al
Republicii Moldova, dar a fost a doua propunere respinsă de Parlament și s-a ajuns astfel
la declanșarea alegerilor anticipate, care s-au soldat cu victoria categorică a PAS.
Maia Sandu, după ce a câștigat alegerile parlamentare anticipate din 11.07.2021,
având asigurat sprijinul executivului și al legislativului, a fost în măsură să inițieze
reforma justiţiei şi combaterea corupţiei, principalele teme din campania sa prezidențială.
După înlocuirea din funcţie a Procurorului General, Alexandr Stoianoglu, şi sentința
instanței de arestarea sa la domiciliu, lupta anticorupţie a fost declanșată manifestându-se
şi sprijinul procurorilor de a-şi face corect datoria.
Faptul că lupta anticorupție este un obiectiv important al actualei conduceri o
dovedește reținerea de către procuratură a fostului președinte al R. Moldova, Igor Dodon,
pentru 72 de ore, iar justiția a decis arestarea acestuia la domiciliu pentru 30 de zile.
Desigur pedeapsa este simbolică, dar semnalul dat este puternic și de impact pentru
populație.
În continuare, conducerea de la Chișinău intenționează să solicite sprijinul unei
comisii internaționale care să evalueze capacitatea managerială şi profesională a
procurorului general arestat la domiciliu, temei pentru schimbarea sa definitivă din
funcţie. În acelaşi timp, se pregătesc şi legile reformei justiţiei. Parlamentul urmează să
înfiinţeze o instituţie de tip DNA cu atribuţii anticorupţie clare, sub strict control
judecătoresc. Se intenționează ca toate cazurile recente să ajungă în faţa instanţei care va
valida (sau nu) calitatea și legalitatea lucrărilor procurorilor. Reușita acestei inițiative, în
condițiile în care profesionalismul și corectitudinea vor sta la baza sa, cu siguranță va
însemna un mare pas înainte pe linia reformei sistemului juridic din Republica Moldova.
De asemenea, se va putea constitui și ca un exemplu pentru cei care doresc să
construiască un sistem juridic corect, echidistant, neaservit niciunei alte puteri a statului.
Dacă în domeniul combaterii corupţiei şi reformei justiţiei paşii par a fi de substanță,
demersurile de reformă au fost stopate în mod violent de criza energetică globală şi mai
ales de criza gazului. Republica Moldova s-a găsit din nou în situaţia de a recurge la
măsuri severe, inclusiv decretând stare de urgenţă energetică. Cu ajutorul României a
ameliorat întrucâtva situația prin primirea accesului la resurse de pe piaţa europeană prin
intrarea în premieră pe conducta VestMoldGaz, alternativă a conductelor Gazprom. Din
păcate acest demers nu a fost suficient, iar soluția finală a fost un acord cu Gazprom.
Acest acord asigură gazul necesar Republicii Moldova dar îi blocheză pe o durată de 5
ani restructurarea companiei „Moldova Gaz”, companie deţinută majoritar de către
Gazprom. Ca lucrurile să fie clare că jocul Rusiei de folosire a gazelor ca instrument de
constrângere politică nu este încheiat, chiar şi la preţuri de 3-4 ori mai mari ca de obicei,
Gazprom a avertizat că va închide gazul în 48 de ore pentru că Republica Moldova – în
fapt „Moldova Gaz”, adică tot Gazprom – a ratat plata unei tranşe din datoria veche.
Contractul cu Gazprom este ceea ce s-a putut obţine la această oră, un contract similar
cu cel al Serbiei, dar care blochează aplicarea Pachetului III energetic european, ce ar fi
dus la restructurarea „Moldova Gaz” (legislația europeană stipulează că o companie care
furnizează gaze, de tipul „Moldova Gaz”, nu poate fi deţinută majoritar de firma
producătoare şi transportatoare de gaze).
Există și ceva pozitiv în acest aranjament, anume că vorbim doar de o amânare a
proiectului european și că autoritățile moldovene au inițiat pentru prima dată un audit al
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Curţii de Conturi la compania „Moldova Gaz” în paralel cu auditul internaţional,
independent, convenit prin contract, la datoriile Republicii Moldova/MoldovaGaz către
Gazprom.
În premieră, autorităţile de la Chişinău au posibilitatea să vadă, în mod real, cum arată
mecanismele de furnizare actuale şi mai vechi şi să stabilească dincolo de orice dubiu
datoria reală către Gazprom. Evident, vor ieşi în evidenţă şi intermediari sau personaje
care au spoliat bugetul de stat al Republicii Moldova în extragerea, făcută în timp, a unor
sume oneroase aferente plăţii livrărilor de gaze.
Relaţia Republicii Moldova cu România
În ceea ce priveşte relaţia bilaterală cu România, aici se manifestă două categorii de
probleme de prim interes: mai întâi, se înregistrează o presiune crescută din partea
populaţiei şi a unei părţi a clasei politice – contribuabili români care finanţează fondurile
de susţinere pentru Republicii Moldova de ani de zile – faţă de un set de afirmaţii publice
nefericite şi nepotrivite care deranjează şi sunt greu acceptabile când este vorba despre
dezideratele identităţii comune, a limbii, istoriei şi culturii româneşti pe ambele maluri
ale Prutului. Afirmaţii nefericite, intrarea în capcane din grabă, neatenţie sau lipsă de
calcul a unor înalţi oficiali de la Chişinău, speculate de către Moscova şi MAE rus, în
cadrul războiului informaţional, sunt de prost augur în perspectivă, ameninţând să
îngreuneze acordarea ajutorului pe mai departe.
În plus, la aceasta se adaugă tot mai multe cazuri de desconsiderare a securităţii
energetice şi a intereselor strategice ale Republicii Moldova, ce trebuie plasate în altă
categorie decât competiţiile pur comerciale de atribuire a lucrărilor şi privatizărilor. Aici
putem menționa construirea liniei de energie electrică de înaltă tensiune VulcăneştiChişinău care a fost dată unei obscure companii indiene.
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a efectuat prima vizită oficială la Bucureşti pe 23
noiembrie 2021. Aceasta s-a petrecut după vizită oficială a Preşedintelui României, Klaus
Iohannis la Chişinău, imediat după instalarea în funcţie a noului preşedinte pro-european,
ales la Chişinău.
Nu trebuie uitat că România a oferit Republicii Moldova asistenţă în elaborarea
documentelor de securitate naţională şi sprijin pentru Reforma Sectorului de Securitate şi
a diferitelor instituţii din acest sector. Comunitatea de informaţii – în varianta integrată şi
coordonată –, ca şi Consiliul Suprem de Securitate, trebuie să treacă de la rolul
consultativ la cel executiv şi de la componenţa sa eteroclită (membri ai Parlamentului, ai
societăţii civile alături de conducători de instituţii, toţi cu diferite grade de acces sau non
acces la informaţii clasificate) la una strict executivă.
În prezenţa celor doi preşedinţi, ai României şi Republicii Moldova, miniştrii
afacerilor Externe, Bogdan Aurescu şi Nicu Popescu, au semnat Foaia de parcurs privind
domeniile prioritare de cooperare dintre România și Republica Moldova. Acesta este un
document esenţial care reprezintă baza cooperării viitoare concrete în plan bilateral, este
un inventar cuprinzător al proiectelor de cooperare în plan bilateral pentru perioada
următoare, realizat de instituţiile româneşti şi care reuneşte toate proiectele existente.
Aducerea la zi a acestui document relevant şi comprehensiv ţine cont şi de schimbările
fundamentale petrecute la Chişinău și vizează cu precădere eforturile de reformă
democratică şi avansarea agendei europene a Republicii Moldova. Acest document este,
de fapt, o actualizare a unui document similar semnat în 9 octombrie 2019, dar care nu a
putut fi aplicat deoarece guvernul condus atunci de Maia Sandu a căzut.
ADMRR „aL.I. CUZa”

36

DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL VII/nUMĂRUL 14 • NOIEMBRIE 2022
În scopul actualizării Foii de parcurs, Ministerul Afacerilor Externe s-a consultat cu
toate instituţiile naţionale cu responsabilităţi în domeniu. Totodată, în perioada iulienoiembrie 2021 au avut loc, la Bucureşti şi Chişinău, consultări interinstituţionale extinse
între cele două părţi pentru actualizarea şi completarea documentului din 2019.
Perspectiva de integrare europeană a Republicii Moldova, are la bază un set de
proiecte şi acţiuni prioritare de cooperare concretă pentru ambele părţi în ceea ce priveşte:
interconectarea energetică; asistenţă nerambursabilă pentru Republica Moldova (prin
intermediul unui nou Acord bilateral care să înlocuiască funcţiile Acordului privind
asistenţa nerambursabilă de 100 milioane euro semnat în 2010 şi ieşit din vigoare la 28
martie 2021 din cauza guvernului anterior al Republicii Moldova); sprijinul financiar
rambursabil; infrastructura de transport; comunicaţiile şi societatea informaţională;
cooperarea regională şi teritorială; protecţia mediului, apelor şi pădurilor; educaţia şi
cercetarea; cultura; sănătatea; munca; cooperarea în domeniul afacerilor interne;
cooperarea în domeniul finanţelor publice şi fondurilor europene; agricultura; cooperarea
în domeniul justiţiei; cooperarea în domeniul comerţului şi investiţiilor; asistenţa oficială
pentru dezvoltare; cooperarea pe linia Ministerelor Afacerilor Externe.
În prezent cooperarea bilaterală concretă a României cu Republica Moldova cuprinde
iniţiative, parteneriate şi proiecte cu un grad înalt de complexitate şi profunzime, în toate
domeniile de activitate. În plus, nu trebuie uitat că fiecare asemenea proiect este
condiţionat de realizarea unor reforme convenite şi asumate de către Chişinău în drumul
către aderarea la Uniunea Europeană, în fiecare caz în parte fiind vorba despre sprijin şi
asistenţă directă din partea României.
Relația R. Moldova cu Rusia
După victoria Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din vara lui
2021 și alegerea unui nou guvern au început să apară și primele tensiuni în relația cu
Federația Rusă. În luna august 2021, la scurt timp după crearea noului guvern, la
Chișinău a venit șeful adjunct al administrației de la Kremlin, Dmitri Kozak, care a
declarat subtil că Rusia se aşteaptă la un dialog constructiv, în sensul de a fi respectate
interesele acesteia. Adică Rusia își dorește să fie înţelese şi interesele ei naţionale. Tot
atunci au fost și discuții legate de livrările de gaze. Ulterior, în toamnă, a urmat o
adevărată criză a gazelor, care potrivit experților de la Chișinău a fost folosită pe post de
șantaj din partea Moscovei. Astfel, dacă în primele nouă luni Rusia nu a înregistrat foarte
mari succese în Republica Moldova, sfârșitul de an a aparținut Rusiei în relația cu
Chișinăul.
La începutul anului 2021, Maia Sandu a refăcut relațiile cu vecinii și partenerii de
dezvoltare într-un turneu diplomatic, iar Moscovei nu i-a picat bine acest lucru. A
continuat apoi criza vaccinurilor, când Rusia a pierdut această bătălie de imagine cu
vestul care a reușit să aducă vaccinul mai repede la Chișinău. Acest lucru, practic, a ajutat
forțele pro-europene în perspectiva alegerilor anticipate din 11 iulie 2021.
Dificultatea majoră a venit în toamnă, când contractul de furnizare a gazelor cu
Gazprom a expirat. Acel contract se prelungește din 2007, iar condițiile impuse de
compania rusească a fost mereu mai dezavantajoase pentru partener. În final Chișinăul a
fost nevoit să se plieze pe cerințele Gazprom. Atunci s-a putut constata din nou cât de
important este pentru Republica Moldova să își diversifice sursele de aprovizionare cu
energie.
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Conflictul transnistrean menține o stare tensionată în regiune
Conflictul din Transnistria este un subiect vechi în relația cu Federația Rusă. Practic,
în anul 2021 procesul de negociere privind rezolvarea conflictului a fost stopat deși, atât
la întâlnirea cu Kozak, cât și în cadrul vizitei oficiale a ministrului de externe, Nicu
Popescu, la Moscova, acest subiect a fost pus în discuție. Nici presiunile din partea UE de
a se continua negocierile în format 5+2 nu au fost prea convingătoare (includ Republica
Moldova și Transnistria ca părți, OSCE, Federația Rusă și Ucraina ca mediatori, precum
și Uniunea Europeană și Statele Unite ca observatori).
O altă problemă o constituie tensionarea situației din regiune, după ce Rusia a dislocat
un număr mare de forțe armate și au atacat Ucraina. În această situație, mai mulți analiști
de la Chișinău se arată îngrijorați și vorbesc de noi amenințări ce pot veni din partea
liderilor de la Tiraspol.
Pe de altă parte, Chișinăul nu vrea să se angajeze în acest dosar, nu vrea deocamdată
să poarte negocieri cu Tiraspolul și nici nu este avantajat de contextul internațional. În
regiunea transnistreană există 1000-2000 de soldați ruși. Trebuie avut în vedere că Grupul
Operativ al trupelor ruse se subordonează direct Districtului Militar de Vest cu sediul la
Sankt Petersburg din Rusia. În afară de trupele de menținere a păcii rusești dislocate în
Transnistria mai există și alte forțe militare în zonă care în orice moment se pot
transforma în forțe de șoc ce acționează pe teritoriul R. Moldova.
Relația R. Moldova cu Uniunea Europeană
După ce guvernările Partidului Democrat al socialiștilor au adus Republica Moldova
în izolare internațională, din cauza derapajelor din politica externă, președinta Maia
Sandu a început un amplu proces de restabilire a relațiilor cu partenerii occidentali.
Astfel, în februarie 2022 președinta a avut o vizită importantă la Bruxelles, unde a
discutat cu conducătorii instituțiilor importante ale Uniunii Europene.
După aceasta a urmat o întâlnire cu Președintele Franței, Emmanuel Macron, iar în
luna mai 2021 a efectuat o vizită oficială la Berlin, la invitația președintelui Germaniei,
Frank-Walter Steinmeier. Cu această ocazie, Maia Sandu a discutat și cu ex-cancelara
Angela Merkel. La rândul său, președintele german a efectuat o vizită de răspuns la
Chișinău, în septembrie 2021, unde a declarat tot sprijinul pentru noua guvernare de la
Chișinău. În cadrul multiplelor întâlniri internaționale ale oficialilor moldoveni, partenerii
externi au făcut declarații de susținere atât politică, cât și economică, cum ar fi cea a
Comisiei Europene, care în iunie 2021 a anunțat lansarea unui Plan de recuperare
economică pentru Republica Moldova, în sumă totală de până la 600 de milioane euro.
Acțiunile Maiei Sandu au plasat Republica Moldova într-o nouă postură în regiune și
a reconectat țara la comunitatea țărilor democratice, care a atras mai mult sprijin din
partea partenerilor în rezolvarea problemelor legate de crizele cu care s-a confruntat țara.
În 2021 Republica Moldova a ieșit din izolare. Mai mult decât atât, țara se bucură acum
de un sprijin fără precedent din partea partenerilor internaționali. A fost relansată agenda
europeană și s-au stabilit legături mai speciale cu mai multe țări membre UE, printre care
Franța, Germania, România. Moldova a participat la Summit-ul pentru Democrație, o
inițiativă lansată de președintele Biden, unde țara a fost prezentă ca o insulă de speranță
în regiune.
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La 18 mai 2022, președinta Republicii
Moldova a fost invitată în hemiciclul
Parlamentului European de la Bruxelles,
unde a ținut un discurs care a fost foarte
apreciat de toți participanții. Maia Sandu
condamnat războiul Rusiei împotriva
Ucrainei și a afirmat sprijinul R. Moldova
pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.
De asemenea, Maia Sandu nu a lăsat
niciun dubiu asupra unei cereri esențiale de care depinde trecerea țării sale spre lumea
liberă: „Moldova este, conform Constituției, un stat neutru, prevedere ce este susținută de
majoritatea cetățenilor. Cu toate acestea, pentru a fi cu adevărat neutră, Moldova solicită
retragerea trupelor ruse de pe teritoriul țării, deoarece prezența lor în regiunea
transnistreană încalcă fundamental neutralitatea și independența statului”.
Pe 17 iunie 2022, Comisia Europeană a recomandat Consiliului să acorde statut de
candidat de aderare la UE pentru Ucrainei și Republica Moldova. Este un eveniment
istoric care a fost confirmat la summit-ul la nivel înalt din 23-24 iunie 2022 de la
Bruxelles, cu majoritate de voturi de către parlamentarii europeni.
Uniunea Europeană a anunţat acordarea unei finanţări de 40 de milioane de euro
pentru Republica Moldova, în vederea întăririi capacităţilor forţelor sale armate în
domeniul comunicaţiilor şi al luptei împotriva atacurilor cibernetice.
Concluzii
După alegerile prezidențiale din 2020, noul președinte, Maia Sandu, a început
procesul de ieșire din izolarea internațională în care se afla Republica Moldova.
R. Moldova a avut realizări importante în relansarea economiei naționale, dar
declanșarea pandemiei la nivel global și a războiului din Ucraina a afectat puternic țara,
mai ales în domeniul energiei, fiind nevoită să cumpere la prețuri foarte mari de la
F.Rusă.
În cadrul programului de redresare economică pot apărea întârzieri în situația în care
acestea vor fi deturnate odată ce Guvernul își va redirecționa atenția de la reformele pe
termen lung spre eforturile de ameliorare a efectelor crizelor.
Noua conducere de la Chișinău a acționat energic pentru stoparea corupției și
repunerea justiției pe făgașul său normal. Sunt necesare legi noi, conforme cu noul stadiu
de dezvoltare europeană a țării și pentru a se evita abuzurile în materie de aplicare corectă
a legii.
Foaia de parcurs privind domeniile prioritare de cooperare dintre România și
Republica Moldova, constituie un document esențial care reprezintă baza cooperării
viitoare concrete în plan bilateral, fiind reactualizat la situațiile concrete ale celor două
țări. Sunt necesare și alte căi de apropiere, consultare, dialog, conlucrare, acordarea
acțiunilor și inițiativelor între guvernele și instituțiile celor două țări. Ambițiile, orgoliile,
tutelarea nu au ce căuta în relațiile dintre București și Chișinău. Ambele țări trebuie să fie
foarte atente la efectele nefaste ale propagandei și a altor acțiuni de război hibrid
instrumentate de Rusia.
Atacarea Ucrainei de către Rusia a tensionat și mai mult relațiile dintre R. Moldova și
Rusia, ca urmare a scumpirii gazului și a amenințărilor directe la adresa independenței,
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integrității și suveranității R. Moldova. Chișinăul trebuie să evite situația în care ar putea
deveni o a doua Ucraina, dar fără să accepte compromisuri privind independenta și
integritatea sa teritorială. Pentru a naviga printre aceste amenințări la adresa securității și
apărării naționale conducerea de la Chișinău trebuie să dea dovadă de abilitate politică și
diplomatică, trebuie să caute soluții noi și curajoase care să o pună într-o poziție
avantajoasă. Maia Sandu pare să fie un astfel de lider, dar conjunctura internă nu trebuie
neglijată nici un moment. O atenție deosebită trebuie acordată pentru motivarea și
atragerea maselor la programul politic propus de guvern. Accelerarea reformelor,
anihilarea curentului rusofil, lupta anticorupție sunt bătălii la fel de importante ca și
conștientizarea opiniei publice internaționale privind bătălia asimetrică dusă de R.
Moldova.
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TREI SCENARII PRIVIND DINAMICA
GEOPOLITICĂ REGIONALĂ DUPĂ
RETALIBANIZAREA AFGANISTANULUI
Conf. univ. dr. Alba Iulia Catrinel Popescu

Motto:
„Asia este un trup din apă și pământ a cărui inimă este
națiunea afgană. Din discordia sa se naşte discordia Asiei;
și din concordia sa, concordia Asiei.” (Mohammed Iqbal,
1877-1938, poet şi om politic pakistanez)
În data de 14 aprilie 2021, preşedintele american Joe Biden a anunţat că, începând cu
1 mai 2021, trupele americane se vor retrage din Afganistan, punând capăt celor 20 de ani
de război împotriva terorismului taliban. Indiscutabil, la o primă vedere, decizia
americanilor este o capitulare, o înfrângere penibilă pentru superputerea care, timp de
decenii a dominat dinamica geopolitică globală şi o abandonare a foştilor aliaţi afgani,
care au crezut într-un viitor occidentalizat al ţării lor. La o privire mai atentă însă,
retragerea americanilor din Afganistan şi retalibanizarea statului asiatic, se înscriu într-o
strategie cinică de tip real-politik care urmăreşte resetarea jocului geopolitic din Eurasia
şi nu numai. Care ar putea fi impactul geopolitic potenţial al retragerii americane din
Afganistan? Cum s-ar putea reseta jocul regional după august 2021?
Cine sunt talibanii?
Mişcarea Talibană este descrisă ca o Mişcare Deobandistă, titulatură preluată de la
numele seminarului Darul Uloom Deoband – Casa cunoaşterii din Deoband, înfiinţat în
anul 1867, în localitatea Deoband din statul indian Uttar Pradesh. Ctitorii Mişcării
Deobandiste au aparţinut școlii juridice moderate Hanafi4, care a normat Islamul Sunnit
practicat în Imperiul Mogul şi în cel Otoman (cu excepţia nordului Africii). Având ca
scop revirimentul Islamului indian, aflat sub asaltul civilizaţional britanic şi hindus,
ctitorii Mişcării au gândit dezvoltarea unui sistem de instituţii de învăţământ clerical,
menit să formeze imami capabili să „trezească” conştiinţa musulmanilor din Peninsula
Indiană. Astfel că, în 1967, la 100 de ani de la fondarea primului seminar, funcţionau
8.934 de școli Deobandi, majoritatea în Peninsula Indiană, dar şi în alte state precum
China, Afganistan, Malaesia. Învăţăturile deobandiste au creat adepţi cu precădere în
rândul populaţiei pashtune, situate de o parte şi de alta a liniei Durand5 – graniţa
colonială, în lungime de 2670 km, care separă Afganistanul de Pakistanul de astăzi,
Fondată de clericul Abū Ḥanīfa an-Nu‘man ibn Thābit (700–767). Aceasta accepta cea mai mare pondere de
izvoare laice în structura Shariah dintre toate școlile juridice sunnite. Prin urmare, combină preceptele
Coranului, cutuma şi consensul învăţaţilor cu reflecţia individuală, analogia (Qiyas), preferinţa juridică
(Istihsan) şi tradiţia locală (Urf). Vezi: Alba Iulia Catrinel Popescu, Analize incomode, Editura Militară,
București, 2020.
5 De la numele diplomatului britanic Henry Mortimer Durand (1850-1924), cel care, în 12 noiembrie 1893, a
negociat și trasat granița dintre Afganistanul condus de emirul Abdur Rahman Khan (1840 / 1844-1901) și
India Britanica.
4
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trecând prin mijlocul teritoriului populat de pashtuni. Nu acelaşi succes l-au avut în
Punjab, unde populaţia a preferat Islamul Barelvi, de asemenea Hanafi, dar însoţit de o
semnificativă practică sufită6, respinsă de deobandişti şi, mai ales, de adepţii şcolii
juridice ultraconservatoare Hanabilah7, reuniţi în Mişcarea Ahl-e-Hadith – Poporul
poruncii, înfiinţată la mijlocul secolului al XIX-lea în nordul Indiei.
Moderaţia Hanafi a seminariilor Deobandi avea să fie înlocuită cu radicalismul
Hanabilah în perioada anilor 1980, pe fondul Războiului Sovieto-Afgan, când
petrodolarii saudiţi şi întregul sistem financiar al Frăţiei Musulmane, laolaltă cu logistica
americană asigurată de Agenţia Centrală de Informaţii a SUA (CIA) şi de serviciul de
informaţii pakistanez (ISI), au sprijinit frontul mujahedin, în care s-a înrolat marea
majoritate a pashtunilor apţi de luptă. Chestiune recunoscută public de clericul pakistanez
Akbar Zaidi, care a afirmat că Islamul Deobandi din Pakistan și Afganistan s-a îndepărtat
de „rădăcinile” sale indiene din cauza a mai multor factori, dintre care unul este influența
wahabismului saudit. Desigur, un rol important în glisarea filozofiei politice a
deobandiştilor spre ultraconservatorismul Hanabilah l-au avut atât sărăcia profundă care a
afectat populaţia majoritară pashtună în anii 1990 şi care a vulnerabilizat-o în faţa
ajutoarelor primite din partea Reţelei Islamiste a Frăţiei Musulmane, cât şi prezenţa în
spaţiul pakistanez, încă de la sfârşitul anilor 1940, a învăţăturilor şi a organizaţiilor
înfiinţate de liderul local al Frăţiei Musulmane, jurnalistul şi clericul Sayyid Abūʾl-Aʿlā
Mawdūdī (1903–1979) – întemeietorul Jamaat-i-Islami, Societăţii Islamice (cea mai
mare organizaţie islamistă din Asia) –, continuator al liniei ideologice deschise de
întemeietorul Frăţiei Musulmane, teologul egiptean Hassan al-Bannā (1906-1949),
conform căreia „puterea politică există doar pentru a aplica Shariah, singurul sistem de
legi capabil a eradica jahiliyya – ignoranţa seculară, socialistă şi liberal-democratică în
care s-a scufundat lumea islamică”. Învăţăturile şi organizaţiile ale căror ideologie a
rezonat cu cea a deja existentei Ahl-e-Hadith, i-au determinat pe deobandiştii pashtuni
tradiţionali să capituleze în faţa asaltului ultraconservator, devenind ulterior parte a
Reţelei Islamiste Globale.
Aspect extrem de important, întrucât schimbul de populaţie succesiv partiţiei Indiei
din 1947 nu a fost unul absolut perfect, un procent semnificativ de musulmani indieni
(circa 10% din populaţia totală a Indiei de astăzi, reprezentând aproximativ 160 de
milioane) alegând să rămână în India hindusă, îndeosebi în nordul statului, locul de
obârşie al Mişcării Deobandiste. Prin urmare, există un risc major de contaminare
ideologică ultraconservatoare, urmată de radicalizare, a musulmanilor deobandişti
indieni, care ar detona securitatea şi stabilitatea din întreaga Peninsulă Indiană. Risc atent
supravegheat şi controlat de autorităţile indiene, care au cerut liderilor locali deobandişti
să iasă public şi să condamne Islamul insurgent al organizaţiilor teroriste aparţinând
Aparatului Secret al Frăţiei Musulmane. Astfel, în 25 februarie 2008, Darul Uloom a
găzduit o conferință a erudiților în localitatea Deoband pentru a dezbate problema
terorismului, în cadrul căreia a fost adoptată în unanimitate o fatwa - edict religios care
condamnă toate actele de terorism în numele Islamului.
Deloc întâmplător, mişcarea deobandistă din Afganistan a primit numele talibanilor
care, în limba arabă, înseamnă studenţi, ştiut fiind că Reţeaua Islamistă pune accent
Dimensiunea interioară, mistică a Islamului, pune accent pe Marele Jihad, al luptei omului cu păcatele sale
și pe relația omului cu un Dumnezeu accesibil sie.
7 De la numele întemeietorului său, clericul beduin Ahmad bin Hanbal (780–855). Respinge cu desăvârșire
izvoarele laice din structura Shariah.
6
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deosebit pe educaţia islamică şi pe memorarea în întregime a Coranului, Sunnei şi a
scrierilor lui al-Banna, dar şi că, la origine, deobandismul a fost clădit pe un sistem de
seminarii teologice menite să educe studenţii în spiritul învăţăturii islamice.
Mişcarea Talibană a fost înfiinţată în 1994 de către Mullah Mohammed Omar (19602013), un fost mujahedin – soldat al lui Allah în Războiul afgano-sovietic (1979-1989),
absolvent al seminarului deobandist din localitatea pakistaneză Akora Khattak. Seminarul
a fost condus de clericul Maulana Sami-ul-Haq (1937-2018), membru al mişcării politice
islamiste Jamiat Ulema-e-Islam – Adunarea clericilor islamici, denumit şi „tatăl
talibanilor”. În 1996, Omar a înfiinţat Emiratul Islamic din Afghanistan, cu capitala de
facto la Kandahar şi de iure la Kabul iar, în 2001, a ordonat distrugerea statuilor lui
Buddha din Bamyan, sculptate în secolul al VI-lea. Abia după 11 septembrie 2001, Omar
a fost trecut pe lista persoanelor căutate de guvernul Statelor Unite, pentru că a găzduit şi
sprijinit acţiunile Al-Qaida împotriva Americii. Căutările americanilor nu s-au
materializat. Omar nu a fost vreodată găsit şi a murit de tuberculoză în data de 23 aprilie
2013. Unii autori afirmă că decesul islamistului ar fi survenit în localitatea afgană Zabul,
lângă o bază militară americană, alţii că s-ar fi întâmplat în Pakistan, într-un spital din
Karachi. Timp de doi ani, moartea sa a fost ascunsă de talibani, fiind dezvăluită în iulie
2015 de către Direcția Națională de Securitate a Afganistanului.
Succesul iniţial al Mişcării Talibane este strâns legat de Frăţia Musulmană, CIA şi de
ISI. Retragerea sovietică din Afganistan a lăsat centura pashtună într-o stare de sărăcie
lucie, dezintegrare administrativă şi haos. În acest context, în regiune au apărut „lorzii
războiului”, foşti comandanţi ai mujahedinilor, care au preluat controlul principalelor rute
de acces, în special al coridorului strategic Quetta-Kandahar-Herat, care asigură legătura
între Pakistan, în sud-est, şi Iran, Turkmenistan şi Turcia, în nord-vest (vezi harta din
Fig.1). Cu toate acestea, traficul de mărfuri şi de persoane era compromis de multitudinea
atacurilor banditeşti şi de pretenţiile financiare în creştere ale grupărilor care
controlau coridorul.
În consecinţă, în octombrie 1994, în
regiune a apărut Mişcarea Talibană. Bine
înarmată şi dotată cu vehicule pe care lear fi găsit în urma unui raid asupra unui
depozit de la graniţa cu Pakistanul,
mişcarea a fost capabilă să preia controlul
coridorului şi a oraşului Kandahar. În
decembrie 1994, talibanii controlau 12 din
cele 31 de provincii ale ţării iar, în 1995
aproximativ 90% din teritoriul afgan.
Fig.
Există numeroase voci care leagă
apariţia acestei mişcări de serviciul secret
1
pakistanez ISI şi îi explică victoriile
militare prin sprijinul primit dinspre Pakistan. La fel cum sunt bine cunoscute și legăturile
din perioada invaziei sovietice şi continuată și după retragerea rușilor, dintre CIA, Frăţia
Musulmană şi Frontul Mujahedin din Afganistan, al cărui principal ideolog a fost clericul
Abdullah Yusuf Azzam (1941–1989) – supranumit „părintele jihadului global”, mentorul
lui Osama bin Laden (1957-2011), şi întemeietorul organizaţiilor teroriste Al-Qaida,
Lashkar-e-Tayyiba, şi a structurii logistice Maktab al-Khidamat (Al Kifah), care a
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asigurat sprijin material mujahedinilor (tabere de antrenament, instructori, bani, spitale de
campanie, armamente și muniții etc.). În timpul precedentei administraţii talibane,
principalele surse de venit ale emiratului proveneau din contrabanda care a prosperat atât
de mult încât, între 1993 și 1997, a dus la o scădere de 400 de milioane de dolari a
veniturilor vamale pakistaneze şi, mai ales, din traficul de opioide, care depăşise
1 miliard de dolari în 1997.
Prin urmare, putem concluziona că Mişcarea Talibană este o mişcare islamistă
ultraconservatoare, radicală, componentă a Reţelei Islamiste Globale a Frăţiei
Musulmane. Circumstanţele apariției sale şi evoluţia sa ulterioară pledează în favoarea
sprijinului logistic primit din Pakistan, fără a exclude complet, însă, cel puţin în perioada
sa de început, legăturile cu CIA, ştiut fiind că, în anii 1990, Agenţia se afla, încă, într-o
strânsă legătură cu Frăţia Musulmană şi cu forţele mujahedinilor din Afganistan.
Valoarea geopolitică şi geostrategică a Afganistanului
Geografic, conform datelor furnizate de site-ul CIA WorldFactBook, Afganistanul este
o ţară de mărime medie (652.230 km2), enclavizată, localizată în sudul Asiei. În nord, se
învecinează cu China şi cu trei foste state sovietice: Tadjikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan. În vest, se învecinează cu Iranul. În sud şi în est cu Pakistanul (vezi harta din
Fig. 1). Relieful său este predominant muntos. Lanţul munţilor Hindu Kush, cu înălţimi
cuprinse între 3000 şi 7000 de metri, care se desfăşoară dinspre nord-est spre sud-vest,
separă provinciile nordice de restul țării (vezi harta din Fig.2). În sud-vest şi în nord
există câmpii. Clima este aridă şi semiaridă.

Fig. 2: Harta geofizică a Afganistanului

Fig. 1: Fluviile Amu Darya şi Syr

Darya
Reţeaua hidrografică este alcătuită, în principal, din râuri care, fie că se varsă în afara
ţării, în Marea Arabiei, fie că se scurg în bazine endoreice aflate pe teritoriul
Afganistanului. Tot în nord, la graniţa dintre Afganistan şi Tadjikistan, ia naştere fluviul
Amu Darya. Acesta oferă acces navigabil, pe o lungime de 1200 km, pentru nave de până
la 500 DWT. Coridorul fluvial al Amu Daryei dezenclavizează parţial ţara, întrucât
comunică prin Canalul Karakum cu Marea Caspică şi sfârşeşte printr-o deltă în Lacul
Aral (vezi harta din Fig.2), fiind considerat ca făcând parte din bazinul hidrografic al
marii mase acvatice continentale. Afganistanul deţine două porturi fluviale la Amu
Darya, în Kheyrabad şi Shir Khan.
Principalele bogăţii naturale ale Afganistanului sunt gazele naturale, petrolul,
cărbunele, minereurile de cupru, aur, cromit, bariu, plumb, zinc, litiu, minereul de fier,
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depozitele de talc, sare, pietrele prețioase și semiprețioase, terenul arabil care acoperă
11,8% din suprafaţa totală a ţării şi terenul agricol reprezentând 58,1% din teritoriul
afgan.
Geopolitic, Afganistanul este un stat compact, fără exclave sau enclave pe teritoriul
său. Capitala, Kabul, este situată excentric, în nordul ţării, în zona montană, motiv pentru
care nu exercită o forţă de atracţie suficient de puternică asupra întregului teritoriu. Acest
lucru explică apariţia periodică a unei a doua capitale, de facto, în localitatea Kandahar
din sudul ţării. Kabul este situat la răscrucea drumurilor care străbat Asia - aproximativ la
jumătatea distanței dintre Istanbul în vest și Hanoi în est, pe traseul coridorului de
transport care uneşte Europa de Asia Centrală şi de Sud și una dintre destinaţiile de pe
traseul vechiului Drum al Mătăsii. Kandahar a fost capitala istorică a pashtunilor - iniţial,
numele de afgan se referea la pashtuni, ulterior el a fost transferat şi celorlalte grupuri
etnice. Actualmente este al doilea oraş ca mărime al ţării şi un important centru
comercial, fiind cunoscut ca o piaţă majoră pentru marijuana și hașiș.
Tot din punct de vedere geopolitic, Afganistanul aparţine, conform unor autori,
regiunii Orientului Mijlociu (vezi harta din Fig.4), în timp ce alţi autori îl includ în

Fig. 3: Orientul Mijlociu

Fig. 4: Orientul Mijlociu Extins

Orientul Mijlociu Extins (vezi harta din Fig.5). Introducerea în circuitul public a
sintagmei Orient Mijlociu (şi a Afganistanului în acest spațiu) se datorează amiralului
american Alfred T. Mahan (1840-1914), autorul articolului intitulat The Persian Gulf and
International Relations – Golful Persic și relațiile internaționale, publicat în 1902 în
revista „National Review”. În acest articol, marele geostrateg a definit Orientul Mijlociu
ca fiind zona de mare valoare strategică, dintre Arabia și India, care înconjoară Golful
Persic, cel mai important coridor pe care Marea Britanie îl va controla, după Canalul
Suez. Regiune descrisă mai târziu, în 1957, de secretarul de stat american John Foster
Dulles (1888-1959) ca fiind „zona situată între și incluzând Libia în vest şi Pakistanul în
est, Siria și Irakul în nord și Peninsula Arabă în sud, plus Sudanul și Etiopia”. Ulterior, în
timpul administraţiei americane George W. Bush Jr. (2001-2009), s-a introdus sintagma
Orient Mijlociu Extins, care defineşte o suprazonă geopolitică în care sunt incluse
Maghrebul, Asia Centrală şi Caucazul.
Geopolitic, Orientul Mijlociu este un spaţiu tampon situat la confluenţa a şase religii şi
civilizaţii: Islamul Sunnit şi Shi’it, Mozaismul, Creştinismul, Brahmanismul, Budismul,
Animismul. Frontierele sale, disputate şi mai mereu însângerate, corespund descrierii
făcute de Samuel P. Huntington (1927-2008) spaţiului civilizațional islamic. Acest spaţiu
tampon intercivilizațional, actualmente preponderent islamic, este considerat a fi leagănul
umanităţii şi unul dintre spaţiile de centralitate de care depinde macroechilibrul masei
continentale afro-eurasiatice.
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Geostrategic, Orientul Mijlociu aparţine, laolaltă cu Maghrebul, zonei de compresie cu
statut de pivot între cele două mari spaţii globale, maritim şi continental (vezi harta din
Fig.6). Un statut pivotal care, atunci când este controlat de oricare dintre competitori
(chestiune posibilă doar
prin unificarea Orientului
Mijlociu sub o singură
autoritate),
transformă
Orientul Mijlociu într-o
poartă, un „gateway”, un
coridor de tranzit între
macro-componentele masei continentale, cu valoare strategică excepţională
pentru oricare putere dominantă. Când controlul
acestui pivot global este
Fig. 5: Orientul Mijlociu şi Africa de Nord
disputat între cele două
spaţii, dinamicile geopolitice subsecvente îl predispun la instabilitate, conflicte, fragmentări, eşuare statală,
sărăcie şi subdezvoltare şi îl transformă în „centură de ruine”.
Regiunea este un spaţiu care adăposteşte în subsolul său 38,4% din rezervele mondiale
de gaze naturale (2018) cunoscute şi 48,3% din totalul rezervelor de petrol dovedite pe
planetă (2020). Prin urmare, deloc întâmplător, zona de compresie a Orientului Mijlociu a
făcut obiectul preocupărilor strategilor americani, ruşi, chinezi șamd. Aflat timp de secole
sub dominaţie otomană, în perioada de declin a Imperiului, acest spaţiu a început să fie
disputat între Anglia, Franța, tot mai incisivul Imperiu Ţarist şi noile puteri emergente
europene de la sfârşitul secolului al XIX-lea: Regatul Italian şi Imperiul German. Cursa
pentru dominaţia Orientului s-a accelerat odată cu cea de-a doua revoluţie industrială şi
introducerea în ecuaţia energetică globală a hidrocarburilor. Chestiune care a motivat
declanşarea Primului Război Mondial (1914-1918) urmată de demantelarea ultimelor
teritorii rămase în componența Imperiului Otoman (1920-1923). În acest zbuciumat
context istoric, Afganistanul a devenit un foarte necesar spaţiu tampon între Imperiul
Ţarist şi Indiile britanice, statut geopolitic sub care şi-a obţinut independenţa în 19 august
1919.
Din acel moment, Orientul Mijlociu s-a aflat în prim-planul competiţiei geopolitice
dintre marii jucători geostrategici globali, fiind transformat, în cele din urmă, într-o
centură de ruine.
Stabilizat în mare măsură la frontierele actuale după anii 1960 (cu excepţia Sudanului
care a suferit un proces de fragmentare în 2011), Orientul Mijlociu continuă să facă
obiectul unor planuri strategice care vizează o reaşezare a graniţelor pe criterii etnice în
scopul oficial al creării unei mai juste teritorialităţi şi, neoficial, pentru o mai facilă
dominaţie a regiunii.
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În acest sens, în data de 1 iunie
2006, lt.col. (r) american Ralph
Peters a publicat în „Armed Forces
Journal”, articolul intitulat Blood
Borders: How a better Middle East
would look – Frontierele însângerate: cum ar arăta un Orient
Mijlociu mai bun, în care a propus o
nouă împărţire a acestei zone
geopolitice, precum se poate observa în harta din Fig.7.
În Noul Orient Mijlociu propus
Fig. 6: Noul Orient Mijlociu
de Peters, Afganistanul ar urma să se
rezume la teritoriul populat de pashtuni, astfel că provinciile sale vestice, din zona Herat,
populate de alte etnii (Turkmeni, Uzbeci, Tadjici, Aimaqi) ar urma să intre în
componenţa unui Iran Mare, în timp ce graniţa sa estică s-ar muta peste linia Durand
înglobând teritoriile pashtune aflate astăzi sub suveranitatea Pakistanului. Pakistanul ar
urma să piardă şi provinciile de la sud de Afganistan locuite de baluchi şi transformate în
statul independent Baluchistan.
Mai puţin radical în propuneri
comparativ cu Peters, geostrategul şi
omul de stat american Zbigniew K.
Brzeziński (1928-2017) a inclus
Orientul Mijlociu şi, implicit,
Afganistanul, în „Balcanii Mondiali”,
un spaţiu întins de la Suez la
Xinjiang, o regiune furioasă și
volatilă, cu puternice resentimente
faţă de dominația exterioară, extrem
de bogată în hidrocarburi şi aur,
aflată la intersecţia coridoarelor care
unesc vestul european de estul asiatic
Fig. 7: Balcanii Mondiali
şi un premiu geopolitic pentru orice
putere capabilă să îl domine, atrăgând atenţia decidenților politici americani că
împiedicarea cu orice preţ a unificării acestei regiuni sub una dintre puterile regionale
(Rusia, Turcia, Iran, China) constituie unul dintre imperativele geostrategice americane în
Eurasia (vezi harta din Fig. 8).
Un pivot global, cum descria „Balcanii Mondiali” un alt geopolitician, francezul
Xavier Martin, cu o valoare geoeconomică şi geostrategică uriaşă, situat la intersecţia
drumurilor terestre care unesc Rusia de Africa şi de Sudul Asiei, China de Europa şi
Africa, şi Europa de Asia.
Din perspectiva Federaţiei Ruse, Afganistanul este şi trebuie să rămână un spaţiu
tampon, component al inelului intermediar de securitate al puterii pivot. Un spaţiu vizat
de interesele Moscovei, materializate în perioada sovietică prin invazia acestei ţări în
1979. Un spaţiu care, în conjuctura actuală, ar putea exporta ideologie islamistă
Hanabilah la nivelul statelor din Asia Centrală şi Caucaz, aparţinând inelului intern de
securitate al Federaţiei Ruse, mult mai important strategic, cu atât mai mult cu cât în
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imediata vecinătate a Afganistanului talibanizat se află Valea Ferghana, cunoscută pentru
islamismul radical al locuitorilor săi. Nu în ultimul rând, Afganistanul este considerat de
Iran ca fiind, de facto, un spaţiu propriu de influenţă, potenţială regiune a unui Iran Mare,
în virtutea fostelor graniţe ale defunctului Imperiu Persan.
Iar în imediata vecinătate a Afganistanului se află atât Kashmirul, o regiune disputată
între India şi Pakistan, care ar putea fi, la rândul său, antrenată în procesul geopolitic
regional, ducând la încălzirea conflictului dintre cele două puteri nucleare ale Asiei de
Sud, cât şi provincia chinezească Xinjiang, fostul Turkestan de Est, unde trăiesc Uighurii
şi unde s-au dezvoltat de-a lungul timpului atât Frăţia Musulmană Chineză Yihewani,
moderată, hanefită, fondată în secolul al XIX-lea, cât şi ramura locală a Frăţiei
Musulmane Egiptene Ikhwan, ultraconservatoare, Hanabilah.
Aşadar, putem spune că Afganistanul este:
• din punct de vedere geopolitic, un spaţiu tampon, care a ţinut la distanţă de Indii
puterea pivot rusă;
• din punct de vedere geostrategic, un cap de pod pentru oricare putere non-asiatică,
interesată să-şi proiecteze forţa în imediata vecinătate a principalilor jucători
asiatici: China, India, Iran, Pakistan şi Federaţia Rusă;
• din punct de vedere geoeconomic, un hub şi un nexus al coridoarelor care unesc
Asia Centrală şi Caucazul de Asia de Sud.
Afganistanul aparţine geopolitic spaţiului de compresie al Orientului Mijlociu şi
Orientului Mijlociu Extins, fiind supus presiunilor geopolitice generate de competiţia
pentru dominaţia acestui spaţiu şi este inclus într-una dintre cele mai active zone de falie
geopolitică, a pivotului global, cunoscut şi sub numele de Balcanii Mondiali, alcătuit din
statele Asiei Centrale, Asiei de Sud şi ale Caucazului, state situate în interiorul inelului
intern, vital, de securitate al Federaţiei Ruse, în imediata vecinătate a Chinei şi a
conflictelor interetnice şi interconfesionale din Kashmir şi fostul Turkestan de Est.
Această poziţie strategică excepţională, este cu atât mai valoroasă cu cât relieful său este
montan accidentat, aspect care permite transformarea sa într-o fortăreaţă naturală
inexpugnabilă cu mijloace militare convenţionale şi, foarte important, în subsolul său se
află resurse minerale şi energetice importante. În plus, bazinul Amu Daryiei asigură
accesul fluvial dinspre porturile afgane spre Marea Caspică şi spre lacul Aral.
Prin urmare, care este potenţialul impact geopolitic al retalibanizării
Afganistanului?
Din datele prezentate mai sus este greu de crezut că retragerea americană din
Afganistan s-a datorat unei înfrângeri militare în faţa unor grupări armate slab înarmate,
fără acces la înaltele tehnologii militare contemporane, alcătuite din semi-nomazi dar care
au practicat un îndelungat război de gherilă, favorizaţi fiind de terenul muntos accidentat
şi de vecinătăţile ostile Americii. Importanţa geopolitică a acestei zone şi capul de pod
stabilit de americani în coasta Rusiei şi a Chinei erau mult prea importante pentru ca o
superputere militară, care deţine supremaţia tehnologică şi îşi dezvoltă noi categorii de
forţe pentru noile teatre de operaţii (spaţial, cibernetic etc.), să se lase înfrântă de o bandă
de pseudo-militari, fie ei şi „luptători ai lui Allah”.
Resorturile acestei retrageri se găsesc în nevoia resetării jocului global şi regional în
contextul provocărilor de securitate cu care se confruntă America, atât în plan intern, cât
şi internaţional, îndeosebi pe axa China, Rusia, Iran şi Europa. De fapt, retragerea din
Afganistan a fost anunţată și negociată cu mult timp înainte, în 2013.
ADMRR „aL.I. CUZa”

48

DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL VII/nUMĂRUL 14 • NOIEMBRIE 2022
Ambiţiile de putere globale ale Chinei, traduse prin: programele de înarmare şi
cercetare militară, programul spaţial, proiectul economic „Drumului şi Centurii Mătăsii”,
strategia de preluare a controlului strâmtorilor şi punctelor de constricţie maritimă
globale, nu aveau cum să nu indice americanilor şi, deopotrivă, şi ruşilor, faptul că statul
chinez doreşte să se transforme într-o superputere navală, prin dezvoltarea flotei militare
şi a bazelor navale care să-i asigure capacitatea de a-şi proiecta forţa la nivelul Oceanului
Planetar, într-o superputere continentală, prin controlul asupra ţărmurilor Eurasiei care va
duce la îndiguirea puterii pivot ruse, într-o superputere comercială, prin controlul
traficului maritim prin strâmtori şi prin punctele de constricţie maritimă, într-o
superputere tehnologică, prin centrele de cercetare-dezvoltate în zona costieră a Chinei
continentale și într-o superputere instituţională, prin influenţa politică exercitată în
organismele ONU şi în alte instituţii şi organizaţii internaţionale.
Aceste valenţe de putere se adaugă deja existentei puteri demografice chineze, puterii
sale economice şi financiare, bogăţiei de minereuri şi voinţei naţionale a poporului chinez
de a-şi spăla ruşinea unui secol de umilinţe. Sau, altfel spus, de a înfăptui obiectivele
Marii Strategii a „Visului Chinei” de transformare a marii puteri asiatice în hegemonul
acestei lumi. Obiective pentru care statul chinez nu precupeţeşte nici un efort şi nici nu se
lăsă influenţat de vreun slogan ideologic. Pragmatismul chinez a fost extrem de util în
relaţia Beijingului cu state care, la un moment dat, fuseseră trecute de Occident pe lista
neagră cu statele paria (rogue states) – Iranul, Coreea de Nord, Siria, Sudan. Prin urmare,
deloc întâmplător, primul stat care a recunoscut statul taliban, în august 2021, a fost
China.
China reuşise să atragă de partea sa regimul preşedintelui fugar Ghani, care negocia
rolul Afganistanului de „inimă a Drumului Mătăsii”, un eufemism pentru rolul centru al
intereselor geopolitice, geoeconomice şi geostrategice chineze. În plus, China se află în
spatele proiectului de construcţie al gazoductului TAPI, şi urmărea preluarea controlului
economic şi politic al ţării prin investiţii în sonde şi rafinării în bazinul Amu Daryei,
foarte bogat în hidrocarburi, prin achiziţionarea câtorva mine, prin investiţii în reţeaua
locală de telefonie mobilă, prin construcţia unei termocentrale, şamd. Inclusiv în această
cheie trebuie înţelese „negocierile de retragere” începute de fosta administraţie americană
cu talibanii, cu valoare de semnal pentru preşedintele fugar, precum şi afirmaţia fostului
şef al CIA, generalul David Petraeus, că americanii nu au evaluat corect nivelul de
corupţie la care se putea preta societatea afgană.
În plus, China îşi implementa nestingherită mega-proiectul geoeconomic şi geopolitic
al „Drumului Mătăsii”, profitând de stabilitatea regională asigurată de banii şi prezenţa
militară americană. A dezvoltat, în paralel, un parteneriat strategic strâns cu Pakistanul,
unde a construit baza navală pentru andocare de submarine nucleare în portul strategic de
mare adâncime Gwadar şi a dezvoltat deja existentul parteneriat cu Iranul, cele două state
fiind şi fondatoare ale Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură (Asian Infrastructure
Investment Bank -AIIB), organism financiar aservit megaproiectului geoeconomic chinez
al „Drumului şi Centurii Mătăsii”.
Retragerea americanilor însă a detonat toate calculele legate de stabilitatea regiunii.
Mai mult, „victoria” neaşteptată şi extrem de rapidă a talibanilor, care au reuşit în 10 zile
să preia controlul unei mari părţi din ţară, prin capitularea militarilor afgani sau prin
retragerea acestora, a adus cu sine haos, refugierea afganilor occidentalizaţi către statele
vecine şi multă emoţie televizată. Emoţie generată de disperarea populaţiei afgane urbane
occidentalizate (minoritare raportat la marea masă a populației), care se vedea abandonată
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şi condamnată la un sfârşit tragic, cum numai fanaticii Hanabilah ştiu să-l aplice ereticilor
care şi-au permis să abandoneze dogma salafită. La scurt timp de la pătrunderea
talibanilor în palatul prezidenţial din Kabul, în mass media au început să fie difuzate
chemările la rezistenţă din partea lui Ahmad Massoud, fiului fostului comandant de
gherilă mujahedin Ahmad Shah Massoud (1953-2001), ucis de talibani înaintea atacurilor
din 11 septembrie 2001, cunoscut pentru legăturile sale cu CIA, ale fostului vicepreședinte afgan, Amrulla Saleh şi ale fostului ministru al apărării, Bismillah Khan
Mohammadi, aflaţi în valea Panjshir, neocupată de talibani.
Din acest moment se conturează cel puţin trei scenarii probabile.
Primul scenariu
Acesta se va derula pe termen scurt şi mediu. Acesta deja seamănă cu cel derulat în
1979, din perioada imediat următoare invaziei Afganistanului de către URSS, dar de
această dată în formatul unui război civil internaţionalizat. Emoţia publică va asigura şi
legitima sprijinul pentru forţele anti-talibane. Într-o primă etapă China, care s-a grăbit să
recunoască talibanii, va mai primi o porţie de oprobiu public, mai ales dacă talibanii vor
începe să aplice pedepse dure împotriva apostaţilor occidentalizaţi. Rusia, cel mai
probabil, va alege calea neutralităţii, preferând să se transforme în cureaua de transmisie
între părţile aflate în conflict.
Ceilati jucători regionali, cu conexiuni cu Frăţia Musulmană, dar şi cu China precum
Pakistanul, Tadjikistanul, Uzbekistanul şi Turkmenistanul, vor fi vizaţi de masele de
refugiaţi afgani, dar şi de riscurile unui conflict deschis internaţionalizat la graniţe lor.
Europenii, deşi extrem de critici faţă de modul în care americanii au gestionat
retragerea din Afganistan, probabil vor prefera să nu recunoască regimul talibanilor şi să
sprijine financiar statele asaltate de refugiaţi.
Ulterior, este foarte posibil ca Frăţia Musulmană (FM) să îşi mobilizeze reţeaua şi săşi activeze Aparatul Special în sprijinul fraţilor talibani. FM este o reţea foarte puternică,
cu acoperire globală, care aduce laolaltă Turcia, Qatarul, Iranul, Pakistanul, palestinienii
şamd. Este o rețea care poate reactiva celulele teroriste dispersate global şi aflate într-o
aparentă „adormire” în perioada pandemiei. Prin urmare, este posibil să asistăm la
izbucnirea unui al cincilea val de terorism islamist, care poate acţiona fie prin mijloacele
clasice ale auto-detonărilor şi ale asasinatelor în plină stradă, fie prin incendierea
pădurilor, prin folosirea de bombe murdare, vectori de război biologic diseminați prin
drone, etc.
Este posibil, însă, să asistăm la o divizare a rețelei, întrucât şi de partea rezistenţei
anti-talibane sunt urmași ai foștilor mujahedini.
De partea cealaltă însă, rezistenţa afgană anti-talibană va beneficia de sprijinul celor
care nu doresc un emirat Hanabilah în vecinătate, precum Federația Rusă, care a declarat
public acest lucru sau India, care are 160 de milioane de musulmani, mulţi educaţi în
seminariile deobandiste, şi un conflict îngheţat cu Pakistanul în privinţa suveranităţii
asupra provinciei Kashmir. Acestora li se pot alătura cei care nu doresc ca megaproiectul
hegemonic chinez în Eurasia să se materializeze precum: Rusia, care înţelege că Marea
Strategie chineză va duce la îndiguirea Federaţiei Ruse; India, care se simt ameninţată de
prezenţa economică şi militară chineză în Oceanul Indian şi, evident, SUA, care înţelege
că ascensiunea hegemonică a Chinei este o realitate. Lor li se mai alătură şi alţi jucători,
care nu doresc ca FM să-îşi facă un califat în Afganistan şi să-şi realizeze o „centură”
islamistă, care să pornească din Gaza, Liban, Turcia, Iran, Afganistan şi Pakistan. O astfel
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de construcție ar putea avea un efect destabilizator în Orientul Mijlociu al cărui echilibru
este și așa fragil. De asemenea, o astfel de devoluție ar pune în pericol inelul intern de
securitate din Asia Centrală al Rusiei, numit şi „pântecul său moale”. În acest carusel al
destabilizării regionale vor intra și aliaţii asiatici ai americanilor, interesaţi să disperseze
atenţia Chinei de la obictivele sale importante din zona indo-pacifică. Afganistanul,
pentru care singurul lucru pe care îl știu să îl facă bine este războiul vor avea un rol
central în acest haos regional mai cu seamă că, după retragerea grabnică a trupelor
americane, au intrat în posesia unor cantități mari de armamente și muniții, unele chiar
moderne.
Un astfel de conflict internaţionalizat la graniţa Chinei, în imediata vecinătate a
ţinutului uighur, este posibil să antreneze populaţia oprimată uighură în revolte împotriva
dictaturii comuniste a Beijingului. Pakistanul, la rândul său, s-ar putea confrunta cu un
nou episod de insurgenţă a populaţiei Baluchi, animată de idei secesioniste, şi/sau a
populaţiei Sindh unde există, de asemenea, germenii separatismului Sindhudesh, şi/sau a
populaţiei din provincia Gilgit-Baltistan unde fiinţează o mişcare care militează pentru
independenţa Balawaristanului. Într-o astfel de situație s-ar crea un coridor de
instabilitate care ar putea porni dinspre bazinul Amu Daryei, până înspre Golful Oman. O
reîncălzire a conflictului dintre India şi Pakistan în privinţa Kashmirului ar aduce în
discuţie problema confruntării dintre două puteri nucleare.
Procese destabilizatoare pot afecta şi Iranul, unde există grupări separatiste, dar
probabilitatea de succes este mai scăzută, având în vedere sprijinul rusesc solid acordat
teocraţilor de la Teheran. La fel, instabilitatea ar putea antrena şi Valea Fergana, întinsă
peste estul Uzbekistanului, sudul Kîrgîzstanului și nordul Tadjikistanului, unde
conflictele etnice şi mişcările islamiste au un istoric încă din perioada sovietică.
Având în vedere valoarea strategică excepţională a statelor Asiei Centrale pentru
securitatea Federaţiei Ruse, este mai puţin probabil ca instabilitatea să se transforme întrun conflict de amploare.
Cu un sud al Asiei în curs de fragmentare, cu „Balcanii Mondiali” ameninţaţi de
instabilitate şi cu conflicte active în derulare, nici unificarea coastei eurasiatice (rimlandului) sub dominaţia unei singure puteri regionale (China) şi nici mega-proiectele
hegemonice ale „podurilor” economice inter şi pan-continentale (chineze) nu mai pot fi
materializate cu acelaşi succes de până acum.
Iată cum, retragerea americană din Afganistan poate destabiliza grav situaţia de
securitate a „Balcanilor Mondiali”, antrenând într-un potenţial conflict jucători regionali
şi extraregionali confirmând astfel spusele lui Iqbal din motto-ul acestui articol, că
Afganistanul este „inima” Asiei şi că din discordia sa se naşte discordia Asiei şi, invers,
din concordia sa, se naşte concordia Asiei.
Mai mult, retragerea trupelor americane şi ale partenerilor lor din Afganistan
determină scăderea costurilor pentru contribuabilii occidentali, chestiune care vine în
sprijinul bugetelor grav afectate de pandemia Covid 19.
Sfârșitul intervenției americane în Afganistan pare să marcheze sfârșitul
intervenționismului militare american în lume, care s-a dovedit costisitor, ineficient și
nepopular. Washingtonul va reveni la marea sa strategie care este singura ce poate
asigura realizarea obiectivelor majore ale politicii sale globale. Aventurismul și hubrisul
american au generat abateri de la obiectivele globale clar definite ale geopoliticienii
americani, au favorizat întărirea adversarilor și slăbirea aliaților SUA prin sădirea
neîncrederii în garanțiile de securitate oferite de Washington.
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Rămâne de văzut dacă SUA va putea să-și restabilească rolul de hegemon mondial.
Actualul război ruso-ucrainean sprijinit cu atâta intensitate de Washington și Occident
pare că se înscrie în acest prim scenariu: crearea de zone mari de instabilitate în jurul
adversarilor săi strategici. Surprinzător, dar se pare că estul Europei este mai ușor de
aprins decât Orientului Mijlociu și Asiei Centrale, dar lucrurile sunt în dinamică.
Al doilea scenariu, pe termen scurt şi mediu
Rezistenţa afgană anunţată de grupul strâns în jurul lui Massoud eşuează. Talibanii
preiau puterea şi îşi instaurează un regim ultraconservator. Proclamă emiratul salafist,
sprijiniţi fiind de uriaşă reţea a FM, care transformă Afganistanul într-un „safe haven”
pentru aparatul său secret. Se creează centura islamistă a Orientului Mijlociu, având drept
vectori Pakistanul, Afganistanul, Iranul, Turcia, Qatarul şi Teritoriile Palestiniene.
Urmărind materializarea obiectivelor centrale ale FM de edificare a Califatului Global cu
capitala în Ierusalim, dar şi interesele partizane în jocul de putere din cadrul spaţiului
islamic (Hamasul, Talibanii, Hezbollahul, islamiştii pakistanezi, cărora li se pot alătura
foştii şi actualii combatanţi din DAESH, Al Qa’ida, Lashkar e Tayyiba, miliţiile Houthi,
islamiştii africani şi cei din fostele state sovietice ale Asiei Centrale, islamiştii Sri Lankezi şi cei indonezieni etc.), ar putea forma un front comun împotriva Israelului, Egiptului,
Arabiei Saudite şi monarhiilor aliniate SUA din zona Golfului. Realizarea acestui
scenariu ar putea destabiliza nu doar „Balcanii Mondiali”, ci şi întreg Orientul Mijlociu,
inclusiv state din bazinul Oceanului Indian şi din Asia de Sud-Est.
Ca şi în scenariul precedent şi în acest caz este posibil ca un al cincilea val de terorism
islamist să se declanşeze şi, nu este exclus să asistăm chiar şi la o a doua „primăvară
arabă”, care să arunce în haos state precum Egipt, Arabia Saudită şi altele.
Probabil că regimul taliban nu va fi recunoscut decât de statele afiliate Frăției
Musulmane şi de China (eventual de Rusia).
Rusia, îngrijorată de recrudescenţa islamismului Hanabilah în imediata vecinătate a
„pântecului său moale” central-asiatic, va căuta să îşi întărească prezenţa militară în
regiune. Este posibil ca instabilitatea generată în zonele asiatice de interes pentru Rusia,
apariția unor probleme în funcționarea binomului ruso-chinez (ex.: sprijinul acordat de
Beijing islamiştilor talibani prin recunoaşterea regimului lor şi, implicit a emiratului;
insistența de a se implica tot mai mult în proiectele economice din zona arctică rusească –
„Drumul arctic al mătăsii”) să genereze o apropiere între Rusia și SUA. Oricât de utopică
pare această posibilitate, mai ales în actualul context marcat de invazia Ucrainei de către
Rusia și implicarea Occidentului în favoarea Kievului, este totuși o posibilitate. Nu cred
că visul liderilor de la Moscova este acela ca Rusia să devină o putere de gradul doi,
subordonată Chinei și să cedeze mereu în fața acesteia. Ambiţiile hegemonice ale Chinei
deranjează ambele mari puteri deoarece tot ce câștigă China va fi luat din ceea ce aparține
fie Rusiei fie Americii sau grupului lor de aliați.
Crearea unui sistem de alianţe regionale menite să contracareze emergenţa islamistă și
chineză este factorul care ar putea apropia Washingtonul de Moscova. Ar apărea astfel o
mare alianță de necesitate care va putea înclina balanța puterii globale în favoarea
Occidentului și aliaților săi. Într-un astfel de mediu de securitate este greu de crezut că
megaproiectul „Drumului şi al Centurii Mătăsii” va mai putea fi continuat cu acelaşi
succes ca şi până acum iar riscul de fragmentare a rimland-ului creşte exponenţial. Este,
de asemenea, greu de crezut (dar nu imposibil) că statul chinez îşi va permite să deschidă
un front în Pacific atât timp cât la graniţa sa estică există un focar major de instabilitate.
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Precum se poate observa şi într-un caz şi în celălalt rezultatul strategic final este
acelaşi: temporizarea proiectului „Drumului şi Centurii”; împiedicarea coagulării
ţinutului costier al Eurasiei sub conducerea unui hegemon regional (China); crearea unui
focar de instabilitate şi de islamism radical ultraconservator la graniţa chineză, în
imediata vecinătate a regiunii uighure, pentru a disipa atenţia Beijingului de la situaţia
strategică din Pacific; apariţia unui focar major de instabilitate în imediata vecinătate a
inelului intern de securitate al Federaţiei Ruse; tensionarea inevitabilă a relaţiilor rusochineze prin interesele divergente faţă de emiratul taliban; interferenţa Indiei, direct
ameninţată de un potenţial export de insurgenţă în rândul musulmanilor deobandişti de pe
teritoriul său naţional. Dacă avem în vedere o astfel de gândire geostrategică a liderilor de
la Washington constatăm că realizarea obiectivelor propuse este foarte grea. Această
viziune se apropie de conceptul războiului continuu.
Al treilea scenariu, pe termen mediu
Acest scenariu presupune ca statul chinez să se angajeze militar în Afganistan, ca
urmare a exportului de insurgenţă islamistă în regiunea Xinjiang. Riscul cel mai mare
pentru Beijing nu este atât unul militar (guvernul chinez poate trimite forțe suficiente
pentru pacificarea Afganistanul, militarii chinezi ar putea fi mai eficienţi decât
predecesorii, iar potențialul economic şi tehnologic chinez poate fi suficient de
convingător atunci când vine la pachet cu forța militară), cât cel reprezentat de implicarea
într-un război cu reţeaua islamistă globală şi internaţionalizarea conflictului, pe modelul
războiului din 1979.
Beijingul nu-și poate permite acest lucru în condițiile în care este într-o competiție
globală cu SUA. Mai mult, ar repeta greșeala făcută de liderii americani, anume s-ar
abate de la principiile propriei mari strategii globale. În plus, nici Rusia nu ar avea de ce
să dorească un Afganistan stăpânit de chinezi şi transformat de aceştia într-o fortăreaţă
inexpugnabilă, în imediata sa vecinătate și nici India nu s-ar simți în siguranță având la
granițele sale un bloc afgano-pakistanez dominat de China. Evident, şi în acest caz,
planurile strategice ale Chinei în Eurasia nu vor mai avea aceeaşi dinamică.
Toate aceste scenarii, şi altele mai puţin plauzibile întrucât presupun evenimente
neprevăzute de tip „lebede negre”, servesc câtorva dintre imperativele strategice
americane în Eurasia:
•
împiedicarea unificării zonei costiere a masei continentale sub o conducere
unitară regională;
•
împiedicarea unificării “Balcanilor Mondiali” sub o putere regională;
•
împiedicarea constituirii blocului geopolitic ruso-chinez.
În concluzie, prezentarea acestor trei posibile scenarii constituie un exerciţiu cinic de
real-politik care demonstrează că idealismul în relaţiile internaţionale este doar o utopie.
Observaţii
Desigur, se pune întrebarea de ce administraţia Biden a ordonat retragerea militarilor
americani cu o asemenea grabă, aducând un prejudiciu grav de imagine SUA și fără să
țină seama de faptul că, în acel moment, peste 11.000 de americani şi mulţi alţi cetăţeni ai
statelor partenere se aflau încă în Afganistan?
O explicaţie ar putea fi legată de nevoia mutării urgente a trupelor în alte teatre. O alta
ar putea fi legată de o imensă greşeală, indusă sau nu actualului preşedinte, care ar putea
să-l coste pe acesta însuşi fotoliul prezidenţial, având în vedere că este suspectat că nu sADMRR „aL.I. CUZa”
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ar afla într-o perfectă stare de sănătate. O schimbare care ar aduce-o la Casa Albă pe
Kamala Harris, actualul vice-președinte, împreună cu propriul anturaj politic, diferit de
cel al preşedintelui Biden. O schimbare care ar propulsa-o pe Kamala Harris în linia întâi
a viitoarelor alegeri prezidențiale americane, în dauna ambiţiilor fostelor prime-doamne
Michelle Obama şi Hillary Clinton. O variantă destul de probabilă, dacă este să analizăm
uriaşul aparat de propagandă care s-a pornit împotriva lui Joe Biden. Şi, o ultima variantă,
care nu le exclude pe celelalte două, ar fi că asistăm la un scenariu bine gândit şi
implementat, la un haos şi o emoţie publică bine controlate, pentru a reseta atât jocul
politic intern american, cât şi pe cel extern, global, într-un moment în care costurile
prezenţei militare americane în Afganistan depăşeau avantajele strategice şi economice.
Se mai pune întrebarea cât de mult va costa acest exerciţiu de real politik America?
Cât de greu se va şterge imaginea de stat înfrânt de o bandă de pseudo-nomazi înarmaţi
cu AKM-uri, pe care a generat-o punerea în scenă a evacuării cu elicoptere a personalului
american din Kabul? Şi, cât de mult va cântări această decizie în viitoarele relaţii de
parteneriat ale Americii cu restul lumii? Dacă ar fi să ne luăm după presa de limba rusă,
chineză şi o anumită parte a presei americane şi europene, va cântări greu. Dacă am
înţelege că nici o alianță nu este veşnică, veşnice fiind doar interesul naţional şi
geografia, atunci am evita să cădem prada emoţiilor, rămânând cantonaţi în sfera analizei
reci şi trăgând concluziile care se cuvin. Chiar dacă nu ne fac să ne simţim confortabil.
Experienţele militară şi politică ale aliaţilor în Afganistan au reiterat câteva concluzii,
bine-cunoscute, din istoria, chiar şi recentă, a umanităţii.
• Exportul de democraţie şi de modele civilizaționale occidentale în alte spaţii este
contraproductiv şi iluzoriu; orice model civilizaționale mai întâi trebuie cunoscut,
înțeles, acceptat cel puțin de majoritatea populației și abia pe urmă se poate trece la
implementarea sa treptată, altfel nu va fi acceptat niciodată.
• Ideea globalizării culturale prin globalizare economică şi consumerism este o utopie.
• Ideea unei noi ordini mondiale occidentale non-westphaliene este, de asemenea, o
utopie.
• În lipsa unei motivaţii vitale, legate de propria supravieţuire statală, orice război de
uzură, dus la mare distanţă de propriile frontiere şi pentru raţiuni înţelese de foarte
puţini, se sfârşeşte printr-o retragere, echivalentă cu o înfrângere a forţelor militare
angrenate în teren; exemplele oferite recent de SUA dovedesc că războiul poate fi
câștigat relativ ușor, dar pentru a câștiga pacea sunt necesare: voință, perseverență,
timp, resurse, sprijinul populației proprii și motive întemeiate care să merite efortul
făcut.
• În lipsa unei capitulări necondiţionate a inamicului, nici o victorie nu poate fi totală.
• Ca întotdeuna geografia contează în război; terenul puternic compartimentat,
aglomerațiile urbane mari, facilitează războiul de gherilă, război în faţa căruia
tacticile de luptă convenţionale nu sunt eficiente; războiul de mică intensitate trebuie
transformat în război de mare intensitate și astfel agresorul își pierde prestigiul,
aprobarea națională și credibilitatea internațională.
• Într-un spaţiu civilizațional ostil, războaiele care se iniţiază trebuie să fie de tip
proxy.
• Interverenţa economicului şi a politicului în decizia militară este devastatoare.
• Calitatea înaltă a informaţiei este rezultatul activităţii unui întreg lanţ de
profesionişti, care nu trebuie să fie tributari unor ideologii şi slogane corect-politice.
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DEZINFORMAREA
COMPONENTĂ DE BAZĂ A RĂZBOIULUI
INFORMAŢIONAL
– partea a III-a –
Gl. mr. (rtr.) prof. univ. dr. Gheorghe NICOLAESCU
În foarte multe ocazii, dezinformatorii sunt tentaţi să-şi
trateze cu dispreţ viitoarele victime, aceasta constituind o
gravă eroare. În acest context, trebuie să remarcăm faptul că
actorii acţiunilor de dezinformare trebuie să aibă grijă ca
acestea să nu se transforme în minciuni facile sau în
tentative de a înşela din plăcere sau din prostie, aspecte care sunt toate la fel de grave şi
de periculoase. De asemenea, nu trebuie trecut cu vederea faptul că excesul de acţiuni de
dezinformare (adică de minciuni elaborate cu stil) se plăteşte pe termen lung cu preţul
pierderii oricărei credibilităţi. Folosită fără prudenţă, dezinformarea riscă să devină o
acţiune în sine, cu finalitate ineluctabilă.
Ţintele sunt persoanele sau grupurile sociale asupra cărora se propune executarea
influenței sau asigurarea controlului, în mod direct sau prin intermediari. Metodele
folosite pentru atingerea ţintei variază şi în funcţie de dimensiunile acesteia, în sensul că
aceasta poate fi punctuală (o personalitatea sau un mic grup de influenţă) sau generală
(publicul larg sau o alianţă interţări). Există puţine şanse ca un lider politic sau militar să
fie indus în eroare de un document sau de o ştire falsă, având posibilitatea expertizării
prin intermediul serviciilor specializate. De aceea, se impune ca pentru asigurarea
succesului, dezinformarea să fie întreprinsă de un specialist cu acces în mediul de relaţii
al ţintei. În schimb, dezinformarea propune metode cu o dinamică specifică în cazul unui
grup mai mare de persoane. O misiune precisă de dezinformare poate fi concepută
folosindu-se o gamă variată de procedee. Înainte de apariţia internetului, V. Volkoff
identifica 7 forme de a prezenta opiniei publice un fapt, un caz sau eveniment: afirmat,
negat, aprobat, dezaprobat, amplificat, diminuat sau trecut sub tăcere.
Fiecare dintre aceste procedee necesită un volum imens de proceduri pentru
întocmirea unui plan de dezinformare valabil, capabil să convingă, dar şi un număr mare
de specialişti care să pună în aplicare acest plan pe diferite etape. Internetul a facilitat
întrucâtva acest demers, în sensul că „etapa cea mai dificilă este constituirea discursului”
care să fie lansat în spaţiul virtual.
Controlul este următoarea etapă a operaţiunii care se realizează tot cu ajutorul
„reţelelor de socializare” cu dificultate crescândă în modul în care rezultă perceperea (ca
adevăr sau minciună) a mesajului transmis. În esenţă cele 7 metode de lucru identificate
de Volkoff vor continua să funcţioneze, însă eficacitatea şi valabilitatea lor vor rămâne
permanente, iluzorii sau nesigure.
Operaţiunea de dezinformare orchestrată prin mijloacele de presă clasice sau prin
reţelele de socializare se prezintă în opinia experţilor ca o piesă de teatru în care
comanditarii sunt regizorii, care sunt împărţiţi în două grupe:
a) factorii de decizie: guverne, state majore militare, cartiere generale militare care
conduc operaţiunile de dezinformare;
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b) grupurile de presiune: care încearcă să orienteze evaluările politice generale
conform propriilor puncte de vedere sau interese.
A doua categorie de personaje ale acestei piese de teatru îl constituie specialiştii care
sunt actorii. Cei mai importanţi dintre specialişti sunt:
- controlorul – care este echivalentul ofiţerului coordonator;
- agenţii de influenţă – sunt persoanele identificate şi recrutate de structurile
specializate în dezinformare, cel mai adesea din rândul cetăţenilor ţării vizate,
colaboratorii conştienţi sau inconştienţi de implicaţiile rolului şi demersurilor lor.
Pentru aceştia se manifestă tendinţa de recrutare a lor nu pe criteriile ideologice ca în
trecut, ci pe principiile adeziunii etnice, religioase, culturale, ale cointeresării materiale şi
nu în ultimul rând ale constrângerii prin şantaj. Unii dintre aceştia ajung chiar să fie
numiţi sau aleşi în funcţii de conducere în stat, membri în Parlament, etc.
Dezinformarea îşi datorează o mare parte din succese conjugării a doi factori: o parte
din mediile specializate existente în societate care pot constitui ţinte şi posibilitatea
reînnoirii imaginative continue pe care o necesită fiecare naţiune, respectiv regim politic.
Din aceste unghiuri se pot analiza următoarele medii sociale vulnerabile la efectele
dezinformării: ziariştii şi presa, inclusiv cea electronică, elitele intelectualităţii,
magistratura, cercurile de afacerii, vedetele din mediul artistic, tineretul și personalităţile
periculoase din punct de vedere psihologic.
Existenţa reţelelor de comunicare socială a creat un avantaj nesperat pentru cei care
desfăşoară operaţiuni de dezinformare şi anume că fiecare receptor de mesaj poate deveni
un comanditar mai mic, care poate câştiga în timp relativ scurt numeroşi adepţi
vremelnici, nici mai mult, nici mai puţin în funcţie de personalitatea acestuia şi de nivelul
de audienţă pe care îl are în mediul on line. Toţi cei care subscriu într-un fel sau altul
ideilor propagate pe rețelele de socializare se adaugă la succesul pe care-l urmăresc cei
care desfăşoară activitatea de dezinformare în mod gratuit, fără nici un efort tehnic, uman
sau financiar. Însă la fel de bine poate exista şi un revers al medaliei, ca un efect de
bumerang ce poate avea potențial de a ruina întregul demers al operaţiunii de
dezinformare.
În ceea ce priveşte posibilitatea unei protecţii reale împotriva efectelor dezinformării
trebuie subliniat faptul că perspectivele sunt departe de a fi optimiste, în ciuda eforturilor
ce se întreprind pentru creșterea eficienții acestora. O ştire vehiculată recent pe Internet și
venită din F. Rusă se referă la ultimele cercetări ale oamenilor de ştiinţă pe tema
controlului şi manipulării creierului şi minţii umane. Datele referitoare la acest subiect
sunt incluse în celebrul „Dosar special 25”, care ar fi fost desecretizat, fiind depozitat în
arhivele secrete ale fostei KGB. Un filmuleţ difuzat pe Youtube este comentat de o voce
gravă care te îndeamnă să crezi tot ce narează, inducând în mintea ascultătorului
convingerea certă că tot ce aude este perfect adevărat, fără dubii. Despre ce este vorba, în
esenţă? Un profesor – academician, directorul Institutului de Psihologie Aplicată – lucra
de câţiva ani la crearea unei arme psihotronice, pentru manipularea şi controlul minţii
umane care ar fi permis descoperirea a ceea ce gândesc teroriştii internaţionali, dar şi
localizarea acestora în timp şi spaţiu. Într-o bună zi, profesorul îşi adună în geantă o
grămadă de documente „ultra secrete”, rodul cercetărilor lui şi ale colaboratorilor, pentru
a le lua acasă, în vederea ordonării lor, având în vedere că a doua zi trebuia să prezinte un
raport ştiinţific la Conferinţa Naţională de Psihologie care avea loc la Moscova. Şi-a luat
geanta, a plecat seara acasă şi după câteva ore bune soţia şi vecinii îl găsesc strivit în
bătaie pe scările de la intrarea în locuinţă, înconjurat de bancnote de hârtie, fără geanta cu
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documente secrete. Peste puţin timp, acesta a decedat în spital. Miliţia închide repede
cazul şi declară că atacul a avut ca scop jaful.
Se apreciază că documentele secrete cuprindeau fotografii, filmări ale experimentelor
făcute pe oameni şi animale, studii şi proiecte ştiinţifice extrem de importante în legătură
cu posibilitatea creării unei arme de temut, pentru manipularea şi controlul minţii umane.
În „dosarul special 25” al KGB apare termenul de „război psihotronic” care până la
clarificarea acestui caz, dacă va fi clarificat vreodată pentru public, ar putea fi alăturat
acelor 5 „ameninţări asimetrice” (neconvenţionale) împotriva securităţii identificate de
experţii NATO, astfel că ele ar putea fi acum în număr de 6: spionajul, terorismul
(internaţional), subversiunea, sabotajul, crima organizată şi războiul psihotronic.
Filmuleţul de pe YouTube nu pare foarte credibil din mai multe motive. În primul
rând, profesorul rus nu putea lucra în acele vremuri în URSS la un asemenea proiect fără
ştirea şi acceptul conducerii politice şi a KGB-ului. Apoi, nu avea cum să-şi pună în
geanta personală atâtea documente care ar fi fost înregistrate cu „strict secret, de
importanţă deseobită” pentru că îi era interzis prin lege scoaterea lor din instituţia unde
lucra. Al treilea motiv ar fi că profesorul nu ar fi putut dezvălui public datele cercetării
sale fără aprobarea KGB, ceea ce însemna că bătaia încasată de la care i s-a tras moartea,
avea un alt mobil, iar dacă KGB voia să-l omoare putea să o facă mult mai subtil. În
ultimul rând, filmuleţul, aducând în discuție rezultatele anchetei polițienești, nu face
altceva decât să elimine posibilitatea ca KGB-ul să fie autorul sau instigatorul atacului.
Şi atunci ce ar rămâne? Nimic. Probabil, o intoxicare, o manipulare ordinară, doar o
atenţionare că ruşii sunt avansaţi în asemenea tipuri de experimente. Şi probabil că
sunt...ceea ce poate fi rezultatul pe care acest fake news dorea să-l implanteze în mintea
celor care accesau acest material pe Internet. Cred că fiecare dintre noi atunci când a avut
o discuție despre tehnicile de controlul minții umane s-a referit, chiar și în treacăt, la cât
de performanți sunt rușii în acest domeniu (sic).
Aşa cum afirmam mai sus, este dificil să descoperi o operaţiune de dezinformare,
ţintele acesteia şi mai ales misiunile şi scopurile ei. De regulă, acestea se revelează pe
parcurs, atunci când dinamica se află la sfârşitul etapei sau atunci când răul a fost făcut și
efectele lui sunt ireversibile.
Cum tot pe parcurs vom afla, adică după desecretizarea dosarului pandemiei generată
de virusul SARS-COV II (SC II) dacă a fost sau nu pandemie sau dacă tot ce s-a
întâmplat a fost real sau a fost o mare campanie mondială de dezinformare şi de
manipulare a opiniei publice. E drept că ar fi prea mult pentru o campanie de
dezinformare oricât ar fi de elaborată şi oricât de amplă ar fi. Ar însemna chiar să
admitem că suntem sub controlul unui guvern mondial şi că teoriile privind existența unei
conspirații mondiale se adeveresc. Oricum, cel puţin noi, românii, am început să sesizăm
o oarecare inducere în eroare, intoxicare şi tendinţă de manipulare. Ultima redută rămâne
în continuare campania de vaccinare.
Indiferent care este realitatea, un lucru este cert: lumea s-a împărțit în două grupări
aproximativ egale care se confruntă nu numai pe tărâmul științei sau preudoștiinței, dar și
în stradă, toate acestea cu un preț social, politic, economic și militar. Oare nu este
suficient pentru o campanie de dezinformare de succes?
Pe de altă parte, în contracararea acţiunilor de dezinformare sunt necesare servicii
extrem de rafinate şi abile, dar chiar și așa vor rămâne reziduuri ale dezinformării în
mintea celor care au intrat sub incidența acesteia. Până la apariția unei structuri capabile
să ne protejeze în mod eficient de efectele periculoase ale dezinformării, consumatorul de
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informații, va trebui să înveţe să se autoprotejeze şi să nu se lase sufocat de valul de
informații care năvălește asupra lui pe toate canalele media. Oamenii vor trebui să învețe
să deosebească singuri „zgomotele” de informație. Educația este singura soluție și acest
lucru încercăm să-l facem și noi introducând în fiecare număr al revistei lucrări care
tratează dezinformarea, cu atât mai mult că marii noștri geopoliticieni (Simion Mehedinți,
Constantin Murgescu și alții) au atras atenția la înclinația poporului român către teoriile
conspiraționiste.
Este important să gândim cu propria noastră minte, pe baza cunoștințelor și bunului
simț propriu. Așa ne vom forma propriile opinii ceea ce, cu siguranță, va limita mult
posibilitatea de a fi manipulați și de a îmbrățișa teorii care sunt falsuri acoperite cu un
strat subțire de adevăr.
De regulă, în faţa dezinformării statul rămâne neputincios pentru că între stat şi
informaţie nu a existat niciodată o relaţie amiabilă – politicienii doresc să audă ceea ce
cred ei că este adevărat sau ce le convine, ceea ce intră în dezacord cu realitatea.
Referindu-se la acest aspect, V. Volkoff afirmă că „în materie de dezinformare,
activitatea statului este aproape întotdeauna nocivă; iar inactivitatea lui, de asemenea”. În
prezent, România nu dispune de o strategie coerentă, la nivel naţional, în domeniul
combaterii efectelor multiple ale războiului informaţional, în general şi ale dezinformării
în special.
Conceptul de dezinformare trezeşte în mod special atenţia, întrucât circumstanţele
politice şi culturale contribuie la amplificarea lui considerabilă. Nu există stat care să nu
fi practicat pe o scară mai mică sau mai mare, în anumite contexte socio-istorice şi
militare, actul dezinformării. Aceasta va rămâne mult timp forma cea mai malignă şi
periculoasă a agresiunii având posibilităţi de manifestare multiple, începând cu cel politic
şi continuând cu cel militar, economic, bancar, social, cultural, istoric, etnic, religios, s.a.
În ţara noastră, lăsând la o parte dezinformarea generalizată, dar rudimentară,
practicată de regimul comunist împotriva întregii societăţi româneşti, în ultimii 30 de ani
s-a purtat constant o recrudescenţă a acţiunilor de dezinformare în toate domeniile cu
preponderenţă în domeniile politic, militar, juridic şi economico-financiar cu consecinţe
grave în planul siguranţei naţionale.
Apărarea împotriva efectelor dezinformării nu trebuie lăsată doar pe seama structurilor
de ordine şi siguranţă naţională. Ea trebuie să fie problema tuturor şi a fiecăruia dintre
noi.
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OPINII
RĂZBOIUL MODERN
RĂZBOIUL VIITORULUI?*
Concluzii desprinse din acțiunile de luptă recente
din Ucraina
Gl.mr. (rtr.) dr. Adrian-Leonard BANTAȘ
Motto:
„Războaiele au loc pentru că aceia care le-au început consideră
că le pot câștiga.” (Margaret Atwood, The Loneliness of the
Military Historian)
„Războiul este o continuare a politicii prin mijloace violente”
(Carl von Clausewitz8)
Practica obișnuită a cercetării în științele militare (și nu numai) ne cere ca, în orice
demers nou, să pornim de la evocarea celor enunțate în scrierile consacrate ale marilor
gânditori militari, ale căror lucrări reprezintă adevărate tezaure de gândire militară.
Procedând astfel ne-am asuma, însă, riscul de a privilegia un teoretician anume sau o
concepție care nu contravine curentelor dominante de gândire ale domeniului, doar pentru
că ideile respectivului teoretician sau respectivelor curente de gândire se regăsesc mai
frecvent citate în literatura de specialitate. Or, această abordare se poate dovedi, de multe
ori, eronată, ceea ce s-a putut în mod lesne observa în etapele premergătoare conflictului
din Ucraina când, nu cred că este nevoie să amintim câte opinii, la nivel intern sau extern,
se întreceau în a prevedea înfrângerea rapidă a Ucrainei, oferind prognoze cu atât mai
„credibile” cu cât preconizau mai puține zile în care armata ucraineană avea să fie
învinsă.

*Notă: prezentul studiu reprezintă un articol de opinie. Întrucât nu își atribuie pretenții științifice, nu se
supune nici metodelor și, mai ales, limitelor inerente unui demers de această natură. De asemenea,
informațiile utilizate în cadrul său provin în exclusivitate din surse deschise. Din acest motiv și în
considerarea duratei scurte de timp scurse de la începutul evenimentelor la care fac referire, veridicitatea lor
rămâne, încă, să fie confirmată sau infirmată în timp. În orice caz, pretenția de a cunoaște adevărul unui
război în timpul desfășurării acestuia, când ambele părți aplică diverse procedee specifice războiului
informațional, nu se justifică în totalitate nici în cazul celor mai performante servicii de informații, neputând
fi, prin urmare, atribuită unui articol de opinie. Precizez, totodată, că mă rezerv, ca o posibilitate de a
reinterpreta sugestiile efectuate în rândurile ce urmează, în măsura în care noi fapte petrecute sau informații
apărute după scrierea lor ar justifica un asemenea demers.
8Ceea ce considerăm că a dorit să afirme marele gânditor militar pe care l-am invocat este că războiul nu
poate fi disociat de politică, negăsindu-și o rațiune a existenței în sine, ci numai ca mijloc utilizat pentru
atingerea unui obiectiv politic. În această interpretare, războiul nu poate fi disociat de motivele politice care
au stat la baza declanșării lui, ceea ce face ca acțiunile de luptă care dăunează atingerii obiectivelor politice să
fie dăunătoare, pe termen mediu și lung, părții care le desfășoară, chiar dacă, pe termen scurt, pot fi justificate
militar. De asemenea, depășirea obiectivelor politice ale unui război poate împiedica încheierea unui acord de
pace și, prin urmare, riscă să perpetueze starea de conflict, ceea ce prezintă riscul de a conduce la epuizarea
ambelor părți în conflict sau, poate mai grav, la escaladarea necontrolată a acestuia.
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Desigur, asemenea opinii pot aparține, și de multe ori chiar o fac, agenților de
influență ai Moscovei (cum ar fi cei care, în dimineața invaziei, anunțau că armata
ucraineană a fost învinsă într-o oră și jumătate9 – sic!). Acestea se pronunțau astfel în
mod intenționat. Cu siguranță există, însă, și analiști care au luat astfel de poziții din pură
naivitate.
Pentru a nu repeta aceeași eroare, voi încerca să abordez acest subiect într-o manieră
extensivă, utilizând informațiile de actualitate despre conflictul ruso-ucrainean, relatate
de sursele deschise, după cum am mai precizat, acceptând realitatea desfășurării
acțiunilor de luptă actuale. De asemenea, vom încerca să analizăm dinamica războiului
din Ucraina și prin prisma evoluțiilor specifice din conflictele militare recente dar și în
contextul caracterului multidirecțional al întregului ansamblu de procese militare
(strategii de apărare, doctrine noi, impactul tehnologiilor moderne etc.). Desigur,
demersul meu, nu poate și nu se dorește a fi unul exhaustiv, ci urmărește doar să puncteze
unele elemente reprezentative ale războiului modern, relevate de conflictul din Ucraina,
alese pornind de la importanța acestora pentru înțelegerea motivelor ce au generat
insuccesul acțiunilor de luptă ale Rusiei10 și semnificația lor pentru înțelegerea posibilelor
traiectorii viitoare ale evenimentelor.
Nevoia de a privi în viitor
Noua revoluție tehnico-științifică și efectele acesteia în domeniul militar, extinderea
luptei armate în spațiul extraterestru, războiul politic, creșterea puterii distrugătoare a
armamentelor moderne (arme nucleare, rachete hipersonice, lasere de diferite puteri etc.),
noua cursă a înarmărilor, dinamica alianțelor și mai ales revenirea în actualitate a
confruntării dintre marile puteri pentru dominație globală, au stimulat interesul
militarilor, analiștilor militari și politicienilor pentru a înțelege cum va arăta războiul
viitorului, care vor fi trăsăturile sale definitorii, ce consecințe vor fi, etc. Astfel de
preocupări au fost, dintotdeauna, motivate de faptul că, pentru ca o formă de organizare
socială11 să poată rezista agresiunii alteia sau, din contră, să fie capabilă să își urmărească
obiectivele politice printr-un război de agresiune12, ea trebuie să fie pregătită nu pentru a
utiliza, din nou, neschimbate, strategiile, concepțiile tactic-operative ale conflictelor
precedente13, ci pentru a aplica exact acele concepții și procedee care par a fi cel mai bine
adaptate caracterului și amplorii unui eventual conflict de mare intensitate.
Cu toate acestea, nu puține sunt exemplele oferite de istoria militară (chiar și dacă
luăm în considerare numai pe cea recentă) în care cel puțin una dintre părțile beligerante
nu a făcut dovada înțelegerii corecte a principalelor caracteristici ale conflictului la care
ia parte, ci a considerat, în mod greșit, că acesta reprezintă doar o repetare a conflictului
precedent (sau, mai grav, a unor conflicte mai vechi). O altă lecție strategică rezultată din
conflictele ultimilor 100 de ani este aceea că nu întotdeauna o putere sau superputere iese
Astăzi, la mai mult de trei luni de la declanșarea invaziei (la data scrierii acestor rânduri – 29.05.2022),
această oră (și jumătate) poate fi numită, pe bună dreptate, ora cea mai lungă. Și încă nu s-a încheiat!
10 Insucces raportat la obiectivele generale și parțiale ale acțiunilor Rusiei, care pot fi deduse din amploarea și
direcțiile acestora, cum ar fi: ocuparea Kievului, ocuparea provinciilor ucrainene de la est de Nipru, realizarea
unei legături terestre între Crimeea și Rusia, respectiv realizarea joncțiunii cu trupele separatiștilor pro-ruși
din Transnistria.
11 Pentru ușurința exprimării, ne vom referi, în continuare, la orice formă de organizare socială umană,
capabilă să poarte un conflict armat pe scară largă, utilizând termenul de stat.
12 Reiterăm faptul că nu încurajăm un astfel de comportament, ci doar luăm act de permanența existenței lui.
13 Deși acestea pot oferi, la rândul lor, multiple învățături utile pentru conflictele viitoare.
9
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învingătoare într-un război împotriva unui adversar inferior din toate punctele de vedere,
mai puțin a voinței poporului de a lupta (SUA a pierdut războiul din Vietnam, Rusia și
SUA au pierdut în Afganistan, Franța în Algeria și exemplele pot continua). Războaiele
de mică intensitate, specifice mai ales perioadei de decolonizare, deși de lungă durată și
foarte sângeroase, s-au terminat cu victorii ale forțelor naționale. Aceasta este o concluzie
foarte importantă deoarece, așa cum s-a văzut în Afganistan sau Irak, lupta nu se termină
atunci când războiul este oficial declarat încheiat. Intervenționismul militar, indiferent de
scopurile urmărite, nu a îmbunătățit situația antebelică, dimpotrivă, a lăsat în urmă,
instabilitate, ruină economică, haos politic și social, recrudescența terorismului și anarhie.
Primul Război Mondial – primul război de tranșee?
Pentru a evoca doar câteva dintre acestea, să ne amintim, spre exemplu, de situația
statelor participante la Primul Război Mondial. Pe baza experiențelor trecute (din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea), majoritatea factorilor de analiză și decizie militară au
considerat că ceea ce avea, ulterior, să fie denumit „Marele Război” va fi doar un conflict
de scurtă durată, marcat de utilizarea manevrelor rapide, a învăluirilor realizate cu
ajutorul cavaleriei și că va duce la învingerea inamicului într-un interval de câteva luni.
Realitatea a arătat că, dat fiind impactul devastator al noilor armamente intrate în dotarea
armatelor, luptele au devenit statice, de tranșee, în fortificații. În final, după patru ani de
lupte, războiul s-a sfârșit mai degrabă din cauza epuizării economice, demografice,
sociale și politice a beligeranților decât în urma vreunei victorii militare decisive.
Desigur, se poate argumenta că o mai bună înțelegere a lecțiilor rezultate din conflictul
ruso-japonez din 1904-1905 ar fi putut preveni multe din surprizele teatrului de luptă. De
subliniat faptul că Primul Război Mondial a fost unul de mase în care tot potențialul
națiunilor beligerante a fost angajat. A fost un război purtat pe principiile de luptă
anterioare fără a se lua în calcul modul în care va influența lupta armamentele noi
introduse în arsenalele țărilor (armamentul automat, artileria cu bătaie mare, apariția pe
câmpul de luptă a tancului, aviației, gazelor de luptă). Rezultatul: Marele Război a fost un
măcel.
Al Doilea Război Mondial – regele tanc
La fel, în cazul celui de-al Doilea Război Mondial, cel puțin una dintre părțile
beligerante (Franța) s-a pregătit pentru un război static, de tranșee, asemănător celui
precedent. De aici preocuparea, din perioada interbelică, pentru construirea acelui sistem
de fortificații de o amploare excepțională (celebra Linie Maginot) sau ezitarea de a ataca
Germania în intervalul în care majoritatea efectivelor și tehnicii acesteia era alocată
luptelor din Polonia.
Elementele de noutate care au determinat victoriile Germaniei în prima faza a
războiului au fost de ordin doctrinar, organizatoric și tehnic. Celebrul „război fulger”
(blitzkrieg) a scos rapid Franța din luptă; superioritatea tehnică și tactică a tancurilor,
aviației și submarinelor germane erau foarte aproape să îngenuncheze întreg continentul.
Salvarea Europei, mai mult decât în primul conflict mondial, a fost decizia Washingtonului de a intra în luptă de partea Aliaților.
Al Doilea Război Mondial a fost un război total, consecințele sale au fost grave: Rusia
a fost adusă până în centrul Europei, estul continentului condamnat la 50 de ani de
stagnare, lumea bipolară, Europa transformată într-o mare putere secundară, anexă a
SUA.
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În al Doilea Război Mondial, în ambele grupări beligerante, tancul a fost vedeta luptei
terestre, conferind trupelor capacitate mare de manevră, viteză de înaintare, putere de foc
și protecție.
Războiul Rece sau amenințarea permanentă a „iernii nucleare”
Tot finalul celui de al Doilea Război Mondial a adus și un alt element care poate fi
considerat o revoluție în afacerile militare (RMA), respectiv inventarea unei tehnologii
atât de diferite de tot ce se cunoștea până atunci încât a schimbat în mod fundamental
așteptările privitoare la viitoarele conflicte. Este, bineînțeles, vorba despre armele
nucleare.
Din fericire omenirea nu a asistat niciodată la desfășurarea unui război nuclear, însă
accidentele nucleare produse până acum sunt suficiente pentru a ne face o idee despre ce
însemnă și care pot fi consecințele lui.
Timp de aproximativ patru decenii (pe durata așa-numitului Război Rece), experții
militari din ambele blocuri politico-militare potențial beligerante au efectuat numeroase
proiecții asupra modului în care un astfel de război ar putea fi purtat. Aceste scenarii se
concentrau pe necesitatea de a aplica inamicului o primă lovitură14 nucleară atât de
devastatoare încât să îi provoace pierderi de natură să îl împiedice să riposteze cu o forță
similară. Însă, conform unei legi a evoluției tehnologiei militare la care m-am referit în
trecut denumind-o „tandemul armă-contra-armă”, părțile potențial beligerante (NATO și
Tratatul de la Varșovia) au identificat o posibilă soluție la amenințarea unei prime lovituri
nucleare, anume ineficiență în așa-numitele „situri invulnerabile”.
Ele reprezentau, în linii generale, acele instalații nucleare care, din diverse motive, se
dovedeau extrem de dificil sau aproape imposibil de lovit de către inamic. Motivele
acestei prezumate „invulnerabilități” constau fie în poziționarea lor care le proteja chiar
în cazul unei lovituri directe (de exemplu în cazul instalațiilor de rachete intercontinentale
aflate în instalații subterane și beneficiind de protecția unor elemente naturale de teren),
fie în mobilitate (armament nuclear dispus pe avioane, nave sau submarine), sau într-o
combinație a acestor elemente.
Aceste evoluții tehnologice și doctrinare au condus la conștientizarea faptului că o
primă lovitură nucleară nu era suficientă. Numărul sistemelor nucleare acumulate de
principalele state posesoare de astfel de capabilități (SUA și Rusia) devenise atât de mare,
iar caracteristicile tehnice atât de sofisticate, încât o contra-lovitură era foarte posibilă. O
astfel de desfășurare a evenimentelor ar fi condus la situația în care nu ar mai fi existat
învingător sau învins, ci doar o lume devastată de efectele armelor nucleare. Cu alte
cuvinte, ar fi însemnat „distrugere reciproc asigurată” (MAD).
În momentele în care această realitate a devenit evidentă (deceniile 7-8 ale secolului
trecut), cele două superputeri au început să caute soluții diplomatice pentru ieșirea din
impas. Dincolo de această tendință manifestă, cel puțin în Uniunea Sovietică este posibil
să se fi desfășurat și o alta, ale cărei consecințe le observăm astăzi. Lipsită de resursele
necesare menținerii sale la un nivel cel puțin comparabil blocului occidental în cursa
înarmărilor, liderii de la Moscova au hotărât să direcționeze resursele spre menținerea, la
nivelul dorit, a descurajării nucleare, cu prețul acceptării dezavantajului competitiv în
celelalte domenii (despre care putem opina că s-ar fi adâncit oricum). Semnarea
acordurilor de dezarmare nucleară a fost de natură să dea speranțe că pericolul unui
14

Termen prin care se înțelege, desigur, o primă serie de lovituri nucleare.
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război nuclear poate fi eliminat15. Odată cu revenirea în actualitate a confruntării între
marile puteri acest vis s-a spulberat, iar numărul țărilor ce dețin arme nucleare s-a mărit
considerabil.
Specialiștii în domeniul nuclear consideră că în prezent, în cazul statelor care dețin
triada nucleară, s-ar putea executa trei valuri nucleare de atac și răspuns.
Geneza războiului modern: Operația ,,Furtună în Deșert”
Decalajul tehnologic la care ne-am referit a devenit cel mai evident cu prilejul
primului Război din Golf (1990-1991). Desigur, se poate obiecta că în acel conflict nu
s-au confruntat Rusia și Statele Unite, nici măcar indirect (cum s-a întâmplat în
războaiele din Coreea și Vietnam). Însă nu trebuie să uităm faptul că Irakul din acele
timpuri, condus de Saddam Hussein, fusese un partener politic și comercial constant al
Uniunii Sovietice, iar armata irakiană (care beneficia de experiența dobândită în cei
aproape 8 ani de război cu Iranul: 1980-1988) era înzestrată cu tehnică sovietică și aplica
o doctrină militară inspirată din cea sovietică.
Chiar dacă versiunile de export ale tehnicii militare sovietice erau, cum se obișnuiește
în astfel de situații, întrucâtva inferioare din punctul de vedere tehnico-tactic modelelor
destinate utilizării interne, decalajul tehnologic dintre armata irakiană înzestrată cu
tehnică sovietică și cel al Coaliției conduse de Statele Unite a fost atât de ridicat încât
Irakul nu a avut nici o șansa de succes.
Desfășurarea acelui război (Operația ,,Furtună în Deșert”) reprezintă primul exemplu
de conflict modern din epoca post-Război Rece. În linii mari, acțiunile de luptă au
debutat cu o serie de lovituri aeriene care au scos din uz obiective civile și militare vitale
pentru capacitatea de rezistență a armatei irakiene. Mai precis, primul obiectiv al
loviturilor aliate a fost distrugerea capabilităților aeriene și antiaeriene irakiene, obiectiv
realizat cu succes. Ulterior, loviturile au vizat infrastructura de comandă și control a
armatei irakiene. Au urmat lovituri împotriva sistemelor de rachete sol-sol și altor
obiective militare. La sfârșitul unei campanii de lovituri aeriene care a numărat mai mult
de 100.000 misiuni, aliații au pierdut, în urma ripostei apărării antiaeriene irakiene, un
număr de 20 aparate de zbor, aceste pierderi nepunând în pericol atingerea obiectivelor
acestei prime faze a războiului.
Ulterior, pe fundalul unor acțiuni susținute de război electronic prin care s-a reușit
perturbarea/bruierea comunicațiilor irakiene până la nivelul la care unitățile din prima
linie au fost reduse la comunicarea prin simplul contact vizual, forțele terestre aliate au
declanșat ofensiva terestră. Armata irakiană a fost învinsă într-un interval de aproximativ
o lună și jumătate, ceea ce a permis atingerea obiectivului politic al campaniei (eliberarea
Kuweitului) și încetarea conflictului.
Consider oportun de menționat faptul că primul Război din Golf a fost ultima
înfruntare militară dintre două state în care s-au desfășurat bătălii „clasice” de tancuri.
Totuși, în opinia mea, respectivele confruntări nu pot fi comparate cu cele preconizate de
armata Federației Ruse în Ucraina, întrucât, deși îmbracă, în mod teoretic, aspectul unor
bătălii „clasice” de tancuri, victoriile decisive ale coaliției au fost facilitate atât de
superioritatea tancurilor proprii, cât și de abordarea întrunită a acțiunilor de luptă. Armata
irakiană, deși superioară în efective umane și de tehnică, s-a văzut incapabilă să realizeze

15
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acțiuni elementare de comandă și control, să coordoneze în mod eficient rezistența în fața
aliaților și să ofere o ripostă comparabilă acțiunilor acestora.
Putem, așadar, considera că începând cu primul Război din Golf am asistat la nașterea
războiului modern, un război în care nu superioritatea numerică se dovedește decisivă ci
strategia de ducere a războiului și sistemul superior de comandă, control și informații.
Într-un astfel de conflict, „acțiunile de luptă de nivel tactic (...) [sunt] precise şi
eficiente, (...) pregătite şi coordonate în cele mai mici detalii, rapide şi cu pierderi mici,
dar cu efecte majore. Se (...) [realizează] astfel o nouă fizionomie a câmpului de luptă
modern, caracterizat de înalta tehnologie folosită, amploarea operațiilor speciale, de
acțiuni psihologice, acțiuni de diversiune, acțiuni diversificate ale forțelor terestre
speciale etc.”.
Mai sunt de actualitate lecțiile despre războiul modern?
Confruntări armate ulterioare au confirmat valabilitatea doctrinei de luptă întrunită
(joint) și eficiența și letalitatea mijloacelor militare folosite. În cadrul celui de al doilea
Război din Golf (2003), utilizarea armamentului aerian de precizie a făcut ca
infrastructurile civile și militare ale Irakului să fie scoase din funcțiune mai rapid și mai
eficient decât în 1991.
În cursul războaielor din Afghanistan (2002), azero-armean (2020) și Siria (2011),
utilizarea armelor de înaltă precizie (precum proiectilele de artilerie ghidate prin laser sau
dronele16) s-au generalizat, devenind, astăzi, regula în materie. Mai mult, înaintea
războiului din Ucraina, utilizarea dronelor în conflictul din Nagorno-Karabah (2020) s-a
dovedit atât de eficientă, încât sursele deschise estimează că forțele azere, beneficiind de
„drone-kamikaze” de proveniență israeliană și de un număr de aproximativ 10 drone
Bayraktar TB-2 turcești, au reușit să scoată din luptă mijloacele de apărare antiaeriană
inamice și echivalentul a nu mai puțin de trei batalioane de tancuri ale forțelor terestre
armene!
În mod echivalent, un alt conflict contemporan ilustrează efectele produse de lipsa
unei abordări moderne a războiului, cauzată atât de pregătirea insuficientă pentru un
astfel de conflict, cât și, mai cu seamă, de lipsa capacităților tehnologice și materiale
necesare.
Pe parcursul întregului război civil din Siria (cu începere din 2011, deci înainte de
debutul intervenției rusești, în 2015), lipsa capabilităților necesare purtării unui război
modern s-a dovedit esențială atât pentru numeroasele insuccese înregistrate de Armata
Arabă Siriană, cât și pentru ritmul lent al înfrângerii numeroaselor grupări insurgente care
împânzeau teritoriul țării.
Practic, în prima fază a conflictului, dacă excludem dezertările din Armata Arabă
Siriană, pierderile ridicate suferite de aceasta (în oameni, tehnică și teritorii) au fost
cauzate în principal de slaba pregătire și de echipamentul învechit, care nu reușea să îi
confere un avantaj cât de cât semnificativ în fața rebelilor. Redusă la necesitatea de a
purta un război specific mai degrabă anilor 1960 decât prezentului, Armata Arabă
Siriană, utilizând tancuri T-55 și avioane MiG 21, fără bombe inteligente, ghidate prin
mijloace LASER și electronice, a fost nevoită să se retragă din teritorii întinse, în fața
unor rebeli înarmați în principal cu armament ușor (pistoale-mitralieră, mitraliere, arme
Care pot îndeplini roluri multiple, de la recunoaștere la distrugerea unor ținte a căror amploare se întinde de
la infanterie inamică la nave de luptă.
16
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antitanc de fabricație sovietică, de tip RPG-2, RPG-7 și abia mai târziu cu sisteme
antitanc americane de tip TOW, cu lovituri ghidate prin fir).
Așadar, apreciem că și în contextul specific operațiilor de contra-insurgență, dominate
de lupte urbane și de confuzia între amic, inamic și non-beligerant, utilizarea întregului
spectru de componente ale războiului modern este la fel de relevantă ca împotriva unui
inamic convențional, lipsa acestora putând duce la neîndeplinirea sau la îndeplinirea
anevoioasă a obiectivelor propuse, precum și la pierderi umane și materiale care altfel ar
fi putut fi evitate.
Concluzii: ce nu funcționează în Ucraina?
Având această perspectivă a istoriei recente asupra războiului modern, rămâne să
vedem în ce măsură elementele sale componente au fost utilizate în Ucraina și ce
rezultate a avut prezența sau absența lor. O primă trăsătură a războiului modern, în
definiția de mai sus, vizează pregătirea și coordonarea minuțioase ale acțiunilor de luptă.
Totuși, privind la conflictul din Ucraina și la ce se poate afla din surse deschise despre
desfășurarea acestuia, observăm că, cel puțin în ceea ce privește Rusia, tocmai pregătirea
și coordonarea au lipsit.
Spre exemplu, operația militară „specială” a început cu lovituri aeriene, însă acestea
par să fi avut mai degrabă un caracter sporadic, difuz, haotic, în ciuda efectului vizual
frapant și a pierderilor materiale (preponderent civile). Nu doar că loviturile inițiale
(aeriene și de rachete) nu au reușit să scoată din luptă nici aviația ucraineană (atât în ceea
ce privește aparatele de zbor, cât și în ceea ce privește infrastructura utilizată de acestea),
dar nici acum, după câteva luni de conflict, spațiul aerian ucrainean nu este controlat de
aviația rusă, aceasta având doar o dominație ocazională și locală. Analize recente ale
observatorilor occidentali menționează chiar că, în anumite zone geografice și în anumite
intervale temporare, aviația ucraineană reușește să domine și chiar să controleze spațiul
aerian, ceea ce reprezintă un eșec de proporții pentru armata rusă.
Nici apărarea antiaeriană ucraineană nu a fost scoasă din luptă, dovadă stând faptul că
încă ripostează în mod eficient. Însă aici mai intervine un element al războiului modern
(sau al absenței acestuia), respectiv armele aer-sol de precizie. Cum avioanele rusești nu
par înzestrate cu asemenea arme (decât în număr foarte mic), ele sunt nevoite să coboare
la înălțimi mici pentru a putea spera să lovească țintele cu armamentul gravitațional.
Procedând astfel, sunt vulnerabile în fața sistemelor antiaeriene individuale de tip Stinger,
furnizate armatei ucrainene în special de către SUA, sau în fața sistemelor avansate
SHORAD de tip Starstreak (care utilizează rachete ghidate prin LASER), furnizate de
către Regatul Unit.
Din punctul de vedere al comunicațiilor și războiului electronic, situația apare ca fiind
chiar mai gravă pentru Rusia. În primul rând, sursele deschise au semnalat numeroase
situații în care unitățile rusești comunică prin echipamente uzuale, uneori civile,
necriptate, vulnerabile la acțiunile de bruiaj sau interceptare efectuate de către unitățile de
război electronic și cercetare ucrainene sau satelitare din partea specialiștilor militari din
NATO. De asemenea, armata ucraineană pare capabilă să efectueze acțiuni de cercetare a
spectrului radio-electronic în urma cărora cartografiază lanțul de comandă al armatei
ruse, efectuând apoi lovituri de înaltă precizie asupra punctelor de comandă. Este un
sistem deductibil profesional, dar cu mare efect de localizare și determinare a locațiile
(ierarhice) militare a structurilor componente. Nu în ultimul rând, comunicațiile
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ucrainenilor nu au putut fi bruiate, legăturile dintre unitățile acestora desfășurându-se
normal și lanțul de comandă nefiind periclitat/distorsionat.
Nu în ultimul rând, armata rusă utilizează concepții și metode de luptă învechite,
potrivite mai degrabă metodelor de luptă ale Tratatului de la Varșovia. Marile unități de
tancuri deplasându-se în coloane sunt vulnerabile în fața acțiunii echipelor ucrainene
antitanc care beneficiază de armamente moderne și eficiente (în special Javelin, NLAW și
Stugna), care utilizează tactici de tip „trage și uită” (fire-and-forget). Oricum, tacticile
unităților rusești de tancuri sunt, în mod evident, desprinse din concepțiile specifice
Războiului Rece și chiar celui de al Doilea Război Mondial, când tancurile ar fi trebuit să
realizeze străpungeri ale liniilor inamice, susținute de aviație și artilerie, confruntându-se
în special cu tancurile inamice.
Modul în care Rusia a început războiul a fost un eșec total: elementul surpriză nu a
existat; concentrarea trupelor evidenția clar direcțiile de ofensivă; pregătirea logistică
nesatisfăcătoare; trupă neinstruită și nepregătită de luptă, foarte mult armament greu
imobilizat în poziții vulnerabile, expus atacurilor militarilor ucraineni. Deși conducerea
politică și militară a Rusiei a elaborat strategii, doctrine de luptă, a reorganizat și
modernizat armata, în Ucraina au început lupta tot conform doctrinei sovietice.
Liderii militari fie se bazau pe o victorie rapidă, de tipul celei din Crimeea, fie pe
acțiuni ofensive purtate de mari unități de tancuri, în câmp deschis, împotriva unor mari
unități similare ale inamicului. Adică exact tipul de conflict de care nu au avut parte în
Ucraina. Ceva mai bine s-au descurcat rușii în etapa a doua a invaziei, în luptele din sudestul Ucrainei. Faptul că acționează în apropierea teritoriului propriu, unde rețeaua rutieră
era mai dezvoltată și probabil în stare mai bună decât cea din Belarus, a ușurat realizarea
unei logistici corespunzătoare nevoilor frontului. Totuși pierderile în blindate sunt mari și
rezultatele ofensivei rusești sunt încă palide.
Dronele ucrainene de cercetare monitorizează teatrul de operații și transmit informații
în timp real, iar cele de atac scot din luptă sistemele antiaeriene rusești (care nici măcar
nu par capabile să le detecteze), tancurile, vehiculele de luptă, în timp ce dronele rusești
sunt doborâte cu ajutorul sistemelor care utilizează fluxuri electromagnetice de mare
putere.
Astfel, acțiunile de luptă ale armatei ruse nu sunt nici precise, nici eficiente, nici
rapide, pierderile umane și materiale sunt mari, iar tehnologia utilizată este la nivelul
deceniilor trecute. Singurele elemente ale războiului modern care pot fi observate țin de
acțiunile diversioniste și ale forțelor speciale, însă nici acestea nu par a fi executate în
mod eficient. În acest context, nu putem decât să constatăm faptul că ceea ce armata rusă
practică în Ucraina nu este nici pe departe un război modern, ci mai degrabă o aplicare
tardivă a concepțiilor și doctrinei sovietice, însoțită de o utilizare la fel de întârziată a
tehnologiei datând din aceeași perioadă. Ne întrebăm, însă, cum poate un stat cu pretenții
de putere mondială să demonstreze o asemenea lipsă de adaptare la condițiile moderne de
luptă? Dacă Rusia păstrează ce are mai performant și mai modern pentru o confruntare
mai amplă, cu un adversar redutabil? Un lucru este cert. Dacă în viitorul imediat una din
marile puteri va ajunge în posesia unei arme capabile să-i asigure victoria rapid, nu va
ezita să o folosească. SUA a avut această șansă în 1945 când a obținut arma nucleară
care, pentru o perioadă foarte scurtă, i-a conferit acest avantaj.
Acum contextul geopolitic este diferit, tot așa fiind și echilibrele de forțe și ambițiile
unor state sau lideri.
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CE ESTE METAVERSUL?
O privire asupra „viitorului internetului”
Col. (r) dr. Cătălin BALOG

Cu mult înainte ca Facebook să-și schimbe imaginea și să
devină Meta, Mark Zuckerberg a vorbit pe larg despre
„metavers” – un concept în plină dezvoltare și o tehnologie în
expansiune rapidă. Însă, dincolo de orice controverse
conceptuale sau tehnologice, adevărul este că metaversul deja
există, chiar dacă, pentru marea majoritate persistă o serie de întrebări firești. Ce este
metaversul? Este doar o afacere dezvoltată de unele companii sau este o tendință firească
a unor tehnologii actuale? Are un trecut, un prezent și un viitor?
Metaversul este o realitate virtuală
Metaversul este într-adevăr o realitate virtuală,
dar nu este același lucru cu ceea ce se poate vedea în
filmele de science fiction. Imaginați-vă o franciză
precum Matrix, spre exemplu, în care întreaga lume
sau doar o parte a ei este o simulare digitală a
realității la care toată lumea este sau poate fi
conectată, o simulare atât de bine făcută încât
aproape nimeni nu sesizează nimic și aproape nimeni nici măcar nu acceptă ideea.
Metaversul nu este chiar așa, dar cu siguranță are potențialul de a evolua spre ceva de
domeniul științifico-fantastic.
Ideea din spatele metaversului există de mult timp, fiind mult mai veche decât
viziunea celor de la Meta. De fapt, această idee este mult mai veche decât chiar Facebook
în sine. Deși Zuckerberg s-a referit la metavers ca fiind „o versiune tridimensională a
internetului în care oamenii se vor afla întruchipați și nu în care doar vor privi din
exterior, din fața unui ecran”.
La bază, metaversul este o realitate virtuală care permite oamenilor din întreaga lume
să interacționeze atât unul cu celălalt, cât și cu metaversul în sine, utilizatorilor fiindu-le
permisă obținerea unor elemente de realitate virtuală care să rămână în posesia lor între
sesiuni (monede digitale) sau chiar să intre în metavers folosind alte elemente de realitate
virtuală (avataruri). Cu toate acestea, însă, metaversul este încă un concept care evoluează
activ și care are diverse interpretări.
Pe internet, întotdeauna interacționăm cu ceva sau cu cineva – fie că este vorba de
navigarea pe un site web, că participăm la un joc multiplayer sau discutăm (text/video) pe
un canal de chat. Metaversul duce această interacțiune cu un pas mai departe și implică
utilizatorul, așezându-l în mijlocul acțiunii, deschizându-i ușa către experiențe mai
realiste, mult mai puternice, mult mai complexe decât o simplă navigare pe web, un joc, o
discuție scrisă sau o întâlnire video.
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Care este diferența dintre realitatea virtuală și metavers?
Atât realitatea virtuală (Virtual Reality – VR) cât
și realitatea augmentată (Augumented Reality – AR)
sunt concepte strâns legate de metavers. Cele două,
VR și AR, nu sunt identice și ar trebui privite ca
niște iterații diferite a ceea ce este în esență același
lucru sau ca niște entități separate care se
completează reciproc.
În prezent, echipamentele de tip VR și AR permit
utilizatorului să intre într-o lume virtuală. VR ne
înfățișează diferite împrejurimi și, fie că este vorba de un joc sau de un film, îți permite să
interacționezi cu lumea dinamică din jurul tău. AR, pe de altă parte, adaugă diferite
elemente la împrejurimile realității tale virtuale și îți permite să interacționezi cu ele în
diverse moduri.
În viziunea Meta, dar și a altor companii, diferența fundamentală dintre cele două
constă în diferența de scop; puteți juca un joc VR sau AR în orice moment, folosind
elemente de realitate virtuală, interacționând sau nu cu alții, dar fundamentul
metaversului este reprezentat de interacțiunea umană mediată de tehnologie.
Pe scurt, metaversul se dorește a fi locul de interacțiune pentru ambele realități, o
modalitate prin care oamenii să poată împărtăși un univers virtual, fie că este vorba de
muncă, educație, divertisment sau pur și simplu pentru alte activități.
Utilizarea instrumentelor VR și AR presupune un drum lung în extinderea
metaversului pentru a-l face să se apropie de o experiență reală. Cu toate acestea,
conceptul de metavers depășește cu mult VR și AR, fiind menit să aducă oamenii mai
aproape unii de alții, în moduri negândite anterior.
Cine construiește metaversul?
Recenta prezentare Meta a lui Zuckerberg a întors
milioane de priviri spre metavers, așa încât există multe
companii care s-au implicat în această cursă spre viitor,
fiecare dintre ele având propria viziune asupra acestui
concept, ceea ce duce la extinderea și mai mult a sensul
său deja vast.
Călătoria Facebook spre metavers nu este atât de
surprinzătoare. În martie 2014, Facebook a achiziționat
Oculus pentru 2,3 miliarde de dolari și a continuat să lanseze produsele Oculus Quest,
realizând unele dintre cele mai bune căști VR existente în prezent. Având în vedere că
Meta intenționează să se bazeze foarte mult atât pe VR, cât și pe AR pentru a aduce
realismul în metavers, cumpărarea lui Oculus nu pare deloc o decizie aleatorie. Începând
din 2022, întreaga linie de produse Oculus Quest devine Meta Quest, iar unele produse
Oculus se numesc Meta Horizon.
În momentul anunțului celor de la Facebook, referitor la schimbarea de imagine
pentru a deveni Meta, Microsoft nu era cu mult în urmă pe tărâmul metaversului, gigantul
tehnologic al lui Bill Gates intenționând să construiască un fel de metavers în aplicația sa,
Teams, începând cu 2022.
Planul celor de la Microsoft este acela de a utiliza Mesh pentru a permite fiecărui
utilizator Teams să participe la întâlniri video, înlocuind imaginile webcam-ului cu
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avatare animate, folosind inteligența artificială (Artificial Intelligence – AI) pentru a
asculta vocea utilizatorului și pentru a-i anima avatarul inclusiv cu mișcările buzelor.
Apoi, trecerea la întâlnirile 3D va produce mișcări suplimentare ale mâinilor. Aceste
modificări introduse de Teams indică faptul că Microsoft ar dori să integreze metaversul
în viitorul muncii la distanță.
Nvidia are, de asemenea, preocupări serioase în această direcție. Astfel, proiectul
„Nvidia Omniverse” se dorește a fi o platformă pentru conectarea lumilor 3D într-un
univers virtual comun. Omniversul Nvidia este nativ în cloud, ceea ce înseamnă că este o
platformă partajată, persistentă, care rămâne aceeași între sesiuni. Rulează pe sisteme
bazate pe tehnologia RTX și poate fi transmis de la distanță pe orice dispozitiv.
Nvidia pare să meargă pe un traseu ușor diferit cu metaversul său. Meta și Microsoft
pun foarte mult accent pe aspectul social al
metaversului, în timp ce Nvidia se concentrează
pe colaborare și pe explorarea noilor tehnologii,
omniversul său fiind deja folosit de designeri,
ingineri de robotică și alți experți pentru a simula
lumea reală în realitatea virtuală. Astfel, inginerii
de la Ericsson folosesc Omniversul pentru a
simula undele 5G în mediile urbane.
Extinzând căutările spre alți jucători cu potențial semnificativ, observăm că Apple
lucrează atât la o cască VR completă, cât și la ochelari AR, iar toate informațiile indică
faptul că se îndreaptă către metavers.
Fără pretenția de a compara intențiile acestor companii, se poate afirma că ele
ilustrează în mod clar interesul unor giganți tehnologici și reprezintă niște pași în
construirea metaversului.
Este metaversul doar un joc video deghizat?
Un răspuns scurt: nu chiar. Iar, un răspuns lung: poate un pic, în funcție de punctul de
vedere.
Jocuri online, precum Fortnite, World of Warcraft, sau Minecraft sunt toate niște
metaversuri, fiecare în felul lor. Acestea creează o lume de durată pentru ca jucătorii lor
să se alăture și să plece după bunul plac. Progresul unui jucător este salvat pe un server
extern și partajat cu alți utilizatori, ceea ce înseamnă că tot ceea ce se întâmplă în aceste
jocuri poate fi revizuit ulterior.
Deși titlurile menționate anterior reprezintă versiunile unor jocuri foarte populare în
acest moment, trebuie remarcat că acest concept, metavers, există în multe jocuri video
de mult timp. Second Life, un joc din 2003, este, în esență, un metavers care nu are un
scop final asemenea altor jocuri, însă permite jucătorilor să cutreiere lumea și să
interacționeze cu alți jucători și chiar să zboare.
Există unele asemănări între metaversurile
jocurilor video și ideea unui metavers mai larg. În
jocuri, există posibilitatea de a interacționa cu alți
jucători, de a îndeplini diverse sarcini împreună și
într-o oarecare măsură, se poate modela lumea din
jur. Dar, toate acestea sunt stabilite ferm în
limitele jocului. Un bun exemplu în acest sens este
acela că se poate construi un castel gigant în Minecraft, dar în World of Warcraft, nu
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există această libertate. Aici, jucătorii au voie să dețină o garnizoană care este amplasată
pe un teren, dar au o influență mică asupra a ceea ce presupune și unde se amplasează.
Mai mult, scenariile și jocurile de rol sunt aceleași pentru toate acțiunile și pentru toți
jucătorii.
Din punct de vedere tehnic, fiecare joc ar putea fi considerat un metavers în sine, iar
metaversurile la care lucrează diverși giganți tehnologici pot include toate aceste aspecte
care se regăsesc în jocurile menționate și nu numai. Oricum, ideea metaversului este mult
mai largă decât cea a unui joc video, metaversul fiind menit să înlocuiască sau să
îmbunătățească funcționalitatea din viața reală într-un spațiu virtual. Astfel, unele dintre
lucrurile pe care utilizatorii le fac în viața de zi cu zi, cum ar fi participarea la cursuri sau
activitățile de serviciu, ar putea fi făcute în metavers.
Într-un metavers ideal – cine știe cum ar arăta acesta – ar trebui să-ți poți crea
propriul destin și multe dintre limitările comune jocurilor video să fie eliminate. Cu toate
acestea, primul pas va fi întotdeauna același pentru fiecare metavers, fie că este vorba de
un joc sau nu: crearea propriului personaj sau a propriului avatar.
Crearea unui avatar
În metavers, fiecare utilizator primește un avatar – o reprezentare proprie pe care o
poate ajusta pentru a arăta pe plac – iar modul în care
arată avatarul depinde de platformă; poate fi ceva
rudimentar, dar poate fi și ceva de înaltă calitate, cu
multe opțiuni pentru personalizare. Mai mult,
utilizatorii pot alege să corespundă realității, dar pot
alege să fie altcineva, un personaj cu profil complet
diferit.
Odată creat, avatarul devine biletul de acces al utilizatorului în metavers, acolo unde
creativitatea și imaginația pot face abstracție de realitatea fizică, singurele limite fiind
cele impuse de platformă. Astfel, unele metaversuri seamănă cu niște jocuri video simple
și lasă utilizatorul să se deplaseze folosind o tastatură și un mouse, dar versiunile mai
avansate implică utilizarea căștilor și a controalelor de realitate virtuală care introduc cu
adevărat utilizatorul într-o altă lume prin reproducerea mișcărilor lor din viața reală în
metavers.
Companiile cu preocupări în domeniu au diferite metode de a crea personajele sau
avatarurile utilizatorilor. În privința Microsoft, Mesh este deja integrat în Teams (2022),
permițând utilizatorilor să-și creeze avatare complet personalizate. Prin utilizarea
tehnologiei de realitate mixtă, avatarul va reprezenta utilizatorul într-un mod realist. În
viitor, acest lucru va implica o gamă completă de expresii faciale, limbaj corporal și
fundaluri. Meta, cu al său Horizon Worlds, are planuri mari; avatarele vor fi susținute de
echipamente de tip VR și vor reproduce acțiunile utilizatorului în timp real, chiar dacă, în
prezent, acestea nu au nici picioare. Chiar și așa, Meta promovează niște avatare cu
aspect impresionant, fotorealiste care vor fi integrate în mediul înconjurător, cu redare în
timp real.
Indiferent de platformă, metaversul ideal va permite utilizatorului să aleagă cum
dorește să arate, păstrând în același timp realismul expresiilor și mișcărilor faciale atunci
când este susținut de VR și AR.
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Cum arată metaversul?
Înainte de a răspunde la această întrebare, ar trebui eliminată posibilitatea unei
confuzii cauzată de lipsa unor termeni. Astfel, ar trebui să înțelegem că „metaversul” se
constituie asemenea unui univers care este format dintr-o infinitate de galaxii doar că, în
această situație, nu există un termen corespondent pentru galaxie și se folosește tot cel de
metavers. Practic, situația poate fi similară teoriei mulțimilor. Astfel, va trebui să
distingem între „întreg metaversul” și „un metavers oarecare”.
Deocamdată, nu există un metavers singular, care să conecteze toate celelalte
metaversuri într-un întreg coerent, deși toate implică utilizarea internetului pentru a-și
conecta utilizatorii între ei. Modul în care arată un metavers depinde în întregime de
creatorul său și exprimă puterea acestuia de imaginație și creativitate, astfel încât
metaversurile pot fi asemănătoare sau complet diferite.
Un metavers poate arăta ca o sală de clasă, o stradă, o pădure fantastică sau fundul
oceanului. Deocamdată, într-un astfel de metavers se aplică în cea mai mare parte regulile
din lumea reală, deși este posibil să se vadă cerul, clădirile și natura, dar și alți oameni.
Stilul artistic depinde de la un metavers la altul și poate fi unul caricatural, realist sau
orice altceva între ele.
Cu toate acestea, așa cum a subliniat Zuckerberg în timpul discursului său de la
lansarea Meta, metaversul nu suferă de aceleași limitări ca lumea reală; în metavers nu
există niciun motiv pentru care să nu poți merge în spațiu cu întreaga familie, singura
condiție fiind aceea ca cei care îl creează să permită acest lucru.
În concluzie, un metavers poate arăta ca o sală de clasă, o stradă, o pădure fantastică
sau precum fundul oceanului. Cu toate acestea, cele mai populare metaversuri arată ca un
amestec din toate aceste lucruri, libertatea utilizatorilor fiind limitată de posibilitățile
tehnologice și de creativitatea umană.
Este posibil un metavers?
Recapitulând oarecum informațiile anterioare, se
poate spune că avem o realitate virtuală în care
singurele limitări se află în mâinile creatorului său și
avem un avatar care ne reprezintă. Desigur, avem o
conexiune la internet care ne permite să ne alăturăm
acestei lumi comune. Unde mergem de aici?
Depinde!
Într-o lume ideală (metaversul ar trebui să permită conectarea fiecărui utilizator și a
unuia cu oricare altul). Însă, realitatea este adesea diferită; aderarea la un server public ar
trebui să ofere posibilitatea de a interacționa cu toți ceilalți utilizatori conectați la
momentul respectiv. Dar, pe măsură ce anumite metaversuri devin tot mai populare apare
imposibilitatea ca serverele gazdă să poată gestiona sarcinile uriașe de trafic, ceea ce îi
determină pe unii dezvoltatori să separe utilizatorii și să-i grupeze pe straturi, în funcție
de anumite criterii de eligibilitate, fragmentând metaversul, făcând lumea puțin mai mică
și determinând utilizatorii să folosească platforme diferite, alegându-și în mod eficient
metaversul preferat.
În viitor, s-ar putea să vină un moment în care acest lucru va putea fi evitat. Faptul că
aceste metaversuri sunt deconectate unele de altele, funcționează pe platforme diferite și
nu au utilizări sau obiective comune, înseamnă că ideea unui metavers mai mare este
imposibilă, deocamdată. Dacă metaversul este menit să fie o lume virtuală gigant,
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comună, toate companiile implicate în crearea propriilor metaversuri ar trebui să-și
unească forțele pentru crearea unui concept teoretic și a unei platforme tehnologice
viabile. Până când aceste două aspecte nu vor fi realizate, metaversul va rămâne
fragmentat, forțând utilizatorii să-și aleagă universul preferat înainte de a se conecta la
lumea comună.
Care este scopul metaversului?
Din punct de vedere conceptual, metaversul nu este foarte ușor de definit; permițând
utilizatorilor, portretizați de avatarurile lor, să interacționeze cu lumea, în general, fără a
le oferi obiective clare și având o mare libertate de alegere. Scopul general al
metaversului este acela de a permite conectarea printr-un univers virtual, comun. Fie că
este vorba de muncă, educație, divertisment sau pur și simplu pentru alte activități,
metaversul există pentru a încălca granițele spațiului fizic real, conectând oamenii din
întreaga lume.
Proprietate particulară
O temă comună în metaverse implică permiterea utilizatorilor să cumpere parcele de
teren. O astfel de proprietate, la cumpărare, devine atribuită unui anumit utilizator și nu
este disponibilă altora; ele pot fi cumpărate sau închiriate, la fel ca în lumea reală.
Deținerea proprietății permite adesea utilizatorului să dispună de ea în orice mod ar dori.
Unii aleg să construiască galerii personale pentru a găzdui obiectele pe care le dețin, în
timp ce alții creează spații publice.
Conceptul de a permite utilizatorilor să circule peste tot și să construiască tot ce doresc
în propriul spațiu nu este nou și cu siguranță are un rol determinant în succesul unor
jocuri precum Minecraft sau Roblox. Creativitatea utilizatorilor economisește mult timp
pentru dezvoltatorii metaversului care altfel ar trebui să-l cheltuiască pentru proiectarea
clădirilor în sine. Majoritatea dezvoltatorilor continuă să supravegheze conținutul creat de
utilizatorii lor și, în funcție de gazdă, acesta poate fi eliminat.
În prezent, chiar și un univers aparent infinit are limitările sale.
Proprietate comercială
Utilizatorii care dețin ceva în metavers pot vinde sau tranzacționa către alți utilizatori.
Acest lucru adaugă un element de bogăție și de
prestigiu unei astfel de lumi. Unele loturi
valorează mai mult decât altele, unele elemente
sunt rare, în timp ce altele sunt comune – toate
acestea se adaugă la crearea unei economii care
se aplică unui anumit metavers.
De obicei, parcelele de teren din metavers
variază în funcție de dimensiune și locație.
Decentraland este o metaversă bazată
Deoarece aceasta este o prezentare virtuală a
pe blockchain
vieții reale, nu este o surpriză faptul că piața
imobiliară este vie și dinamică chiar și în
metavers. Parcelele situate mai aproape de zonele centrale sau în zonele extravagante pot
ajunge la prețuri mult mai mari decât un mic teren de la marginea orașului.
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Publicitate
Unele metaversuri atrag nu doar utilizatorii obișnuiți, ci și companiile. Pe măsură ce
metaversul este împărtășit și de alții, din ce în ce mai numeroși, se deschide posibilitatea
de a face publicitate. Astfel, cumpărarea de terenuri și afișarea logo-ului companiei poate
fi o modalitate eficientă de a stârni sau de a reîmprospăta interesul unora sau altora. Dar,
companiile pot beneficia de metavers în mai multe moduri: organizarea evenimentelor,
crearea de crossover-uri între francize și interacțiunile dintre bazele de utilizatori se face
mai ușor într-un univers aparent nelimitat.
Trăiți și interacționați
Exemplele de mai sus relevă doar câteva dintre posibilitățile pe care le oferă
metaversul, în prezent. Într-un metavers perfect, în viitor, utilizatorii vor fi capabili să
interacționeze cu fiecare persoană din jurul său, depășind chat-ul bazat pe text din jocuri
precum Second Life sau Habbo. Încorporarea comunicării vocale, a imaginii video, a
căștilor VR și a ochelarilor AR vor permite interacțiunea la un nivel cu totul nou, mai ales
dacă amintim de mănușile AR și de ce nu, de costumele AR.
Fie că este vorba despre o întâlnire cu prietenii, despre formarea unui grup de studiu
într-o bibliotecă virtuală sau chiar despre un salt cu parașuta, conceptul principal al
metaversului se va axa întotdeauna pe interacțiunea umană mediată de tehnologie.
Muncă și studiu
De la Meta la Microsoft, multe companii pun foarte mult accent pe capacitatea de a
lucra, de a coopera și de a studia împreună în metavers. Microsoft intenționează să
utilizeze Mesh pentru a aduce o doză de realism întâlnirilor video plictisitoare. Meta
speră să creeze spații de lucru virtuale, oferind lucrătorilor de la distanță o șansă de a
petrece timp împreună în realitatea virtuală, în timpul zilei lor de lucru.
De asemenea metaversul poate fi utilizat pentru a lucra în moduri diferite, inclusiv
prin simularea unor sarcini din lumea reală în realitatea virtuală. Acest lucru poate fi
extrem de folositor în anumite profesii, cum ar fi: ingineri, programatori, designeri,
dezvoltatori ai unor metaversuri precum Omniversul Nvidia.
Legătura dintre metavers, criptomonede și NFT-uri
Atunci când vorbim de metavers, este imposibil să nu
amintim și de criptomonede sau monede digitale. La urma
urmei, unele dintre cele mai mari aplicații ale acestuia se
bazează pe blockchain17 – un mediu descentralizat în care
funcționează criptomonedele.
Un astfel de exemplu este Decentraland, un metavers
care permite utilizatorilor săi să cumpere parcele de teren, să exploreze alte parcele și să
interacționeze între ei. Întreaga economie se bazează în jurul Mana – o criptomonedă
specifică Decentraland.
Ceea ce diferențiază aceste metaversuri de cele comerciale este faptul că ele se
bazează pe o rețea descentralizată în care activele personale nu sunt controlate de
proprietarul (proprietarii) metaversului (ex. criptomenedele aflate în circulație, Bitcoin-ul
17

Blockchain este definit ca fiind un registru al datelor descentralizate, partajate în mod securizat. Tehnologia
blockchain permite unui grup colectiv de participanți să partajeze date. Cu serviciile cloud blockchain, datele
tranzacționale din mai multe surse pot fi colectate, integrate și partajate cu ușurință.
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fiind cea mai cunoscută dintre ele). Așadar, criptomonedele și universurile din jurul lor
sunt de obicei descentralizate, ceea ce înseamnă că moneda virtuală, terenul virtual sau
întregul metavers nu este deținut de o singură entitate și nu poate fi doborât, vândut sau
distrus în alt mod (ex. de un capriciu uman, așa cum se întâmplă în viața reală).
Dar, descentralizarea nu stă la baza tuturor
metaversurilor. Această opțiune nu este întâlnită în
metaversuri mai noi, precum World of Warcraft, caz în care
conturile utilizatorilor continuă să aparțină companiei
deținătoare, responsabile de joc. Acest lucru înseamnă că
toate activele utilizatorilor, echipamentul sau personajele nu
sunt în posesia sau controlul utilizatorilor. Aici intervin
jetoanele nonfungibile sau tokenurile nonfungibile (NFTs). NFT-urile pot fi orice, de la
avatare de 8 pixeli, la opere de artă care îți taie răsuflarea. În centrul lor, NFT-urile sunt o
modalitate descentralizată de a atribui dreptul de proprietate asupra bunurilor virtuale.
Teoretic, oricine poate descărca o fotografie și o poate revendica ca fiind a sa, dar NFTurile implică criptomonedă și contracte care fixează dreptul de proprietate asupra unui
anumit utilizator.
În metavers, acest lucru deschide un nivel cu totul nou de economie care transformă
acest concept fantastic într-o modalitate de a face sau de a pierde bani în lumea reală,
utilizatorii putând cumpăra parcele virtuale de teren, avatare sau chiar elemente de
garderobă pentru avatarul lor din metavers – toate prin utilizarea criptomonedelor.
Deși jetoanele nonfungibile sunt independente de metavers, ele joacă un rol în
economia anumitor metaversuri, cum ar fi
Decentraland sau Sandbox. Sandbox vinde parcele de
teren sub formă de NFT-uri, atribuind dreptul de
proprietate deplină persoanei care le cumpără. Doar o
privire pe harta Sandboxului arată că această formă de
NFT-uri a atras interesul nu doar al fanaticilor
criptomonedelor, ci și al zecilor de companii care o
văd ca pe un nou spațiu publicitar de explorat.
Unele branduri și francize cu nume mari dețin deja terenuri în Sandbox de dinaintea
lansării: Atari, RollerCoaster Tycoon, The Walking Dead, Shaun the Sheep și chiar South
China Morning Post. Acesta este un amestec de branduri pe care nimeni nu le-ar acuza
vreodată că au un interes mare nici pentru NFT-uri, nici pentru metaverse, însă conceptul
arată promițător și unele companii caută să valorifice acest lucru.
A încerca unele asemănări între economia lumii reale și piața criptomonedelor nu
poate avea ca rezultat decât o minune sau o nenorocire.
Viitorul metaversului
Nimeni nu poate nega faptul că acest concept, metavers, a început să se răspândească
pe meleaguri neexplorate anterior, să ajungă în mințile și pe buzele tuturor. A fost un
drum lung de la începuturile sale umile din unele jocuri precum Second Life, Habbo
Hotel sau chiar Club Penguin.
Vor trece mulți ani până când metaversul va pătrunde în realitatea noastră la nivelul de
notorietate și accesibilitate așa cum speră cei de la Meta. Viziunea metaversului ca
univers comun în care oamenii de oriunde din lume să se poată juca, învăța, împărtăși și
chiar lucra împreună este încă o viziune futuristă și idilică în egală măsură. Orașe pline de
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viață, cu străzi pline de magazine, parcuri și oameni pot fi recreate în metavers, dar
tehnologia necesară pentru a o susține nu este încă departe de ceea ce-și imaginează unii
și alții, deocamdată.
Un alt pas spre recunoașterea mainstream constă în realismul experienței metaverse.
Introducerea VR și AR în metavers va parcurge un drum lung pentru a face ca experiența
să se simtă mult mai realistă decât se poate face cu o tastatură și un mouse.
Am văzut deja crossovere interesante care au testat
limitele metaversului. Travis Scott a susținut un
concert virtual în Fortnite, la care au participat peste 12
milioane de oameni. Justin Bieber tocmai a anunțat că
intenționează să facă același lucru. Și chiar dacă
Sandbox nu este încă în direct, Snoop Dogg, un
susținător avid al NFT-urilor, deține deja teren în el și
permite oamenilor să cumpere abonamente VIP pentru a-i putea vizita conacul, în viitor.
Zuckerberg crede că viitorul internetului se află în metavers și chiar a mers până la a-l
numi succesorul internetului mobil.
Rămâne de văzut dacă toate acestea vor fi adevărate. Un lucru este sigur: nu poate fi
negat faptul că metaversul nu mai este un concept sălbatic scos direct dintr-un film
science fiction. Cert este că Facebook/Meta tocmai a pus gaz pe un foc care deja ardea cu
flacără deschisă și, în câțiva ani, am putea vedea lucruri pe care nici nu ne imaginăm că
vor putea fi posibile.
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ISTORIE
ROLUL GEOGRAFIEI, AL HĂRŢILOR ŞI AL
OAMENILOR DE STAT ȘI DE ŞTIINŢĂ ROMÂNI
PENTRU FĂURIREA ROMÂNIEI MARI
Colonel (r) inginer Marin ALNIŢEI

Doresc să precizez că, în opinia mea, România Mare în
granițele ei consfințite de Marea Unire de la 1 Decembrie
1918 și de Tratatul de Pace semnat la Trianon la data de 4
iunie 1920 este dovada patriotismului fără de margini a poporului român și opera de
suflet a acestuia. Unirea a putut deveni din vis realitate prin lupta și jertfa ostașilor
români, precum și de carisma și eforturile neîncetate ale Reginei Maria, ale oamenilor de
stat și ale oamenilor de știință români care au fost puse în slujba țării.
Contextul general
La începutul secolului al XX-lea, caracterul românesc al Transilvaniei încetase să mai
fie apanajul unui grup restrîns de cunoscători, cum fusese în Evul Mediu şi devenise
treptat un fapt comun cunoscut şi recunoscut de cercuri tot mai largi ale opiniei publice
internaţionale.
Contribuiseră la aceasta românii ardeleni prin revolta lui Horea, Cloşca şi Crişan, prin
unirea unei părţi a românilor ardeleni cu Biserica Catolică şi activitatea Şcolii Ardelene,
prin Revoluţia de la 1848 şi Mișcarea Memorandistă.
Bulgaria a fost prima ţară membră a alianţei Puterilor Centrale care a semnat cu
Antanta un armistiţiu separat, la data de 29 septembrie 1918, pentru ieşirea din război.
La 30 octombrie 1918 a capitulat şi Imperiul Otoman.
În 3 noiembrie 1918 Imperiul Austro-Ungar a trimis comandantului italian cererea de
armistiţiu şi termenii păcii. Termenii au fost aranjaţi, prin telegraf, cu autorităţile Antantei
de la Paris şi au fost comunicaţi Imperiului Austro-Ungar, iar aceasta i-a acceptat.
Armistiţiul cu Austria a intrat în vigoare începînd cu ora 3:00, în după amiaza zilei de
4 noiembrie 1918.
Austria şi Ungaria au semnat armistiţii separate, în urma prăbuşirii Imperiului AustroUngar.
După izbucnirea Revoluţiei germane, a fost proclamată o republică la 9 noiembrie
1918, marcând sfârşitul Imperiului German. Pe 11 noiembrie 1918, la Compiegne, în
Franţa, la ora 5:00, într-un vagon de tren a fost semnat armistiţiul. La ora 11:00, în
aceeaşi zi de 11 noiembrie 1918, a încetat focul şi armatele au început să se retragă. Din
cauza ordinelor confuze şi a încercărilor criminale ale unor ofiţeri de a se evidenţia în
ultimul moment, peste cadavrele bieţilor soldaţi, în aceste şase teribile ore, după ce totul
fusese încheiat şi semnat la masa tratativelor, au murit inutil aproape 3000 de soldaţi şi au
fost răniţi alți peste 6000 de soldați. Starea de război între cele două tabere a persistat
pentru încă şapte luni pînă la încetarea finală, consacrată prin semnarea Tratatului de la
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Versailles cu Germania (28 iunie 1919) şi a următoarelor tratate cu Austria (la St.
Germain), Bulgaria (la Neuilly) şi Imperiul Otoman (la Sevres).
Tratatul de pace între Puterile Aliate învingătoare în Primul Război Mondial şi
Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, a fost semnat la data de 4
iunie 1920 în Palatul Marele Trianon de la Versailles.
Tratatul a fost semnat
pentru a stabili frontierele
noului stat Ungaria cu vecinii
săi: Austria, Regatul Sârbilor,
Croaţilor şi Slovenilor (stat
devenit ulterior Iugoslavia),
România şi Cehoslovacia.
Deşi unele surse oferă ca
dată finală a Primului Război
Mondial anul 1919, cele mai
multe
comemorări
ale
sfârșitului
războiului
se
concentrează
asupra
Palatul Marele Trianon, locul semnării tratatului dintre
Armistiţiului din 1918.
Ungaria înfrântă şi ţările învingătoare în Primul Război
Mondial.

Preliminariile tratatului de pace de la Trianon
În data de 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, peste 100.000 de români prezenţi la Marea
Adunare Naţională au votat unirea cu Țara a teritoriilor româneşti din partea ungară a
fostei monarhii habsburgice cu Ţara, iar opinia publică internaţională, în imensa ei
majoritate, a salutat evenimentul ca un fapt de justiţie şi normalitate.
Conferinţa de Pace de la Paris, din anii 1919-1920, s-a impus în istoria relaţilor
internaţionale în primul rând prin importanţa hotărârilor sale, care au schimbat nu numai
harta Europei, dar şi soarta unor naţiuni, inclusiv a naţiunii române.
Ea se remarca însă şi prin rolul
important pe care l-au jucat experţii şi
oamenii de ştiinţă în impunerea unor
decizii ale ”Consiliului celor Patru Mari”
(Statele Unite ale Americii, Marea
Britanie, Franţa şi Italia).
Practic, nu a existat până atunci şi nici
după aceea o conferinţă de pace în care
rolul specialiştilor şi al oamenilor de
ştiinţă să fie atât de mare în determinarea
hotărârilor luate de oamenii politici ai
Specialiştii au hotărât soarta naţiunilor
lumii.
Pregătirea României pentru pace şi trasarea frontierelor sale de stat cu Ungaria şi
Serbia
Așa cum am menționat la început, răspunzând voinței poporului român și eroismului
fără de margini a Armatei României pentru împlinirea visului de milenii de a avea propria
țară în granițele ei firești, a venit rândul întâi al specialiștilor și oamenilor de știință
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români și apoi al oamenilor de stat pentru a argumenta științific justețea granițelor
României Mari pe timpul negocierilor și a semnării Tratatului de Pace de la Paris în anul
1920.
La argumentarea științifică a stabilirii granițelor României Mari au contribuit personal
și prin operele lor academicienii: A.D. Xenopol, Nicolae Iorga, August Treboniu Laurian,
Ion Slavici, Dimitrie Onciul, V.A. Urechia, Mihail Kogălniceanu, Gheorghe Șincai, etc.
și prin atlasele și hărțile realizate de către specialiștii Serviciului Geografic al Armatei
(actual Direcția Topografică Militară „General de divizie Constantin Barozzi”), Institutul
Geografic Militar din Viena, academicianul Grigore Tocilescu, Constantin Diamandi,
Élisée Reclus, Paul Vidal de la Blache, August Ludwig Kiepert și alții.
Fără a neglija argumentele consființite de ramurile geografiei, în mod special
geografia populației, argumentele istorico-geografice și argumentele juridice, consider că
cel mai important argument este cel vizual, bazat pe argumentele menționate mai sus,
respectiv ceea ce a spus Napoleon Bonaparte cu mai mult de 100 de ani înainte de
semnarea Tratatului de Pace de la Paris: „Cea mai mică schiţă îmi vorbeşte mai mult
decât un lung raport.”
În acest sens a fost realizat „Atlasul Istoric Geografic al Neamului Românesc” care
includea toate hărțile realizate la Serviciul Geografic al Armatei, în condiții grele, dar cu
o extraordinară expresivitate. Acest atlas se află la loc de cinste în Sala de Tradiții a
Direcției Topografice Militare „General de divizie Constantin Barozzi”, la fel ca și un alt
Atlas, mult mai detaliat, realizat la Institutul Geografic Militar în anul 1942, pentru
pregătirea argumentelor României la viitorul Tratat de Pace de după Al Doilea Război
Mondial.
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Din imaginile prezentate, fără a intra în amănuntele acestora, se poate remarca
calitatea și expresivitatea extraordinară a acestor hărți.
Aceste opere științifice și cartografice au fost create de oamenii de știință români
menționați mai sus (și cu siguranță nu sunt doar aceștia), în condițiile în care țara noastră
a fost ocupată vremelnic în cea mai mare parte, precum și în condițiile în care personalul
și echipamentele specifice ale Serviciului Geografic al Armatei au fost dislocate într-o
garnitură de tren la Iași.
Rezultatele obținute de oamenii de stat români la Tratatul de Pace de la Trianon nu
reflectă nici pretențiile legitime ale României argumentate științific și cartografic, nici
angajamentele asumate de Antanta la intrarea țării noastre în Primul Război Mondial.
Probabil, dacă Ion I.C. Brătianu nu ar fi fost atât de intransigent față de Comisia celor
Patru, granițele României ar fi fost mai spre vest (cu Ungaria) și mai spre sud-vest (cu
Serbia).
Cum s-a trasat frontiera de stat a României cu Ungaria
Tratatul de alianță secret încheiat la 4/17 august 1916 la București între guvernul
român și guvernele ţărilor membre ale Antantei avea ca obiect condiţiile intrării
României în război, iar principalele sale prevederi stipulau recunoașterea de către Antantă
a drepturilor României asupra teritoriilor locuite de români din Transilvania, Crișana,
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Maramureș, Bucovina și Banat. În
schimb România se obliga să
declare război Imperiului AustroUngar în termen de două săptămâni.
Tratatul era însoțit de o convenție
militară.
Franţa, Marea Britanie, Italia şi
Rusia recunoşteau României dreptul
de a se uni cu teritoriile Monarhiei
Austro-Ungare
stipulate
şi
delimitate la Articolul IV al
Convenţiei care specifica:
Linia de demarcaţiune va începe
pe Prut, la un punct al hotarului de
acum între România şi Rusia,
aproape de Novoseliţa şi va urca
acest fluviu până la hotarul Galiţiei
la
confluenţa
Prutului
cu
Ceremuşul. Apoi ea va urma
frontiera Galiţiei şi Bucovinei şi
aceea a Galiţiei, şi a Ungariei până
la punctul Stog (cota 1655). De
acolo ea va urma linia de separaţie
a apelor între Tisa şi Viţa, pentru a
atinge Tisa la satul Trebuşa
deasupra locului care se uneşte cu Vişa. Din punctul acesta ea va coborî pe talvegul
Tisei până la 4 km în josul confluenţei sale cu Someşul, lăsând satul Văsăros-Nameny
României.
Ea va urma apoi direcţiunea sud-sud-vest până la un punct de 6 km. La răsărit de
oraşul Debrecen. Din acest punct ea va atinge Crişul la 3 km, din jos de unirea celor doi
afluenţi ai săi, Crişul Alb şi Crişul Repede. Ea va trece apoi pe Tisa la înălţimea satului
Alde, la nord de Szeged trecând la Apus de satele Orosháza şi Békéssámson, la 3 km, de
care va face o mică curbă.
De la Algye linia va coborî talvegul Tisei până la confluenţa sa cu Dunărea şi apoi va
urma talvegul Dunării până la graniţa actuală a României.
Tot în Convenţie se prevedea angajamentul României de a nu ridica fortificaţii în faţa
Belgradului după unirea cu Banatul: România se îndatorează să nu ridice fortificaţii în
faţa Belgradului într-o zonă ce se va determina ulterior, şi să nu ţie în această zonă decât
forţe necesare serviciului de poliţie. Guvernul Regal Român se îndatorează a indemniza
pe sârbii din regiunea Banatului, care părăsind proprietăţile lor ar voi să emigreze, în
timp de doi ani de la încheierea păcii.
Propunerea comisiei de experți a SUA
În SUA, încă din 1917, a fost creată o Comisie de investigare (Inquiry Commission),
avînd drept coordonator pe colonelul Edward M. House, un apropiat al preşedintelui
Woodrow Wilson.
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Din comisie mai faceau parte, printre alţii, profesorul Clive Day, şeful
Departamentului de Ştiinte Politice al Universităţii Yale, Charles Seymour, profesor de
istorie la aceeași universitate, Will S. Monroe, profesor de istorie, Douglas Johnson,
profesor de geografie la Universitatea Columbia, etc.
Comisia a redactat peste 20 de studii în care recunoşteau dreptul poporului român la
unitate naţional-statală. Într-un referat întocmit de John F. Carter Jr. se arăta că: „Românii
trăiesc astăzi pe locurile unde au trăit cu cincisprezece secole în urmă stramoşii lor dacii
şi romanii.”
În ianuarie 1919, în recomandarea pe care Comisia o făcea preşedintelui Woodrow
Wilson, se susţinea ideea de a se acorda României întreaga Transilvanie, zonele locuite
de românii din Ungaria şi două treimi din Banat. Cu toate acestea, recomandarea
Comisiei de Experți a SUA pentru trasarea frontierei României cu Ungaria este cea notată
cu cifra 5 la ambele capete ale liniei marcate cu culoarea roșie, care este mai defavorabilă
României decât pretențiile Ungariei.
Propunerea comisiei de experți a Marii Britanii
În Marea Britanie, echivalentul britanic al Inquiry Commission a fost Departamentul
de Informare Politică (Political Intelligence Department), din cadrul Foreign Office-ului,
condus de Sir William George Tyrell, colaborator apropiat al ministrului afacerilor
externe, Sir Edward Grey.
Din P.I.D. făceau parte eminenţi cunoscători ai situaţiei din Europa Centrală şi de
Sud-Est, precum Sir Harold George Nicolson (diplomat, scriitor și politician britanic) și
Sir Reginald Allen Leeper (diplomat britanic). Însă, Departamentul de Informare se baza
şi pe prestigioşi colaboratori precum Sir Robert Seton-Watson (politician și istoric
britanic care a avut un rol important în ”încurajarea” desființării Imperiului AustroUngar) şi alţii.
Acest grup, încă din 1916, când guvernul britanic nu luase încă în considerare
dezmembrarea Imperiului Austro-Ungar, cu o extraordinară capacitate de anticipare a
evoluţiilor politice din regiune, acesta avansa ideea dispariţiei Imperiului, a cărui
existenţă era în contradicţie cu aspiraţiile de libertate şi unitate naţională ale popoarelor
pe care le subjuga.
Într-o altă lucrare, Peace
Handbooks, scrisă de George
Walter Prethero, coordonatorul
activităţii P.I.D., susţinea unirea
Transilvaniei şi Banatului cu
România, pe baza principiului
naţionalităţilor.
Recomandarea Comisiei de
Experți a Marii Britanii pentru
trasarea frontierei României cu
Ungaria este cea notată cu cifra 2
la ambele capete ale liniei
marcate cu culoarea verde.
Harta lui Emmanuel de Martonne, repartiția
naționalităților în țările în care predomină românii
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Propunerea comisiei de experți a Franței
Guvernul FRANȚEI a trecut, în ianuarie 1917, la formarea unui Comité d’Études, care
să facă propuneri pentru reglementarea problemelor postbelice din Europa Centrală. Doi
membri ai Comitetului – André Tardieu şi marele geograf Emmanuel de Martonne –, au
dat una dintre cele mai favorabile soluţii pentru România în proiectele privind frontiera
de vest a țării.
Recomandarea Comisiei de Experți a Franței pentru trasarea frontierei României cu
Ungaria este cea notată cu cifra 3 la ambele capete ale liniei marcate cu culoarea violet.
Propunerea comisiei de experți a Italiei
Recomandarea Comisiei de Experți a Italiei pentru trasarea frontierei României cu
Ungaria este în mod surprinzător cea mai defavorabilă României dintre toate celelalte
Comisii de Experți, aceasta fiind notată cu 5 la ambele capete ale liniei marcate cu
culoarea roz, mai defavorabilă României decât pretențiile Ungariei.
Propunerea României
Delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris, condusă de primul ministru Ion
I.C. Brătianu, a avut în componenţa sa valoroşi experţi în domenii variate: juridic (Victor
Antonescu, Constantin Antoniade, Mircea Djuvara), economic şi financiar (G.
Caracostea, Dr. Creangă, C. Crişan, N. Flondor, Eugen Neculce), istoric (George
Diamandy), geologic (Ludovic Mrazec), geografic şi etnografic (Caius Brediceanu,
Alexandru Lăpedatu), militar (generalul Constantin Coandă, colonelul Toma
Dumitrescu). Alături de ei au fost invitaţi şi reprezentanţii românilor din provinciile de
curând unite cu Regatul României: Alexandru Vaida Voevod pentru Transilvania,
Constantin Crişan pentru Banat, Iancu Flondor pentru Bucovina şi Ioan Pelivan pentru
Basarabia. În locul lui Take Ionescu, în calitate de prim adjunct al şefului delegaţiei
române, a fost numit Nicolae Mişu, ambasadorul României la Londra.
Notele, memorandumurile şi aide-mémoire-urile înaintate reprezentanţilor marilor
puteri reprezentate în Consiliul celor Patru (SUA, Marea Britanie, Franța și Italia), care
au avut în mâinile lor puterea deciziei, se caracterizează prin argumentaţie modernă,
sobră şi, lucru demn de remarcat, prin respectul datorat popoarelor vecine.
Deși așa cum am menționat mai sus, prin Convenția semnată pentru intrarea României
în război de partea Antantei frontiera de vest a României cu Ungaria era stabilită pe Tisa,
propunerea României a fost mai la est, respectiv cea notată cu cifra 1 la ambele capete ale
liniei marcate cu culoarea portocaliu.
Propunerea Ungariei
În ianuarie 1920, delegaţia Ungariei, condusă de contele Albert Apponyi, s-a prezentat
la Paris având în componenţă 38 de experţi aleşi dintre personalităţile ştiinţifice cele mai
strălucite ale Ungariei.
Delegaţia maghiară aducea cu sine un material documentar şi de propagandă imens,
despre care Nicolae Titulescu, semnatar împreună cu dr. Ioan Cantacuzino, al Tratatului
de Pace de la Trianon, declara câţiva ani mai tîrziu:
Afirm că Ungaria s-a prezentat la Conferinţa păcii cu un material documentar fără
pereche şi de aşa natură, încît cercetarea lui nu poate provoca decît admiraţia pentru
patriotismul celor ce l-au adunat. Afirm, fără teama de a putea fi dezminţit, că nu este un
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singur argument, că nu este un singur considerent întrebuinţat de propaganda actuală
care să nu fie cuprins în materialul prezentat Conferintei pacii.
Şi delegaţia ungară se mândrea, pe bună dreptate, cu materialul prezentat în faţa
Conferinţei de la Paris: Această lucrare este un tezaur unic al ştiinţei ungare. Niciodată
n-a apărut o lucrare similară. Ar fi imposibil să se facă una la fel în viitor. Este o lucrare
standard, izvor constant pentru istoricii viitorului.
Întradevăr şi astăzi unii istorici, nostalgici ai Coroanei Sfântului Ştefan, întrebuinţează
multe din argumentele de atunci în pledoariile lor revizioniste.
În mod evident pretențiile Ungariei au fost cele de a păstra granițele Imperiului
Austro-Ungar cu România, însă în analiza propunerilor argumentate, pentru Ungaria am
luat în calcul propunerea academicianului Gyula Varga din anul 1912, adică cea existentă
și astăzi, cu excepția liniei notată cu cifra 4 la ambele capete ale liniei marcate cu
culoarea maron.
La începutul lunii aprilie 1919, raportul Comisiei celor Patru era gata. Au fost luate în
considerare pentru trasarea frontierei de vest a României faţă de Ungaria şi Serbia
elementele de ordin etnic, istoric, economic, cultural şi de ordin strategic-militar. Chiar
dacă au fost exprimate puncte de vedere uşor diferite, ele s-au apropiat destul de repede.
În linii generale, frontiera trasată avea în vedere revendicările româneşti, dar era situată la
Răsarit de linia acceptată prin Tratatul/Convenția din august 1916.
La 12 mai 1919, Consiliul celor Patru a aprobat traseul frontierei între România şi
Ungaria, care a rămas neschimbat şi după ce, la începutul anului 1920, delegaţia Ungariei
a luat cunoştintă de el şi şi-a exprimat punctul de vedere.
În aprilie 1919, cînd trupele române se aflau pe o linie la vest de Munţii Apuseni, ele
au trebuit să ducă o acţiune ofensivă împotriva Republicii Ungare a Sfaturilor, instaurată
la 21 martie 1919, pentru împingerea trupelor ungare dincolo de zona neutră stabilită de
Consiliul Suprem la 26 februarie 1919. Scopul creării acestei zone era acela de a
împiedica producerea unor ciocniri între trupele române şi cele ungare.
La încheierea operaţiunii, trupele române s-au oprit pe râul Tisa, unde au aşteptat în
zadar realizarea dezarmării armatei ungare, în conformitate cu prevederile Armisţitiului
din 13 noiembrie 1918 de la Belgrad, pentru a fi ferite de un atac din partea acesteia.
Dezarmarea nu s-a produs, în schimb la 20 iulie 1919 a avut loc un atac ungar.
Reacţia armatei române a fost promptă şi contraofensiva victorioasă a dus Armata
Română la trecerea Tisei, urmată de prăbuşirea guvernului bolşevic de la Budapesta şi
ocuparea Budapestei.
Tratatul de la Trianon a fost semnat la data de 4 iunie 1920 în Palatul Marele Trianon
de la Versailles de către 16 state aliate învingătoare (inclusiv România), pe de o parte, și
de Ungaria, în calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat învins în Primul
Război Mondial.
Frontiera româno-ungară a fost trasată, succesiv, începând cu sfârşitul anului 1918,
după terminarea Primului Război Mondial, şi definitivată pe teren între anii 1920 - 1923,
după semnarea Tratatului de la Trianon (4 iunie 1920) de o Comisie Internaţională
prezidată de marele geograf francez Emmanuel de Martonne şi de generalul Robert
Meunier.
Deşi prin traseul liniei de graniţă stabilit între România şi Ungaria nu a fost atribuit
ţării noastre niciun metru pătrat de pământ unguresc, ci doar a fost consfinţită o realitate
istorică, după semnarea Tratatului de la Trianon s-a declanşat în mediile politice
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maghiare o imensă nemulţumire şi o amplă campanie de contestare bazată pe false
argumente ştiinţifice.
Contemporan al acelor timpuri şi temeinic documentat, istoricul american Milton G.
Lehrer scria: Dacă în 1920 s-a comis o nedreptate, nu ungurii au să se plângă de ea, ci
românii, căci dincolo de frontiera politică au fost lăsate în teritoriul unguresc mai multe
insule de români.
Când la Trianon a fost semnat Tratatul de pace cu Ungaria, la Bucureşti nu au fost
manifestaţii exuberante de satisfacţie, astfel că Nicolae Titulescu declara: Tratatul de la
Trianon apare tuturor românilor, şi îndeosebi celor din Ardeal, ca o consfinţire a unei
ordini de drept mult mai redusă decât aceea pe care veacuri de convieţuire şi suferinţe
comune au săpat-o în conştiinţa istorică a neamului nostru. De aceea, în chip firesc, în
opinia noastră publică, Tratatul de la Trianon evoca mai curând ideea unei completări
decât ideea unei amputări.
Cum s-a trasat frontiera de stat a României cu Serbia
Tratatul de alianță secret încheiat la 4/17 august 1916 la București, între guvernul
român și guvernele ţărilor membre ale Antantei avea ca obiect condiţiile intrării
României în război, iar principalele sale prevederi stipulau recunoașterea de către Antantă
a drepturilor României asupra teritoriilor locuite de români din Transilvania, Crișana,
Maramureș, Bucovina și Banat. În schimb România se obliga să declare război Imperiului
Austro-Ungar în termen de două săptămâni. Tratatul era însoțit de o convenție militară.
Franţa, Marea Britanie, Italia şi Rusia recunoşteau României dreptul de a se uni cu
teritoriile Monarhiei Austro-Ungare stipulate şi delimitate la Articolul IV al Convenţiei
menționat deja în această lucrare.
Unirea Banatului cu România a fost proclamată la Marea Adunare de la Alba Iulia din
1 Decembrie 1918, însă preluarea administraţiei Banatului de către autorităţile româneşti
s-a desfăşurat cu întârziere şi cu multe obstacole, datorită ocupaţiei sârbe şi franceze.
Revendicat în graniţele sale naturale, până la Tisa şi până la Dunăre, Banatul a sfârşit
prin a fi împărţit între România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în proporţie
de circa 2/3 României şi 1/3 Regatului sârb.
Administraţia românească s-a instalat abia în vara anului 1919, unirea fiind consfinţită
prin intrarea armatei şi administraţiei române în Timişoara la 3 august 1919.
La încheierea Tratatului de Pace problema a constat în faptul că Serbia ridica
nejustificat pretenţii asupra întregului Banat (respectiv cea notată cu cifra 7 la ambele
capete ale liniei marcate cu culoarea portocaliu, în discuție fiind și propunerea contelui
ungur Stefan Bethlen notată cu cifra 8 la ambele capete ale liniei marcate cu culoarea
albastră) şi că aceste revendicări nu se făceau în temeiul vreunui drept istoric, ci a
invocării poziţiei geografice a capitalei Belgrad şi a existenţei a circa 250.000 de sârbi în
partea vestică a acestui ţinut istoric românesc.
Primul ministru român, Ion I.C. Brătianu, i-a propus regentului sârb, Alexandru I, ca
frontiera să fie trasată la 10 kilometri de Belgrad şi obligaţia asumată de statul român de a
nu ataca niciodată statul sârb. Demersul nu a fost acceptat.
La 3 februarie, au fost desemnaţi opt experţi pentru analizarea problemelor teritoriale
legate de România şi revendicările Serbiei: Sir Ere Crowe și Allen Leeper (Marea
Britanie), Andre Tardieu și Jules Laroche (Franţa), Giacomo de Martino și Contele
Vannutelli-Rey (Italia), Clive Day și Charles Seymour (SUA).
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Experţii americani au propus împărţirea zonei, britanicii au fost de acord, francezii au
insistat ca România să fie recompensată pentru împărţire prin recunoaşterea de către
Aliaţi a Unirii Basarabiei. Italienii au opinat la început pentru atribuirea întregului Banat
României, dar apoi au fost de acord cu împărţirea regiunii, dacă România primeşte în
compensaţie Basarabia. Timp îndelungat, românii şi sârbii nu vroiau să audă de o
împărţire, susţinând că Banatul nu poate funcţiona ca un întreg, dacă este rupt.
Au început atacurile grele. Sârbii pretindeau că românii au venit în Banat în secolul al
XVIII-lea, odată cu coloniştii maghiari şi germani, iar românii bănăţeni erau prezentaţi ca
o populaţie fără importanţă numerică, nejucând niciun rol în civilizaţia locală.
În sprijinul acestei teorii, ei aduceau argumentul apartenenţei românilor din Banat la
Arhiepiscopatul Sârb din Carloviţ şi că după despărţirea de biserica sârbă, nu au obţinut
decât dioceza Caransebeş, în timp ce sârbii au păstrat Timişoara şi Vârşeţ.
Etnograful Jovan Cvijici a afirmat că hărţile prezentate de România sunt contrafăcute
pentru a ascunde adevăratul caracter etnic al Banatului. Sârbii au insistat că România
trebuie tratată altfel pentru că îşi trădase loialitatea şi a semnat o pace separată cu Puterile
Centrale la Buftea - Bucureşti în 1918.
Într-o telegramă expediată de delegaţia americană se arăta că: Autorităţile militare
sârbe au început să trateze Banatul ca un teritoriu ocupat, refuzând să recunoască
Consiliul Naţional Român, au numit un comisar guvernamental al Banatului, pe care
însă primarul Timişoarei refuză să-l recunoască. Consiliul Naţional Sârb şi-a impus
controlul complet asupra comitatului Torontal şi a unei părţi din Timiş şi continuă să-şi
extindă autoritatea asupra întregii provincii bănăţene. Patrulele militare sârbeşti au
comis mai multe infracţiuni asupra locuitorilor, deposedându-i ilegal de bunurile
materiale, fără ca autorităţile lor să pedepsească excesele soldaţilor. Din aceste motive,
există o stare de nemulţumire în Timişoara.
Sunt semnalate agitaţii şi frământări datorită trupelor de ocupaţie. Din Anina au fost
luate de sârbi toate stocurile de cărbune. Lipsa de hrană şi preţurile mari accentuează
starea de spirit de nemulţumire a populaţiei. În Timişoara, din 15.000 de muncitori,
4.000 sunt şomeri.
Pe acest fond s-au derulat şi unele acţiuni ale lui Otto Roth de socialismizare a
oraşului. Acest Otto Roth joacă două roluri: de comisar maghiar şi de comisar al
poporului, încercând să facă din Banat o republică independentă.
La 19 februarie, Goedwin şi Davison ajung la Timişoara şi se întâlnesc cu generalul
francez Léon Gaston Jean-Baptiste Farret, cu generalul sârb Gruici, cu episcopul sârb
Letici şi poartă discuţii cu reprezentanţii tuturor naţionalităţilor.
În peisajul politic internaţional intră Regina Maria, care susţinuse neîncetat cauzele
Aliaţilor, și care a purtat discuţii cu George Clemenceau - prim-ministrul Franței, cu
Regele George al V-lea, cu Winston Churchill - ministrul de război al Marii Britanii și cu
Woodrow Wilson - preşedintele SUA.
La 23 mai se reiau discuţiile la Comisia Teritorială, iar șeful Comisiei l-a întrebat pe
Ion I.C. Brătianu: „Care ar fi în Banat o frontieră potrivită pentru România, în cazul în
care comisia ar fi de părere că o parte va trebui cedată Serbiei?”. Ion I.C. Brătianu a
răspuns că niciodată nu va semna un tratat care n-ar atribui României în întregime
Banatul.
Hotărârea Consiliului Suprem din 21 iunie, privind divizarea Banatului a fost primită
cu indignare de poporul român, astfel că au avut loc mitinguri de protest în Transilvania
şi vechiul Regat.
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La sfârşitul lunii aprilie, generalul Charles de Tournadre primeşte ordinul cu privire la
sprijinirea acţiunii militare române şi de înlocuire a administraţiei maghiare cu cea
românească, în partea de est a Banatului, conform hotărârilor Conferinţei de Pace.
În cazul Banatului, profitând şi de intransigenţa lui Ion I.C Brătianu, care nu dorea să
discute nicio variantă a împărţirii acestuia între România şi Serbia, puterile occidentale au
trasat o graniţă extrem de dureroasă prin mijlocul acestei regiuni, până atunci perfect
unitară din punct de vedere economic, social sau cultural.
Marile puteri învingătoare în Primul Război Mondial, care la Conferinţa de Pace din
1919 - 1920 şi-au asumat răspunderea de a trasa noile graniţe dintre statele Europei
centrale şi răsăritene, au luat unele decizii care la prima vedere pot părea cel puţin bizare.
S-a motivat această decizie prin criteriul etnic, adică acele zone şi localităţi ale
mozaicului bănăţean care aveau mai mulţi sârbi au fost date Serbiei şi cele care aveau mai
mulţi români au trecut la România (celelalte naţionalităţi din Banat nu au fost luate în
calcul).
De pildă, dacă respectiva localitate avea 90% populaţie germană, 5% români şi 4%
sârbi, era dată României. Dacă sârbii aveau 5% şi românii 4%, era dată Serbiei.
Însă la o privire mai atentă putem constata că nici acest principiu etnic nu a fost
respectat de-a lungul întregii graniţe. Românii, de pildă, erau nemulţumiţi, pe bună
dreptate, că nu primiseră cercurile (plasele) Vârşeţ şi Alibunar, unde deţineau majoritatea
absolută a populaţiei, şi nici Banloc şi Jimbolia, unde predominau şvabii, dar elementul
românesc era superior numeric celui sârbesc (ulterior, prin acorduri bilaterale, s-au făcut
unele schimburi de localităţi, astfel încât Banloc şi Jimbolia au trecut totuşi în posesia
României).

Harta Banatului înainte de împărțirea
între România și Serbia

Harta Banatului după împărțirea
între România și Serbia

Dar şi sârbii ar fi avut motive să fie nemulţumiţi, întrucât şi astăzi zonele Clisurii de
sus, între Baziaş şi Moldova Veche, şi Poliadia (cursul inferior al Nerei) sunt net
majoritar sârbeşti, însă au fost atribuite României. Chiar în apropierea graniţei se află
patru mânăstiri sârbeşti străvechi, întemeiate după tradiţie de Sfântul Sava în secolul al
XIII-lea: Baziaş, Zlatiţa, Cusici şi Kalugerovo.
Probabil ca o monedă de schimb pentru pierderea acestei regiuni, Serbia a fost
recompensată cu cercurile româneşti Vârşeţ şi Alibunar. Fireşte, este numai o concluzie
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trasă pe teren şi fără o bază documentară din încâlcitele negocieri de pace din 1919-1920.
Însă este o încercare de lămurire a unei situaţii care altminteri pare complet inexplicabilă.
Concluzii
Așa cum istoria țării noastre a consemnat de multe ori, inclusiv prin consecințele celui
de Al Doilea Război Mondial, creionul celor mari poate marca profund viaţa unor întregi
comunităţi. Fără a minimaliza contribuția unor mari oameni de știință și mari oameni de
stat străini – precum profesorul Emmanuel de Martone și președintele american
Woodrow Wilson, nu trebuie să-i uităm în primul rând pe marii oameni de știință români
și marii oameni de stat care au construit în mod miraculos România Mare.
Îmi fac o datorie de onoare, în calitate de militar și specialist geograf (topogeodez), să
evoc contribuția esențială a Serviciului Geografic al Armatei pentru pregătirea
documentației științifice și cartografice care a sprijinit în mod hotărâtor demersurile
oamenilor de stat români pentru stabilirea granițelor României Mari.

Harta României după Primul Război Mondial și
semnarea Tratatului de Pace
de la Paris la 4 iunie 1920
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GEOGRAFIA MILITARĂ ŞI HĂRŢILE
TOPOGRAFICE ÎN RĂZBOAIELE PENTRU
REÎNTREGIREA NAŢIONALĂ
Colonel (r) inginer MARIN ALNIŢEI

Motto:
„Singură, harta topografică este adevărata geografie completă
şi amănunţită a ţării întregi. Ea este opera monumentală şi
anonimă, ridicată încetul cu încetul, timp de zeci de ani, de mii
de ofiţeri, care pe lângă pregătirea ştiinţifică, au avut simţul datoriei şi al dragostei faţă de
ţară. Aceştia au cutreierat pas cu pas tot pământul românesc, lucrând toţi în acelaşi fel şi
cugetând orice liniuţă pusă pe hartă. Să fim vrednici de o astfel de operă şi cei cu tragere
de inimă pentru cercetarea pământului românesc să nu se mărginească a citi, ci să înveţe a
scoate comorile închise în harta topografică a ţării.”(Simion Mehedinţi şi George Vâlsan)
„Evaluaţi războiul în funcţie de cinci factori fundamentali: primul dintre aceşti factori
este influenţa morală, cel de-al doilea, condiţiile atmosferice, al treilea, terenul, al
patrulea, comandantul, al cincilea, doctrina. Prin teren, înţeleg distanţele, uşurinţa sau
dificultatea de a le străbate, lărgimea sau îngustimea terenului şi şansele de viaţă sau de
moarte pe care le oferă.” (Generalul Sun Tzu, „Arta Războiului”, secolul al VI-lea î.Hr)

Vă precizez încă de la început că doresc ca această prezentare să o dedic eroilor
români care şi-au apărat ţara chiar cu preţul vieţii, atât în Războiul de Independenţă de la
care am aniversat la 9 mai anul acesta 145 de ani, cât şi în eroicele bătălii de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz de la care am aniversat 105 de ani în acest an, epopei care au contribuit
esenţial la reîntregirea teritoriilor locuite milenar de către români în anul binecuvântat
1918.
Bineînţeles că mă voi referi la contribuţia importantă a geografiei militare, a hărţilor
topografice şi a specialiştilor acestei specialităţi militare la victoriile Armatei Române,
atât în Războiul de Independenţă, cât şi în eroicele bătălii de la Mărăşti, Mărăşeşti şi
Oituz din Primul Război Mondial.
Asigurarea geografică a acţiunilor de luptă înaintea şi pe timpul războiului de
independenţă a româniei 1877-1878
Serviciul Geografic al Armatei, reprezentat la acea vreme de Depozitul de Război, se
angajase înainte de anul 1875 într-o lucrare vastă şi pretenţioasă de executare la teren, în
mod riguros, a hărţii topografice a ţării la scara 1:20.000, lucrare pe care foarte puţine ţări
ale lumii le întocmeau pe timpul acela, cunoscută în istoria noastră sub denumirea de
Harta celor trei Constantini: Constantin Barozzi, întemeietorul şi geodezul, Constantin I.
Brătianu, cartograful şi Constantin Căpităneanu, astronomul, având la bază o concepţie
în 14 puncte, care cuprinde reguli riguroase din punct de vedere matematic – reţele de
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triangulaţie şi nivelment – şi din punct de vedere cartografic – elipsoid de referinţă,
proiecţie cartografică şi atlas de semne convenţionale.

Cu toate că personalul pus la dispoziţia Serviciului Geografic al Armatei executase
doar câteva campanii geodezice şi topografice, acesta se dovedise la înălţimea cerinţelor
vremii, fiind din punct de vedere profesional la nivelul serviciilor geografice militare din
ţările europene dezvoltate, ofiţerii români înfăptuind „prima hartă topografică pe teren, în
ţara lor şi numai cu puterile lor”.
După anul 1875, în faţa Serviciului Geografic al Armatei s-a pus problema asigurării
geografice a Armatei Române în teatrul probabil de acţiuni de luptă. În acest sens, sub
conducerea colonelului Constantin Barozzi şi prin aportul nemijlocit al căpitanului
Constantin I. Brătianu şi sublocotenentului Constantin Segărceanu, s-a trecut la
imprimarea şi distribuirea hărţilor necesare armatei, hartă cunoscută sub denumirea de
„Harta României Meridionale (Harta lui Cuza) la scara 1:57.600”, ridicată la teren la
scara 1:28.800, realizată în perioada 1855-1857. În aceeaşi perioadă, ofiţerii Serviciului
Geografic al Armatei au actualizat această hartă pe toate direcţiile probabile de acţiuni de
luptă care duceau către Dunăre.
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De asemenea, în anul 1876 s-au organizat recunoaşteri operative pe fâşii de 30 km
lăţime la nord de Dunăre, pe Prut spre Oancea şi vărsarea Prutului în Dunăre, pe
drumurile Galaţi-Oancea, Galaţi-Pruteni, Bujoreni-Drăgăneşti, pe trecătorile din munţii
judeţului Prahova, precum şi recunoaşterea de detaliu efectuată de maiorul Iacob
Lahovari, căpitanul Traian Magheru şi locotenentul Moise Grozea, „de călare”, între
Bucureşti şi Giurgiu, în vederea preîntâmpinării unui atac otoman dinspre Dunăre.
Această din urmă recunoaştere, executată în luna noiembrie 1876 conform ordinului
colonelului George Slăniceanu – ministru de război (24 iulie 1876 - 1 aprilie 1877, 18801881), primul șef al Serviciului Geografic al Armatei (1859-1862, 1867-1868), trebuia să
servească „pentru cazul când, fiind atacați de inamicul venit peste Dunăre, am voi să
luăm ofensiva” și trebuia să conțină:
1. Descrierea generală a acestei părți de pământ, situația lui geografică (bazinul sau
valea în care este), aspectul general. Liniile principale ale talvegurilor și de împărțeală a
apelor: fizionomia generală a lui (netedă sau accidentală, limpede sau cu păduri, uscată
sau mocirloasă), felul pământului, clima și locuitorii.

2. Căile de comunicare, direcția natura și starea lor de întreținere. Timpul probabil în
care se pot parcurge distanțele în diferite epoci și mai cu seamă în anotimpul actual.
Rolul ce pot avea aceste căi de comunicare în operații sau dacă pot deveni linii de
operații.
3. Cursul de apă al Sabarului, Argeșului, Neajlovului, lărgimea, adâncimea, iuțeala și
tot ce poate contribui la importanța lor. Punctele de trecere, podurile – fie plutitoare, fie
stătătoare –, vadurile, rolul ce-l pot avea în operație, fie în ofensivă, fie în defensivă.
4. Locurile principale locuite din aceste zone care ar putea avea un rol în apărare, fie
ca posturi de câmp, (...), fie ca sprijin de trupe, în linie de bătaie sau ca posturi înaintate
pentru a întârzia apropierea inamicului.
5. Pozițiile militare care se pot afla pe acest teren, descriindu-se cu atenție
extremitățile, fața, interiorul lor, spatele și mijloacele artificiale.
6. Pădurile şi defileurile, arătându-se natura, marginile, interiorul şi rolul lor,
comunicările dintr-însele şi orice detaliu care nu se pot figura pe plan, mai cu seamă
asupra malului stâng al Dunării, în dreapta şi în stânga oraşului Giurgiu, la câte 20 km.
Liniile înălţimilor de la Călugăreni şi Sabar.
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Se va studia dacă plecând de la Giurgiu, o armată inamică va putea găsi cu înlesnire
o altă linie de operaţie decât calea ferată şi calea naţională.
Se va studia dacă o trecere a Dunării nu s-ar putea împiedica chiar de pe mal, ţinând
cont de multele iezere şi limitarea prin aruncarea punţilor unde ar putea debarca spre
vad.
În luna aprilie 1877 s-a stabilit o nouă organizare a Marelui Cartier General, în care
conducerea Statului Major General şi a altor structuri era asigurată de ofiţeri care
cunoşteau foarte bine situaţia geografică din Armata Română, deoarece se ocupaseră
nemijlocit de aceasta, astfel:
- La Statul Major General (S.M.G.): colonelul George Slăniceanu, primul șef al
Serviciului Geografic al Armatei (1859-1862, 1867-1868) și şef al SMG (27.04.187718.08.1877, 1878-1881, 1882-12.04.1883); colonelul Constantin Barozzi al treilea șef al
Serviciului Geografic al Armatei (1870-1877; 1879-1882), subşef al SMG, şef al
operaţiilor (18.08-20.10.1877) și, ulterior, ministru de război (23.03.-12.11.1888) şi şef al
Statului Major General (01.10.1895-01.10.1898);
- La Secţia Topografică: colonelul Nicolae Dona, al doilea șef al Serviciului Geografic
al Armatei (1868-1870), ulterior şef al Statului Major General (23.05.1884-13.01.1886);
maiorul Constantin I. Brătianu, ulterior al şaptelea șef al Serviciului Geografic al Armatei
(1892-1907); căpitanul Constantin Căpităneanu; 3 ofiţeri geografi şi 4 dorobanţi pentru
lucrările topografice de teren; 3 ofiţeri geografi şi 3 dorobanţi pentru lucrările
cartografice de birou şi de distribuţie a hărţilor;
- La Secţia Operaţiilor: locotenent-colonelul Constantin Poenaru, al patrulea șef al
Serviciului Geografic al Armatei (1883-1886), ulterior şef al Statului Major General
(1898-1900) şi ministru de război (1894-1895); maiorul Iacob Lahovari, al cincilea șef al
Serviciului Geografic al Armatei (1886-1888), ulterior şef al Statului Major General
(1894-1895), ministru de război (1891-1894) şi ministru de externe (1904-1907).
În ceea ce priveşte înzestrarea cu hărţi topografice se poate aprecia că înainte de
începerea Războiului de Independenţă, Armata Română dispunea de hărţi topografice la
scara 1:57.600 pentru întregul teritoriu al Munteniei şi parţial pentru unele zone de peste
Dunăre, iar pentru teatrul de acţiuni de luptă probabile de la sud de Dunăre de hărţi
topografice la scara 1:1.500.000, 1:840.000, 1:57.600 şi „cea mai bună hartă, astăzi
existentă”, la scara 1:288.000.
Deşi această din urmă hartă a fost completată cu informaţii primite de la trupe ca
rezultat al recunoaşterilor, din cauza scării mici, poziţia redutelor nu a putut fi
reprezentată precis şi în detaliu, ceea ce a făcut ca de abia în cursul acţiunilor de luptă, în
care au căzut mii de ostaşi şi ofiţeri români, să fie descoperite poziţiilor lor corecte (în
principal cea de-a doua redută de la Grivița a cărei poziţie nu era cunoscută). Totodată,
s-a ajuns la concluzia că pentru acţiunile de luptă din zonele fortificate, harta topografică
la scara 1:288.000 este neadecvată, trecându-se imediat la întocmirea hărţilor,
crochiurilor şi planurilor topografice actualizate la scări mari:
- hărţi topografice mărite la scara 1:100.000, 1:60.000, 1:50.000 şi 1:40.000;
- hărţi ale itinerariilor de deplasare la scara 1:28.800;
- crochiuri ale terenului la scara 1:14.400 pentru zonele în care s-au dus sau urma
să se ducă acţiuni de luptă;
- planul topografic al împrejurimilor Plevnei la scara 1:3.000;
- planuri topografice ale zonelor Rahova, Smârdan şi Vidin la scara 1:3.000;
- planuri topografice ale zonelor puternic fortificate la scara 1:2.000 şi 1:3.000;
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- profile ale fortificaţiilor la scara 1:100.

În istoria specialităţii a rămas, fiind demnă de remarcat, operativitatea în lucru a
Secţiei Topografice a Marelui Cartier General, care a reuşit ca, înaintea luptelor de
cucerire a zonelor puternic fortificate de la Plevna, Rahova, Smârdan şi Vidin, fiecare
ofiţer român să primească planul topografic actualizat al sectorului său de acţiune,
planuri executate la teren de multe ori în condiţii climaterice grele, cu o dotare modestă,
dar cu ofiţeri şi dorobanţi cu o înaltă însufleţire patriotică, apoi fiind multiplicate operativ
la litografia Serviciului Geografic al Armatei, la Bucureşti.
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Înzestrarea fiecărui ofiţer român cu harta necesară pentru sectorul său de acţiune a
stârnit uimirea observatorilor militari străini ataşaţi pe lângă armatele de operaţii din
Balcani (care au urmat neîntrerupt trupele române pe front), deoarece înzestrarea cu
hărţi a ofiţerilor din armatele marilor puteri era mult mai slabă. În această privinţă,
comentariul ataşatului militar al Prusiei este deosebit de relevant: „Armata Română a
făcut un pas mai mult în pregătirea sa de război, faţă de cea germană, care în războiul de
la 1870-1871, abia putuse da o hartă pe batalion” De asemenea, este la fel de relevant
comentariul dintr-un document al vremii: „Sunt fapte care trebuie spuse tare, căci ne
onorează şi ar fi păcat să nu le cunoască cât mai multă lume!”
Asigurarea geografică a acţiunilor de luptă înaintea şi pe timpul primului război
mondial 1916-1918
Serviciul Geografic al Armatei şi-a făcut simţită prezenţa atât pe plan naţional printr-o
activitate intensă profesională şi ştiinţifică, cât şi pe plan internaţional printr-o solidă
participare ştiinţifică, în calitate de membru activ al Asociaţiei Internaţionale de
Geodezie.
Astfel, Serviciul Geografic al Armatei, într-o nouă organizare şi cu dotare tehnică
superioară, producea hărţi topografice la scările 1:10.000, 1:20.000, 1:50.000, 1:100.000,
1:200.000 şi atlasul de semne convenţionale topografice corespunzător acestor hărţi, la
care se adaugă înfiinţarea Observatorului Astronomic Militar în anul 1895, în Dealul
Piscului din Bucureşti, care există şi astăzi, „adăpostind” punctele astronomo-geodezice
fundamentale est şi vest, precum şi punctul geodezic fundamental, baza matematică a
tuturor hărţilor şi planurilor topografice din România, fiind legat prin măsurători
astronomo-geodezice extrem de precise, efectuate zeci de ani şi de zeci de generaţii de
ofiţeri, de principalele observatoare astronomice ale Europei: Greenwich, Herstmonceux,
Paris, Potsdam şi Pulkovo.

Sub patronajul Regelui Carol I s-a înfiinţat Societatea Regală Română de Geografie,
preşedinte fiind regele, iar vicepreşedinte generalul de divizie Constantin Barozzi şi apoi
generalul de divizie Constantin I. Brătianu, aceştia fiind ulterior şi membri ai Academiei
Române. Cea mai importantă realizare ştiinţifică din acea vreme, la care şi-au dat mâna
marile personalităţi militare şi civile ale vremii este Marele Dicţionar Geografic al
României, realizat în 5 volume în perioada 1898-1902, de către George Ioan Lahovari,
Generalul Constantin I. Brătianu și Grigore Tocilescu.
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De asemenea, urmare a participării la Expoziţia Universală de la Paris din anul 1899,
la care Serviciul Geografic al Armatei expune într-un stand propriu produsele sale
cartografice, juriul internaţional, constatând superioritatea acestora, le-a acordat o mare
prețuire: pentru harta Sinaia, au fost obținute trei medalii de aur (ministrului de război,
generalul Iacob Lahovari, directorului Serviciului Geografic al Armatei, generalul
Constantin I. Brătianu şi directorului tehnic al Serviciului, colonelul George Iannescu) şi
o medalie de argint (şeful secţiei Imprimări din Serviciu, colonelul Ioan Cantea).

După ce Serviciul Geografic al Armatei a trecut prin experienţa celui de-al Doilea
Război Balcanic în anul 1913, în care li s-au distribuit trupelor, comandamentelor şi
serviciilor hărţile teatrului de operaţii militare dislocate în Balcani/Bulgaria la scările
1:100.000, 1:200.000 şi 1:750.000, întocmite din timp de pace, până în apropiere de
începerea Primului Război Mondial, Serviciul Geografic al Armatei executase deja o
serie de lucrări pentru nevoile armatei, astfel:
- redactarea şi imprimarea hărţilor la scările 1:100.000, 1:200.000 şi 1:750.000, după
originalele de teren ale ridicărilor topografice la scările 1:57.600, 1:20.000 şi 1:10.000;
- actualizarea, redactarea şi imprimarea hărţii la scara 1:100.000, folosind hărţile la
scara 1:50.000;
- multiplicarea hărţilor la scările 1:100.000 şi 1:200.000 pentru teatrele probabile de
acţiuni de luptă;
- harta cu valorile declinaţiei magnetice de pe teritoriul Moldovei, Dobrogei,
Munteniei şi Olteniei la scara 1:750.000.
Încă din timp de pace, a fost materializată o nouă concepţie de asigurare geografică a
acţiunilor de luptă prin Instrucţiunile provizorii asupra întocmirii planurilor directorare
şi organizarea tirului artileriei, editată la 1 noiembrie 1916, care prevedea:
- realizarea unor hărţi la scară mare 1:20.000, 1:10.000 şi 1:5.000, denumite „planuri
directoare de tragere”, executate într-o proiecţie conică conformă Lambert, în care
unghiurile măsurate pe hartă să fie identice cu cele măsurate pe teren, să aibă caroiaj
kilometric pentru extragerea cu uşurinţă a coordonatelor obiectivelor şi să permită
racordarea foilor de hartă pentru spaţiile mari pe care se duc acţiunile de luptă;
- constituirea în timp de război a Serviciului Geografic al Armatei din două părţi
principale: Serviciul Geografic din Zona Interioară care să facă parte din organica
Ministerului de Război şi Serviciul Geografic de la Marele Cartier General. Unitatea de
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acţiune a celor două servicii urma să fie asigurată de şeful Serviciul Geografic de la
Marele Cartier General.
În timpul Primului Război Mondial, hărţile au început să fie actualizate cu ajutorul
fotografiilor aeriene, metodele fotogrametrice fiind tot mai intens folosite pentru
întocmirea şi actualizarea hărţilor topografice. De altfel, încă din luna aprilie 1916 s-a
hotărât înfiinţarea unui serviciu fotoaerian în subordinea aviaţiei române. În acest
domeniu au fost folosite ideile novatoare ale lui Aurel Vlaicu care, în anul 1909, montând
un aparat fotografic pe un zmeu construit de el, a realizat primele fotografii aeriene
asupra unor vase de război din portul croat Pola, iar în anul 1911 a executat primele
fotografii aeriene din avion, în jurul câmpului Cotroceni, pentru ca apoi în anul 1913, în
cursul războiului balcanic, să execute mai multe misiuni fotoaeriene de recunoaştere.

În perioada eroicelor lupte de la Mărăști, Mărășești, Nămoloasa, Siret, Muncelu, Oituz
ș.a., serviciul fotoaerian din cadrul aviației române a contribuit la descoperirea
dispozitivului inamicului, a mijloacelor sale de foc, rezervelor, etc., element important în
obținerea victoriei în acele sângeroase încleștări pentru apărarea gliei străbune. În august
1917 au fost realizate pentru prima dată, planuri directoare actualizate pe cale
fotogrammetrică de către o secție de prelucrare a fotografiilor aeriene care funcționa la
Iași sub conducerea Serviciului Geografic al Armatei.
Printre cei care au adus o contribuție de seamă la introducerea fotogrammetriei în țara
noastră se numără căpitanii Ion Racoveanu și Nicolae Sotir, ofițerii în rezervă Aurel
Cernătescu, M.P. Florescu, Victor Ivăncianu, V. Priboiu, Dumitru Ciurileanu, Victor
Văideanu și V. Mihăilescu. De altfel, Cernătesu și Ivăncianu au întocmit, la începutul
anului 1918, una dintre primele lucrări teoretice de fotogrammetrie, intitulată Studiul
restituirii fotografiilor aeriene.
În organizarea și desfășurarea acțiunilor militare, Serviciul Geografic al Armatei a
avut un rol important. Specialiștii acestui organism, trimiși la corpurile de trupă și arme,
au îndeplinit, pe toată durata războiului, misiuni pretențioase referitoare la ridicări
topografice pe linia frontului, precum și la actualizarea permanentă a conținutului
hărților.
De asemenea, Serviciul Geografic al Armatei a întocmit planuri topografice la scară
mare (1:5.000 și 1:10.000), documente folosite atât pentru nevoile de apărare, cât și
pentru soluționarea diferitelor probleme de natură economică.
Tot în timpul războiului, lucrările topogeodezice au fost unificate prin adoptarea unui
caroiaj kilometric rectangular, având ca origine coordonatele unui punct și un sistem unic
de axe, pentru toate scările, astfel alese încât întreaga regiune a României, situându-se în
cadranul I trigonometric, să aibă numai coordonate pozitive.
Pentru nevoile frontului au fost organizate două brigăzi topografice care au executat
lucrări de triangulație și tachimetrie, precum și de actualizare a hărților în regiunea
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frontului Armatei I și a Armatei a II-a operative. Toate unitățile topografice (brigăzile),
precum și secțiile geografice sau de observație organizate pe lângă armate și artilerie erau
conduse, din punct de vedere tehnic, direct de Serviciul Geografic al Armatei care
funcționa pe lângă Marele Cartier General.
Necesitatea de a asigura trupele cu hărţi topografice adecvate a determinat Serviciul
Geografic al Armatei ca în perioada 1914-1916 să actualizeze și să tipărească hărți la
scările 1:100.000, 1:200.000 și 1:750.000 pentru teatrele de acțiuni de luptă probabile.
Hărțile tipărite erau distribuite eșalonat trupelor, fiind dispuse în lăzi (tip „container”),
astfel ca să poată fi transportate de doi oameni. Statele majore ale unităților primitoare le
luau în evidență și dădeau ordine pentru distribuirea lor. Distribuția se făcea ierarhic,
adică prin Serviciul Geografic de la Marele Cartier General la Armata 1 și 2 Române și la
Cartierul General Rus (Armatele 4, 6 și 9).
Odată cu începerea războiului (15 august 1916), fiecărui ofițer și subofițer comandant
de pluton li s-a asigurat câte o hartă la scara 1:100.000 pentru toată zona în care acționa
regimentul de care aparțineau.

Pentru fiecare comandant, începând de la comandantul de companie (baterie), a fost
asigurat un set de hărți pentru punerea situațiilor tactice și pentru executarea unor misiuni
speciale, transmiterea ordinelor și executarea recunoașterilor. Pentru fiecare stat major de
divizie s-a asigurat o rezervă de hărți echivalentă cu cea pentru două regimente de
infanterie și unul de artilerie, în afară de hărțile necesare pentru activitățile zilnice ale
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statului major. Fiecare stat major de armată a fost asigurat cu o rezervă de harți necesară
pentru două divizii, pe orice direcție a frontului armatei.
Jumătate din numărul hărților necesare statelor majore erau imprimate în nuanțe
normale de culoare, iar restul în nuanțe slabe pentru a se putea trece pe ele situații
operative. În medie o armată primea câte 1 000 exemplare din fiecare foaie de hartă. În
războiul „de poziție” din 1917 s-au distribuit trupelor și hărți la scări mari, așa-numitele
„planuri directoare de tragere”, care erau, de regulă, la scara 1:20.000 și, mai rar, la
scările 1:5.000 și 1:10.000. Hărțile existente la ofițeri se înlocuiau la fiecare două luni,
indiferent dacă erau sau nu uzate, fără a se înapoia hărțile avute deja în folosință.

În prima urgență, trupele erau asigurate cu hărți la scara 1:100.000 și 1:200.000 și,
ulterior, cu planuri directoare (îndeosebi trupele de artilerie). Pentru zonele în care nu se
dispunea decât de hărți la scări mici față de scara planului director, acestea se măreau la
scara acestuia. Planurile directoare erau actualizate prin grija Serviciului Geografic al
Armatei, a secțiilor geografice de la armate și a secțiilor topografice de la divizii.
Se poate afirma ca în Primul Război Mondial, Armata Română a dispus în măsură
suficientă de hărțile de care a avut nevoie. Serviciul Geografic al Armatei, folosind cu
pricepere fie schimbul internaţional de hărţi, fie procurarea hărţilor contra cost, din
străinătate, a reușit astfel să dispună de hărţile necesare ducerii războiului pentru
înfrângerea definitivă a inamicului. Deşi iniţial a avut organizarea şi dotarea reduse, a
reuşit ca în scurt timp să se reorganizeze într-un serviciu puternic, cu elemente operative
specifice, în cadrul unităţilor (geograful regimentului) şi la mari unităţi (secţiile
geografice de armată), având asigurată şi executarea de lucrări în spatele frontului, prin
Serviciul Geografic din Zona Interioară şi Serviciul Geografic de la Marele Cartier
General.
În loc de concluzii
„Singură, harta topografică este adevărata geografie completă şi amănunţită a ţării
întregi. Ea este opera monumentală şi anonimă, ridicată încetul cu încetul, timp de zeci
de ani, de mii de ofiţeri, care pe lângă pregătirea ştiinţifică, au avut simţul datoriei şi al
dragostei faţă de ţară. Aceştia au cutreierat pas cu pas tot pământul românesc, lucrând
toţi în acelaşi fel şi cugetând orice liniuţă pusă pe hartă. Să fim vrednici de o astfel de
operă şi cei cu tragere de inimă pentru cercetarea pământului românesc să nu se
mărginească a citi, ci să înveţe a scoate comorile închise în harta topografică a ţării.”
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422 DE ANI DE LA UNIREA ŢĂRILOR ROMÂNE
SUB SCEPTRUL LUI MIHAI VODĂ VITEAZUL
Col. (rtr.) dr. Gheorghe CRISTACHE

În deschiderea Adunării Naţionale de la Alba-Iulia din 1
Decembrie 1918, George Pop de Băseşti, preşedintele
Adunării, spunea, printre altele: „Vrem să zdrobim lanţurile
robiei noastre sufleteşti prin realizarea marelui vis al lui Mihai Viteazul: Unirea tuturor
celor de o limbă şi de o lege într-un singur şi nedespărţit Stat Românesc”.

Numele lui Mihai Viteazul avea să revină şi opera lui politică să fie invocată în
cuvântările multor vorbitori la Adunare. Pentru cei peste 100.000 de participanţi la AlbaIulia, unirea românilor sub Mihai Vodă Viteazul reprezenta un important moment de
referinţă în luarea hotărârii lor privind soarta naţiunii române.
Exemplul lui Mihai Viteazul, primul întregitor al pământului românesc, creator de
tradiţie politică pe linie naţională, era pentru cei veniţi la Alba-Iulia, ca de altfel pentru
întregul popor român, o puternică forţă morală în împlinirea unei chemări din adâncuri:
Unirea într-un singur stat a tuturor românilor.
Când Mihai Vodă – făuritorul Daciei româneşti – a ocupat tronul ţării, situaţia
internaţională era extrem de complicată. Se desfăceau tratate ce dăduseră speranţe de
răgaz binefăcător şi se produceau mutaţii neaşteptate în sistemul de alianţe. Marile state
vecine sau din apropierea Ţării Româneşti – Imperiul romano-german, Imperiul otoman
şi Regatul Poloniei – făceau eforturi de a-şi întări pe orice cale sau măcar de a-şi păstra
poziţiile în starea conflictuală ce se crease şi tindea să ia proporţii. Presiuni externe tot
mai insistente şi dificultăţi politice şi economice interne prejudiciau statutul politic de
autonomie pe care şi-l asiguraseră cu grele sacrificii Ţările Române şi făceau iminentă
încorporarea lor în hotarele puterilor vecine.
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Atent la schimbările politice ce se petreceau, Mihai Viteazul a manifestat un
extraordinar spirit de inventivitate în strategia alianţelor apte să conducă la întărirea
instituţiei domniei pe plan intern şi la creşterea rolului Ţării Româneşti pe plan
internaţional. În funcţie de ameninţare, un minuţios plan, care îmbina calculul diplomatic
cu acţiunea militară a fost pus în aplicare şi rezultatul a fost recâştigarea libertăţii politice
şi întruparea ideii de unitate românească – suport luminos în strădaniile eroice ale celor
care i-au urmat.
În urma unor lupte crâncene şi campanii rămase celebre prin rapiditatea acţiunilor lor,
Mihai Viteazul a reuşit să înlăture primejdia otomană şi să atragă atenţia lumii europene
asupra vitalităţii şi dragostei de libertate a poporului român, cât și despre vitejia
conducătorului său, acoperit încă din timpul vieţii de mantia fermecătoare a legendei.
Succesul luptelor declanşate împotriva turcilor, în toamna anului 1594 şi în iarna
anului 1595, „când – se spune într-un document de veche limbă românească – au ridicat
Mihai Vodă goana şi e-a tăiat pă turci”, – a impresionat atât de mult pe contemporani
încât teatrul de război în care acţiona Mihai Vodă a început să concentreze atenţia
observatorilor politici. Rapoartele lor cuprind aprecieri elogioase cu privire la energia
manifestată de români în încleştările cu turcii şi tătarii, reflectând, totodată, calităţile
războinice ale domnitorului român. Ecoul faptelor de vitejie ale acestuia a făcut ca în
preajma-i să se adune oşteni din toate părţile, iar steagurile lui victorioase să întărească
speranţe de eliberare în rândul popoarelor subjugate din Balcani.
Însuşirile lui Mihai Vodă de mare strateg, care ştia să folosească la maximum terenul
pentru a face faţă cu o oaste mică unui duşman mult superior numericeşte, curajul
personal, îndrăzneala, eroismul manifestat în situaţiile grele – cu rol pilduitor, atât de
însemnat în încordarea voinţei alor săi de a învinge – au ieşit în relief îndeosebi în marea
încleştare de la Călugăreni (13/23 august 1595). Albert Kiraly, comandantul maghiar în
sprijinul lui Mihai în crâncena bătălie, rămasă celebră în istoria românească, îi scria lui
Sigismund Bathory (la acea vreme principe al Transilvaniei): „Întrucât priveşte pe Mihai
Voievod trebuie să-i dau toată lauda, căci este un minunat, bun şi viteaz oştean, precum a
dovedit-o cu mâna şi cu fapta, nu «în aparenţă», ci cu toată râvna pentru cauza
creştinităţii”.
Succesele militare ale lui Mihai Viteazul au redat poporului român încrederea în forţa
sa, în capacitatea de a rezista şi de a învinge, i-au oferit o perspectivă, care l-a întărit în
efortul de a şterge frontierele ce-l despărţeau în state diferite. În mintea domnitorului au
prins contur planuri îndrăzneţe, privite cu admiraţie sau temere de contemporanii săi: „Se
zice – consemna regele Franţei Henric al IV-lea după realizarea de către Mihai Viteazul a
unirii Ţărilor Române – că Românul este foarte tare şi că planurile lui cresc potrivit cu
izbânzile”.
În numai câteva luni, în 1599-1600, Viteazul de la Călugăreni a reuşit să reunească
sub sceptrul său Ţările Române şi să se intituleze „domn al Ţării Româneşti şi al
Ardealului şi al Moldovei”. Prin acest act el a ridicat pe o treaptă superioară – în
condiţiile vremii sale şi în funcţie de elementele noi, intervenite în gândirea politică a
secolului al XVI-lea – ideea confederării Ţărilor Române, pe care o promovaseră înaintea
sa Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Ştefan cel Mare, Ioan Vodă cel Cumplit şi alţi
domnitori. Mihai Viteazul a reluat astfel şi a realizat, având ca punct de pornire Ţara
Românească „planul dacic”, nutrit şi de unii principi ai Transilvaniei, care încercaseră să
facă din Transilvania piesa centrală în restaurarea, în formă nouă, a vechii Dacii. Astfel,
Sigismund Bathory, în Proclamaţia din 27 martie 1595, prin care era convocată dieta
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transilvană pentru data de 16 aprilie, se intitula „principe al Transilvaniei, Moldovei şi
Valahiei Transalpine”.
Un rol însemnat în transformarea în realitate politică a „planului dacic”, nutrit de
Mihai Viteazul, l-a avut conştiinţa unităţii de neam a românilor din Transilvania, Ţara
Românească şi Moldova, conştiinţă izvorâtă din identitatea de origine, limbă şi religie,
identitate recunoscută de numeroase mărturii străine, începând din secolul al XIV-lea, fie
ele latine, germane, poloneze, maghiare, ruse.
Izvoare istorice, contemporane lui Mihai Viteazul, relatează că, în împrejurări grele, el
îşi îmbărbăta ostaşii cerându-le „să se poarte vitejeşte...pentru a salva naţia lor şi a aceleia
a romanilor, din care mărturiseau că se trag”. Boierii munteni din acea vreme scriau
boierilor moldoveni: „Sântem toţi de o lege şi de o limbă”. În aceste mărturisiri, ca şi în
proclamaţia adresată moldovenilor cu trei decenii mai înainte de Despot Vodă, dovada
elocventă a existenţei conştiinţei originii comune latine, a unităţii de neam a românilor,
puternic înrădăcinate în sânul poporului român şi de care el era mândru. Faptul în sine era
înregistrat de numeroşi străini, intraţi în contact cu realităţile româneşti.
Datorită acestei conştiinţe a unităţii de neam, victoria lui Mihai Vodă la Şelimbăr
(1599) şi intrarea triumfală în Alba-Iulia, capitala principilor Transilvaniei, au provocat –
după cum mărturisesc martori oculari, precum Szamoskozy – puternice acţiuni de
solidarizare a populaţiei româneşti din Transilvania cu oastea Viteazului, uşurând unirea
provinciei intracarpatice cu Ţara Românească.
În Moldova, cea de a treia ţară românească, Mihai Vodă nu a întâmpinat nicio
rezistenţă. „Au venit - glăsuieşte cronica – toată oastea cu ţara de i s-au înclinat lui”.
Conştiinţei originii comune, a unităţii de neam şi limbă din cele trei ţări i s-au adăugat,
sporindu-i eficacitatea, strânsele legături economice pe care oraşele din Transilvania le
întreţineau cu Ţara Românească şi Moldova. Pe terenul pregătit de legăturile economice
s-au dezvoltat raporturile politice între Ţările Române, raporturi care au consolidat şi
lărgit eficienţa legăturilor economice asupra dezvoltării societăţii româneşti în ansamblul
ei.
Legăturile economice şi politice dintre Ţările Române au contribuit la difuzarea
elementelor de cultură dintr-o ţară într-alta, la unicitatea şi organicitatea culturii
româneşti, cu rol de cea mai mare însemnătate în dezvoltarea conştiinţei naţionale. Peste
hotarele statale, impuse de vicisitudinile istorice, s-a manifestat de-a lungul secolelor, pe
întreg teritoriul locuit de români, aceeaşi cultură, izvorâtă din aceleaşi obiceiuri
economico-sociale, din aceleaşi tradiţii sufleteşti.
Receptiv la unele influenţe din afară, fie ele din Occident sau Orient, influenţe care i
se potrivesc şi îi erau necesare în anumite momente poporului român, acesta şi le-a însuşit
organic, creând o unitate culturală originală. Într-un climat cultural permanent viu s-au
dezvoltat necontenit însuşirile creatoare ale poporului român.
Din cele spuse de Mihai Viteazul rezultă că acesta nu a intervenit în Transilvania şi
Moldova ca în nişte ţări străine, ci că el a ridicat pe o treaptă superioară încercările unora
dintre predecesorii lui, unind sub conducerea sa trei ţări locuite de acelaşi popor. Ideea de
cucerire, în sens expansionist (cucerirea de alte teritorii) a fost şi este cu totul străină
tradiţiei politice româneşti. Luptele purtate de domnitorii români, inclusiv de Mihai
Viteazul, au avut drept scop numai apărarea statelor române, chiar și atunci când din
raţiuni de ordin strategic impuneau desfăşurarea campaniilor şi dincolo de hotare, pentru
îndepărtarea cotropitorilor.
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Realizând unificarea politică a teritoriului românesc, Mihai Viteazul a căutat, printr-o
intensă activitate diplomatică să imprime durabilitate faptului împlinit. În primul rând, era
necesară recunoaşterea unirii din partea Casei de Austria, în numele căreia, pentru a-i
obţine bunăvoinţa, Mihai Viteazul spunea că a acţionat. Tratativele purtate cu
reprezentanţii Curţii Imperiale şi cererile adresate împăratului Rudolf al II-lea de Mihai
Viteazul vizau crearea unei monarhii româneşti autoritare şi cu caracter ereditar.
Domnitorul român era hotărât să nu renunţe cu niciun preţ la ceea ce clădise cu sacrificiu
şi ţinea să fie exprimat în tot dreptul său de suveran al tuturor românilor, ca un drept ce
venea din adâncul istoriei şi căruia el, primul dintre domnitorii români, i-a dat formă
concretă.
Expresie a gândului nutrit şi a satisfacţiei realizării lui este şi consemnarea lapidară,
proprie oşteanului, făcută de Mihai Viteazul pe un protocol din iulie 1600: „Şi hotaru
Ardealului, Pohta ce-am pohtit, Moldova, Ţara Românească”.
Crearea unei peceţi cu stemele reunite ale celor trei ţări, simbol al Daciei renăscute în
formă românească, este şi ea dovada ţelului urmărit de Mihai Viteazul de a face din
Ţările Române un singur organism politic. Pentru aceasta era nevoie însă de timp şi
Mihai Viteazul nu l-a avut: nori ameninţători s-au ridicat din toate părţile, întunecând
seninul creaţiei Viteazului şi care însemna în fapt un nou centru de putere în constelaţia
politică a timpului. Temerea şi invidia, intriga şi trădarea şi-au dat mâna pentru a dărâma
întruparea unei idei care contravenea combinaţiilor politice ale puterilor vecine, dar a
cărei forţă avea să fie validată de istorie.
În zorii zilei de 8/18 august 1601, într-o duminică, pe câmpia Turdei era asasinat
mişeleşte domnitorul român, care se ridicase atât de sus în conştiinţa alor săi, stârnind
mari adversităţi străine. Căderea lui a dus şi la prăbuşirea temporară a creaţiei sale
politice. Cronica consemna cu tristeţe: „Şi rămaseră creştinii şi mai vârtos Ţara
Româneasă săraci de dânsul”.
Trupul eroului a rămas pe pământul Transilvaniei, iar capul a fost adus de unul din
sfetnicii lui şi înmormântat la Mânăstirea Dealu. „Sluga domniei lui – glăsuieşte hrisovul
din 7 decembrie 1612 – Turturea paharnic, el a furat capul lui şi l-a adus aici în ţară, de
l-a slujit şi l-a îngropat cu multă cinste, ca pe un domn”. Alt sfetnic credincios
voievodului, Radu Buzescu şi soţia lui Preda Buzescu, fiica banului Mihalcea, avea să
aşeze pe mormânt o lespede pe care au ţinut să fie gravat în limba română (fapt
neobişnuit pietrelor funerare domneşti de până atunci, care aveau inscripţii slavoneşti)
textul: „Aici zace cinstitul şi răposatul capul creştinului Mihail, Marele Voievod, ce au
fost domn Ţării Româneşti şi Ardealului şi Moldovei: cinstitul trup zace în Câmpii (a)
Tordei şi când l-au ucis Nemţii, ani au fost 7109 (1601), în luna lui Aug.8 zile: această
piatră o-u pus jupan Radu Buz(escu) şi jupan(i)ţa eg(o) Preda”. Inscripţia într-o atât de
frumoasă limbă românească este edificatoare pentru nivelul de înţelegere de către
contemporanii lui Mihai Viteazul a sensului operei sale politice pentru destinele
românilor. Apropiaţii domnului şi-au dat seama – şi posteritatea avea să ridice la nivel de
postulat gândirea lor – că Mihai Viteazul a definit un program politic, pentru a cărui
înfăptuire a militat şi luptat tot ce a fost înaintat în societatea românească. Faptul că, în
ciuda duratei ei foarte scurte, opera marelui domnitor s-a impus ca simbol al luptei pentru
unitate, e dovada cea mai sigură că ea a exprimat o aspiraţie fundamentală a poporului
român.
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În anii de grea încercare pentru poporul român, Mihai Viteazul a fost o călăuză, un
imbold la rezistenţă şi un îndemn la luptă; numele şi pilda lui au întărit energiile ţării şi au
dus la victorie.
Încrederea în forţa exemplului lui Mihai Viteazul, respectul faţă de rămăşiţele lui
pământeşti au fost atât de mari încât atunci când, în 1916, în faţa ofensivei germane,
fiinţa statului era în primejdie, din îndemnul lui Nicolae Iorga, capul lui – „ reliqua sfântă
a neamului românesc” –, pentru a nu fi pradă şi eventual distrus de invadatori, a fost
transportat la Iaşi (oct. 1916) şi depus la Mitropolia Moldovei. Triumful împlinirii
marelui ideal naţional de desăvârşire a unităţii statale româneşti avea să readucă, în 1920,
cu o impresionantă procesiune, cu popasuri la locurile de rezonanţă istorică – Ruginoasa,
Mirceşti, Mărăşeşti ş.a. –, capul lui Mihai Viteazul la locul de veșnică odihnă de la
Mânăstirea Dealu. Cu acel prilej, Nicolae Iorga, în discursul său „Soarta rămăşiţelor lui
Mihai Viteazul”, avea să spună că „nu toţi morţii sunt morţi”. Era un memento în ceas de
zidire a viitorului că „înălţimea se recunoaşte, de fapt, în adâncuri”. Trecutul este
chezăşia posibilităţilor prezente şi viitoare.
Mihai Viteazul îndrumă de peste timp şi călăuzeşte.
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NOUTĂŢI MILITARE
Rubrică îngrijită de Gl. bg. (rtr.) Dan NICULESCU

DIA DESPRE ÎNARMAREA SPAȚIULUI EXTRATERESTRU
Potrivit Agenției de Informații a Apărării (DIA), spațiul cosmic „este din ce în ce mai
militarizat” iar amenințările la adresa activităților spațiale militare și comerciale ale SUA
continuă să crească. Sunt vizate o serie de activități considerate ostile precum: teste antisatelit; trimiterea în spațiu a unui număr mare de sateliți de culegere de date și informații
despre mijloacele și activitățile spațiale desfășurate de SUA și aliații săi; activități ISR
(Intelligence, Surveillance & Reconnaisance – Informații, Supraveghere și Cercetare) etc.
China și Rusia continuă să-și dezvolte rapid capacitățile contra-spațiale, dar și-au
modernizat într-un ritm susținut și propriile sisteme spațiale reducând astfel dependența
de furnizorii occidentali în materie de tehnologii sofisticate. În plus, atât SUA cât și Rusia
și-au înființat comandamente spațiale și Forțe Spațiale ceea ce denotă tendința ambelor
părți de a continua procesul de militarizare a spațiului extraterestru într-un ritm susținut.
Cu alte cuvinte, spațiul cosmic este din ce în ce mai mult parte a luptei de arme întrunite
într-un viitor conflict major.
Specialiștii de la DIA estimează că atât China cât și Rusia acordă o mare importanță
realizării superiorității în spațiu și, ca urmare, vor căuta modalități de a-și consolida
programele spațiale și contra-spațiale proprii și de a le integra în strategia proprie de
ducere a luptei de arme întrunite (principiul joint). În raportul „2022 Challenges to
Security in Space”, al doilea document nesecret realizat de DIA, se precizează că în
perioada 2019-2021 numărul acțiunilor combinate executate de forțele spațiale ale celor
două țări au crescut față de perioada 2015-2019 cu aproximativ 70% și au inclus toate
categoriile de forțe spațiale. De asemenea, începând cu anul 2019 China și Rusia s-au
concentrat către dezvoltare de noi mijloace de asigurare logistică și mentenanță în spațiu,
creșterea aglomerării orbitale și perfecționarea mijloacelor terestre și spațiale de luptă
anti-satelit.

China și Rusia proiectează mijloace capabile să exploateze dependența SUA față de
sistemele amplasate în spațiul extraterestru și în ultimă instanță doresc, conform
raportului DIA, să ia locul SUA în ierarhia liderilor spațiali și să stabilească „noi norme
spațiale globale” care să le avantajeze. Raportul oferă și câteva date interesante ce
demonstrează progresul realizat de adversarii SUA în domeniul spațial. Se estimează că
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în ianuarie 2022 flota de sateliți ISR a Chinei avea 250 de sisteme fiind a doua ca mărime
după cea a SUA. Acestora li se mai adăugă sateliții ELINT (informații electronice) ce
monitorizează radarele și comunicațiile radio.
Exercițiile organizate de armata chineză încorporează în mod curent acțiuni de bruiaj
și contra-bruiaj care, probabil urmăresc să blocheze diferite tipuri de comunicații cu
sistemele amplasate pe platformele spațiale (radare, GPS, de dirijare a rachetelor și a
munițiilor de precizie etc.). De asemenea, au dezvoltat dispozitive de bruiere pentru
sistemele SATCOM și SAR cu scopul de a împiedica transmiterea de imagini care ar
putea duce la stabilirea coordonatelor țintelor.
Un alt nivel de luptă spațială este cel al rețelei extinse de lasere terestre de diferite
puteri care au rolul de a degrada, împiedica sau distruge sateliții care au mijloace limitate
de protecție anti-laser. Se estimează că în anul 2021 militarii chinezi deja au
operaționalizat un sistem laser de mare putere care poate amenința inclusiv sistemele
sateliților non optici.
Toată această constelație de sateliți spioni permite Chinei să identifice, urmărească și
monitorizeze obiectivele militare ale SUA și aliaților săi, mai ales în zona Asia-Pacific, să
urmărească dislocările grupărilor de portavion, grupările expediționare de lovire,
dislocările forțelor aeriene, făcându-le vulnerabile la loviturile executate cu sistemele de
lovire cu rază mare de acțiune.
În ceea ce privește armele anti-satelit, analiștii DIA menționează sistemul terestru de
rachete anti-satelit (ASAT) din înzestrarea Armatei Populare de Eliberare a Chinei care
poate lovi ținte spațiale ce se deplasează pe orbita joasă a Pământului (unde se află
majoritatea sateliților ISR). Următorul obiectiv al liderilor militari de la Beijing ar putea
fi îmbunătățirea caracteristicilor tehnice și tactice ale actualului sistem de lovire sau
dezvoltarea unuia nou, cu performanțe superioare, care să poată lovi ținte ce se află atât
pe orbita medie a Pământului (unde sunt sateliții GPS), cât și pe orbită geosincronă (unde
acționează atât sateliții comerciali cât și cei militari, de comunicații, ai SUA). Specialiștii
chinezi cercetează posibilitatea de a amplasa armament cinetic pe platforme spațiale încă
din anul 2006. Au reușit chiar să testeze
( 27.07.2021) o lansare orbitală a unei
rachete
balistice
intercontinentale
(ICBM) cu un vector hipersonic. Acest
test a demonstrat că o țintă aflată la
aproximativ 40.000 km poate fi lovită
în aproape 100 minute de către orice
sistem terestru de lovire din China.
Rusia, cu un buget mai restrâns, s-a
concentrat mai mult pe sistemele de
luptă anti-satelit.
Doctrina anti-satelit rusă implică
utilizarea sistemelor terestre, aeriene,
cibernetice și spațiale pentru a ataca
sateliții unui adversar. Sunt avute în
vedere acțiuni de orbire a senzorilor
până la distrugerea navei spațiale,
blocarea temporală a activității unui
satelit, avarierea sau distrugerea
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infrastructurii de sprijin etc.
Rusia a trimis în spațiu o gamă largă de sateliți ISR care sunt considerați a fi dintre cei
mai buni din lume. În prezent, în spațiu există peste 30 de sateliți rusești ce trimit imagini
electro-optice, o nouă platformă cu un radar de supraveghere, stații de avertizare
împotriva atacului cu rachete, sisteme de culegere de informații electronice (ELINT) și în
comunicații (SIGINT). Mai mult de jumătate din aceste sisteme spațiale aparțin Armatei
Rusiei. De asemenea, a fost desfășurată la sol o gamă largă de sisteme de război
electronic (EW) ce cuprinde sisteme mobile de contracarare a GPS-ul, comunicațiile
tactice, SATCOM și radarele. Acest lucru este în concordanță cu strategia de apărare a
Rusiei conform căreia sfera informațională, în special colectarea și transmiterea
informațiilor primite din spațiu este de importanță strategică.
La pericolele reprezentate de Rusia și China se mai adaugă și acțiunile altor națiuni
preocupate de oficializarea propriilor politici spațiale în scopul realizării unei mai bune
poziționări în cadrul competiției spațiale (Iran, Coreea de Nord etc.). De asemenea,
spațiul devine tot mai periculos pentru activitățile militare americane datorită
fragmentelor rezultate din distrugerea unor sateliți sau nave spațiale, dar și din cauza
proliferării activităților comerciale în spațiul extraterestru.
În raportul DIA se vorbește și despre operațiunile în „spațiul îndepărtat”, dincolo de
orbita terestră. Deocamdată aceste misiuni au un caracter mai mult explorator fiind
orientate spre Lună, Marte sau alte corpuri cerești. Navele spațiale ce sunt trimise în
astfel de misiuni, numite uneori xGEO, sunt mult mai greu de urmărit. Adversarii SUA ar
putea plasa sateliți operaționali sau de rezervă în spațiul îndepărtat pentru a fi folosiți
ulterior, când va fi nevoie, pe orbite inferioare ale Pământului.
Rusia și China au înregistrat succese în explorarea spațiului îndepărtat și fac eforturi
pentru a încerca să exploateze rezervele naturale ale Lunii. Deși deocamdată aceste
misiuni au caracter științific și civil, China face o precizare esențială referitor la
înțelegerea politicii sale, inclusiv a celei spațiale, atunci când vorbește de integrarea civilmilitar și folosirea duală a mijloacelor spațiale. Cu alte cuvinte, ce este civil astăzi mâine
poate deveni militar.
Concluzia este că spațiul devine pe zi ce trece mai aglomerat și mai periculos iar ce se
întâmplă în astfel de situații, când unii nu mai au spațiu vital nici în spațiu, știm din
experiența noastră de pe Pământ.

BIBLIOGRAFIE:
Raport DIA - „2022 Challenges to Security in Space”;
Defense News, 12.04.2022.
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RACHETĂ RUSEASCĂ ANTI-PORTAVION
Agenția
TASS
a
anunțat
(12.07.2022) că operaționalizarea
unui nou tip de rachetă hipersonică
anti-portavion este în fază finală.
Analiștii occidentali consideră că
acest sistem denumit „Zmeevik” va
fi folosit cu prioritate pentru întărirea
sistemului
defensiv
„Bastion”,
realizat pentru apărarea zonei arctice
rusești. Noile rachete hipersonice vor
avea rolul de a consolida sistemul
Racheta hipersonică anti-navă „3M22 Zircon”
anti-acces / interdicție zonală
Despre noua rachetă hipersonică „Zmeevik” nu
(A2/AD – anti acces / area denial)
sunt publicate imagini
realizat în nordul Oceanelor Atlantic
și Pacific (în principal: Marea Baltică, Marea Nordului, Marea Ohotsk și Insulele Kurile).
Conform informațiilor apărute în presa rusească, racheta „Zmeevik” are caracteristici
tehnice și operative similare cu cele ale rachetelor chinezești DF-21D și DF-26. Raza de
acțiune este de 4.000 km, viteza maximă este de 5 Mach și capacitatea este mai bună
decât a armelor similare chinezești.
Operaționalizarea rachetei hipersonice „Zmeevik” va rezolva problema echipării
navelor de suprafață rusești cu arme capabile să atace portavioanele și grupările de
portavion inamice. În prezent, această misiune revine submarinelor purtătoare de rachete
și sistemelor de rachete anti-navă desfășurate terestru, care au raza de acțiune sub 1.000
km ceea ce este insuficient pentru condițiile de luptă specifice celor două oceane.
Afirmațiile presei din Rusia despre noua rachetă hipersonică ar trebui luate cu rezervă.
Din observațiile și datele serviciilor de informații occidentale rezultă că nu s-a executat
niciun test cu acest tip de rachetă, deci putem asista la o operațiune de dezinformare.
Deocamdată Moscova a realizat exact ceea ce și-a dorit, anume ambiguitate, deoarece
se cunosc preocupările specialiștilor ruși, ce datează din perioada sovietică, de realizare a
unei rachete anti-portavion. În plus, este recunoscut faptul că rușii sunt pionieri în
realizarea de rachete anti-navă, deci un succes recent sau o investiție urgentă pentru
realizarea unui proiect mai vechi nu se pot exclude dat fiind tensiunea actuală existentă
între marile puteri.
Dacă „Zmeevik” într-adevăr există este neclar cum o vor integra militarii ruși cu
celelalte sisteme de apărare anti-navă existente în sistemul defensiv „Bastion” care este
format din mai multe nivele de apărare distribuite geografic și pe orizontală. În principal
ne referim la interconectarea cu avioanele de recunoaștere navală, drone, sateliți, fără de
care nu se poate realiza identificare, urmărirea obiectivului, transmiterea rapidă a datelor,
prelucrarea lor și angajarea eficientă a țintei.
Lipsa testelor de verificare a modului de funcționare a rachetei este elementul care
generează confuzie și diminuează credibilitatea informațiilor oferite de Moscova. Până la
executarea unui test reușit, verificabil, cu racheta hipersonică „Zmeevik” dubiul asupra
existenței acestei arme în arsenalul Rusiei rămâne.
BIBLIOGRAFIE: ASIA TIMES, 18.07. 2022
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LASER RUSESC PENTRU ORBIREA SATELIȚILOR SPIONI
Conform datelor furnizate de
publicația americană „The Space
Review”, Rusia construiește un
nou laser cu dispunere terestră
care va putea „orbi” senzorii
optici ai sateliților spioni ce
gravitează pe orbita joasă a
Pământului. Denumirea sa este
„Kalina”.
Principiul de funcționare este
acela al trimiterii către senzorii
optici ai sateliților de cercetareO rază laser suficient de puternică ar putea orbi
observare inamici de fascicule de
sateliții spioni adverși.
lumină suficient de puternice încât
Foto: MuthuKutty / Wikimedia
să afecteze temporar funcționalitatea acestora.
Atingerea acestui obiectiv necesită trimiterea cu precizie a unei cantități suficiente de
lumină către satelitul vizat. Aceasta nu este o sarcină ușoară, având în vedere distanțele
foarte mari implicate și faptul că fasciculul laser trebuie să treacă mai întâi prin atmosfera
Pământului. Aceste dificultăți au fost depășite și testele executate au fost de succes,
inclusiv în cadrul misiunii „Apollo 15”, în anul 1971.
Se estimează că tehnologia laser a evoluat până la punctul în care acest tip de apărare
anti-satelit este plauzibil, deși au mai rămas și alte obstacole tehnice ce ar trebui depășite
(producerea unui număr mare de fotoni trimiși la mare distanță depinde de puterea
laserului și de propriile lui sisteme optice). Încercări similare au mai fost făcute atât în
Rusia cât și în SUA (LAIRCM) dar unele au fost abandonate, iar altele încă sunt în fază
de experimentare. Rezultatele concrete ori nu au apărut ori sunt foarte bine protejate.
Dacă specialiștii ruși vor reuși să operaționalizeze un astfel de laser ar putea să
protejeze de spionajul spațial advers o mare parte din teritoriul țării. Odată introdusă
această tehnologie de luptă împotriva mijloacelor spațiale adverse următorul pas va fi
distrugerea completă a sistemelor optice de observare aflate pe sateliții spioni adverși.
Progresele tehnologice din domeniul laserelor permite acest lucru, numai că folosirea lor
în aceste scopuri ar fi echivalentă cu o declarație
de război.
Modul de funcționare a laserului terestru
rusesc este pulsant în spectrul infraroșu și
produce energie de aproximativ 1.000 Joule pe
centimetru pătrat. Cantitatea mare de fotoni
generată poate fi trimisă la distanțe mari
deoarece laserul produce fascicule de lumină
foarte strânse (colimate) ceea ce însemnă că
fotonii călătoresc în paralel astfel încât fasciculul nu se împrăștie în spațiu. Concentrarea
spre obiectiv a fasciculului laser se realizează cu ajutorul unui telescop. Sateliții spioni
care folosesc senzori optici, de regulă, zboară pe orbita joasă a Pământului, la o altitudine
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de câteva sute de kilometri de solul terestru. Observarea unui obiectiv durează câteva
minute ceea ce presupune ca laserul „Kalina” să funcționeze continuu pentru a menține
permanent contactul cu senzorii optici de pe satelit. Această funcție este realizată tot de
telescop. Pe baza datelor furnizate de telescop, laserul ar putea orbi senzorii optici
interzicând observarea unei suprafețe foarte de mari, în jur de 100.000 kilometrii pătrați.
Militarii ruși susțin că acest laser nu este chiar o noutate deoarece în anul 2019 au mai
experimentat un sistem de orbire a sateliților inamici cu un laser denumit „Peresvet”,
montat pe camion. Nu sunt furnizate date dacă testul a avut succes sau nu.
Cu siguranță preocuparea de folosire a laserului în scopuri militare este mai veche și
face parte din programele marilor puteri de militarizare a spațiului cosmic. Atunci când
astfel de lasere vor putea fi amplasate pe platforme spațiale sau chiar pe sateliți ai
Pământului pericolul va fi și mai mare deoarece le va crește eficiența datorită faptului că
distanțele până la țintă vor fi mult mai mici, precizia mai mare, vor necesita putere mai
mică și nu va mai exista nici atmosfera terestră care să împrăștie razele laser. În aceste
condiții sistemele laser vor putea ataca cu ușurință orice satelit nu numai pe cei de
cercetare. Aceasta se va realiza prin îndreptarea fasciculului laser către rezervoare sau
sistemele de propulsie ale satelitului vizat realizându-se astfel scoaterea acestuia din
funcțiune.
În concluzie, putem afirma că știm în ce direcție evoluează confruntarea spațială, doar
consecințele nu le cunoaștem deocamdată.
Speculând, putem să ne gândim că readucerea în discuție de către Moscova a armelor
anti-satelit poate să aibă legătură și cu evoluțiile militare din Ucraina și mai ales cu
sprijinul oferit de Occident Ucrainei. Se știe că NATO oferă Kievului informații primite
de la constelațiile de sateliți spioni americane dar și de la sateliții comerciali ai
companiilor civile implicate în explorarea spațiului extraterestru. Marea majoritatea a
acestor date prezintă situația din teren în timp real. Pe baza acestor date toate mișcările de
trupe și echipamente efectuate de ruși pot fi monitorizate permanent și transmise oportun
structurilor militare ucrainene. Rezultatele se văd în eficiența loviturilor militarilor
ucraineni și în interpretarea precisă a sensului manevrelor trupelor rusești.
Rusia, având mai puțini sateliți nu este în măsură să monitorizeze corespunzător
manevrele de material și personal ale trupelor ucrainene așa că încearcă să compenseze
cu resursele operaționale de care dispun: avioane de cercetare; drone; spioni infiltrați etc.
În aceste condiții frustrarea Moscovei este de înțeles, ca de altfel și acțiunile sale de
contracarare: intimidare, amenințare și șantaj.

BIBLIOGRAFIE: Asia Times – War Zone, 27.07.2022
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ARMELE DE SUCCES DIN RĂZBOIUL RUSO-UCRAINEAN
În perioadele de război specialiști militari sunt atenți la performanțele și deficiențele
sistemelor de armamente folosite în luptă de părțile beligerante. Concluziile rezultate stau
la baza îmbunătățirilor tehnice ce vor fi aplicate sistemelor proprii de armamente și
muniții și vor orienta piața globală de arme. Din acest punct de vedere războiul rusoucrainean este o sursă perfectă de inspirație fiindcă aici sunt angajate sisteme performante
rusești și occidentale.
Armele care și-au dovedit eficiența pe câmpul de luptă sunt:
1. Rachetele. Ucraina a folosit pe scară largă rachete ghidate antitanc.
(ATGM) și clasicele aruncătoare de grenade antitanc (RPG) care au fost responsabile
de provocarea unui număr mare de pierderi în tancuri și blindate forțelor invadatoare
rusești. Luptătorii ucraineni au adoptat tactica cunoscută sub denumirea „porcupine”
adică a ariciului care se caracterizează prin folosirea unui număr mare de sisteme antitanc ușoare, mobile, ușor de înlocuit și letale, specifice luptei din apropierea inamicului
(ambuscade, incursiuni, atacuri prin surprindere, etc.). De asemenea, au folosit rachetele
de fabricație autohtonă „Neptun” pentru lupta împotriva navelor rusești ce încercau să se
apropie de țărmurile Ucrainei pentru a ataca de pe mare ținte terestre (porturi, instalații
portuare, poziții întărite, sistemul de apărare al litoralului, depozite, etc.).
2. Dronele de toate felurile, de la cele mai simple până la cele mai sofisticate, au
fost folosite de părți pe scară largă și și-au dovedit eficiența în luptă. A surprins eficiența
slabă a dronelor rusești sau, mai curând, a sistemelor de luptă anti-dronă folosite de
militarii ruși. În acțiunile anterioare, folosirea sistemelor avansate de război electronic,
război
cibernetic,
sistemele
combinate tun – rachetă antiaeriană și arme laser și-au dovedit
eficiența. Este puțin probabil ca
militarii ruși să nu dispună de
astfel de mijloace, dar faptul că nu
le-au folosit dovedește lipsa de
viziune asupra luptei moderne și
de pregătire profesională a
liderilor militari ruși.
Dronele turcești „Bayraktar BT
2” și-au dovedit eficiența în luptă
și de data aceasta, în parte pentru
că altitudinea relativ scăzută la care zboară și viteza redusă fac dificilă urmărirea lor pe
radar.
Se poate trage concluzia că sunt doi factori decisivi care permit dronelor să joace un
rol semnificativ în luptă. În primul rând ar fi capacitatea fiecărei părți de a combina
efectele mai multor categorii de arme pentru a maximiza rezultatele. Cel care reușește să
integreze dronele în operații are succesul asigurat. Al doilea factor ar fi capacitatea de a
rezista într-un război de uzură. Partea care are suficiente resurse pentru a folosi un număr
mare de drone, poate asigura înlocuirea rapidă a celor distruse și repararea celor avariate,
dobândește un avantaj important în luptă.
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3. Tancurile. Războiul din Ucraina nu a reușit încă să rezolve controversa
referitoare la viitorul tancului în războiul modern. Unii specialiști militari consideră că
vehiculele blindate sunt prea vulnerabile în fața armamentelor anti-tanc moderne și că
angajarea lor în masă, ca în al Doilea Război Mondial, ar putea duce la eșecuri
răsunătoare. Probabil că așa este, dar trebuie să ținem seama că până în prezent nu am
văzut operațiuni de blindate de mare amploare, nici în Ucraina, nici în conflictele militare
anterioare (Irak, azero-armean, Balcani etc).
Dezbaterea despre diminuarea rolului tancurilor în luptă a început după Războiului de
Yom Kippur, din 1973, în care tancurile israeliene au fost decimate de aruncătoarele de
grenade anti-tanc egiptene și siriene. De reținut faptul că în ciuda pierderilor grele
suferite de israelieni în tancuri, pe ambele fronturi (egiptean și sirian), combinația dintre o
doctrină superioară, tehnologii moderne, antrenament și moral ridicat al luptătorilor, a
dus în final la victoria Israelului în război.
Este adevărat că toate tancurile, inclusiv cele mai sofisticate din punct de vedere
tehnologic, pot fi distruse cu armament antitanc ușor sau cu dispozitive explozive
improvizate (IED). De asemenea, pierderile mari de tancuri suferite de Rusia ar putea
justifica opinia celor care declară moartea tancului. Pe de altă parte, cei care cred că
tancul va rămâne important în război consideră că modernizările majore suferite de
tancuri în ceea ce privește principalele sale atuuri (blindaj, putere de foc și
manevrabilitate) trebuie însoțite de modificări privind doctrina de folosire în luptă și de
adaptarea pregătirii trupei pentru a fi în măsură să riposteze eficient la amenințările
reprezentate de armamentul anti-tanc modern. Întotdeauna va fi nevoie de un vehicul
puternic înarmat și blindat, capabil să treacă prin cele mai dure apărări. În condițiile
războiului modern, cea mai bună apărare a tancului s-ar putea să nu fie un blindaj mai
puternic, ci prevenirea loviturilor prin camuflaj termic adaptiv, huse pentru vehicule cu
mascare infraroșu (IR) și sisteme de protecție activă ce pot distruge proiectilele inamice
înainte de impact.
4. Artileria a fost și rămâne „regele războiului”. Nu o să dezvolt subiectul în acest
articol fiindcă deja am făcut-o în alt material publicat tot în acest număr al revistei.
Ce semnale transmite piața de armament?
Pierderile uriașe ale Rusiei în Ucraina au fost o reclamă proastă pentru complexul său
industrial-militar. Sancțiunile și incertitudinea cu privire la capacitatea industriei rusești
de armamente de a furniza arme competitive ar putea determina orientarea unor clienți
tradiționali către alte țări. Un semnal important în acest sens este recenta hotărâre a
liderilor militari sârbi să achiziționeze din China sistemul de apărare anti-aeriană FK-3 și
drone CH-92A. De asemenea, se fac presiuni și asupra Indiei și Vietnamului de se orienta
pentru achiziții militare către SUA, Coreea de Sud, Japonia, UE. Probabil că presiunile
occidentale asupra Indiei și Vietnamului nu vor avea succes deplin fiindcă ambele țări țin
la independența lor strategică și știu ce condiționări atașează SUA la vânzările sale de
echipamente militare. India are legături strânse cu Rusia și cooperarea lor militară este
extinsă și de lungă durată. Pe de altă parte, Vietnamul ar putea să achiziționeze
armamentul de care are nevoie fie din alte țări care produc echipamente standard rusesc,
cum ar fi Serbia și Bulgaria, sau de la exportatori precum Coreea de Sud, Turcia și Israel,
evitând astfel problemele politice.
Competiția pe piața de armament este acerbă și se poartă cu toate mijloacele, chiar și
între cei care se află de aceeași parte a baricadei. De exemplu, Turcia a declarat că
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avionul fără pilot „Bayraktar BT2” este produs integral de industria militară turcească. În
prezent sunt din ce în ce mai multe voci care contestă acest lucru deoarece specialiștii
turci au integrat foarte multe tehnologii moderne cu dublă întrebuințare achiziționate de
pe piață, fără să încalce nicio legislație prohibitivă. Cu toate acestea, motivându-se că
armata turcă folosește drona împotriva kurzilor se fac presiuni asupra companiilor care
produc componentele folosite în construcția dronei, astfel încât să nu mai permită livrarea
acestora Turciei.
Probabil că succesul avut de această dronă a stârnit ceva invidii și se dorește stoparea
faimei dobândite în luptă.
Concluzia este că o piață de armament se câștigă greu și se pierde ușor, iar concurența
este acerbă și fără reguli.

BIBLIOGRAFIE: Asia Times, 17.06.2022 – Interviu cu Gabriel Honrada
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TEST AMERICAN CU ARMA HIPERSONICĂ
Pentagonul
înregistrează
primele
succese în cadrul programului de realizare a
armei hipersonice și începe cursa de a
recupera decalajul existent în comparație cu
programele similare ale Rusiei și Chinei.
În cadrul „Programul Operational Fires”
(OpFires) specialiștii de la Agenția Apărării
pentru Proiecte de Cercetare Avansată
(DARPA) au executat cu succes primul test
de zbor al rachetei hipersonice. După o
serie de teste eșuate DARPA a efectuat cu succes două teste hipersonice separate: primul
test a avut loc în septembrie 2021 și cel de al doilea s-a desfășurat pe 18.07.2022 unde a
fost testată o armă hipersonică ce funcționa pe principiul absorbției de aer (HAWC).
Acest concept se bazează pe absorbția aerului din atmosferă pentru a se obține o
propulsie constantă, ceea ce permite armei hipersonice să beneficieze de viteză mare și
manevrabilitate sporită, ambele esențiale pentru penetrarea sistemului anti-rachetă inamic
și realizarea loviturilor de precizie.
În cadrul testului a fost lansată o rachetă hipersonică cu rază medie, care a atins viteze
de 5 Mach pe o distanță de 550 km la o
altitudine de 18.000 m. DARPA a
anunțat că înaintea acestei lansări s-a
mai făcut un test (13.07.2022) prin
lansarea rachetei hipersonice OpFires.
Această lansare a fost făcută de pe un
camion logistic standard multilift tip
Oshkosh HEMTT LVSR 10 x10,
echipat cu un sistem de încărcare/descărcare și folosit curent pentru
transportul încărcăturilor paletizate. Pe
acest camion s-a montat sistemul de lansare paletizat al rachetei (imaginea alăturată).
Aceasta însemnă că oricărui camion din dotarea armatei americane i se poate monta
sistemul de lansare al rachetei hipersonice, devenind astfel o potențială rampă mobilă.
Pentru monitorizarea tragerii, specialiștii DARPA au folosit sistemul de control al focului
folosit de trupele terestre americane, ceea ce înseamnă că există posibilitatea cooperării
facile între categoriile de arme, consolidând compatibilitatea sistemelor și simplificând
cerințele logistice.
Posibilele obiective strategice pe care SUA și-au propus să le atingă cu armele sale
hipersonice sunt:
- descurajarea adversarilor și întărirea încrederii aliaților;
- exercitarea de presiune asupra adversarilor pentru a intra în negocieri cu SUA pentru
semnarea unui nou acord de controlul armamentelor;
- creșterea numărului opțiunilor de răspuns ale SUA în cazul creșterii amenințărilor la
adresa mijloacelor și instalațiilor sale spațiale.
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Faptul că majoritatea armelor hipersonice americane sunt echipate cu încărcături de
luptă convenționale sugerează faptul că acestea vor fi folosite cu preponderență în scopuri
tactice. Este posibil ca Infanteria Marină americană să opteze pentru înlocuirea actualelor
rachete de croazieră „Tomahawk”, care sunt subsonice, cu noile rachete hipersonice
OpFires care se pretează mult mai bine la îndeplinirea misiunilor expediționare ale
Corpului de Infanterie Marină.
China
deja
a
desfășurat
sistemul
avansat
de
apărare
aeriană
HQ-9B
pe
recifele Fiery Cross,
Subi și Mischief, în
Marea Chinei de Sud.
Potrivit
publicației
„Defense News”, HQ9B
este
eficient
împotriva
rachetelor
supersonice,
elicopterelor,
rachetelor
de
Reciful Fiery Cross transformat de China în bază militară.
croazieră și dronelor, la
o altitudine de până la
30.000 m ceea ce îl face una dintre cele mai avansate arme de acest tip.
În mod similar, racheta hipersonică HAWC, echipată cu un cap de căutare a
radiațiilor, poate înlocui sau completa actuala rachetă antiradiații AGM-88 (HARM)
aflată în serviciul SUA, în prezent aceasta fiind arma principală a SUA pentru misiunile
SEAD (Suppression of Enemy Air Defense – penetrarea apărării antiaeriene inamice).

BIBLIOGRAFIE:
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Asia Time, 22 IULIE 2022;
Alan Cummings – articol apărut în revista „War on the Rocks”.

NOUL PANTHER GERMAN VERSUS T-14 RUSESC
Inițial, războiul din Ucraina prevestea revenirea marilor bătălii de blindate și a luptei
de uzură. Începutul invaziei rusești, marcat de pierderi foarte mari de mijloace blindate de
ambele părți, a readus în discuție erodarea importanței tancurilor în războiul modern.
Mutarea ulterioară a efortului ofensivei armatei ruse pe frontul din sud-vestul Ucrainei a
echilibrat situația și rolul tancurilor în luptă a revenit important. De data aceasta militarii
ruși acționau de pe propriul teritoriu nu din Belarus, beneficiau de o rețea bună de căi de
comunicații și de o aprovizionare logistică corespunzătoare. Echilibrul de forțe a început
să se schimbe, inițiativa a trecut de partea Rusiei și rezultatele, deși nu spectaculoase, au
început să apară. În aceste condiții, așa cum se estima la început, tancurile au devenit
importante în contextul războiului ce a devenit unul de uzură. Totuși, războiul de uzură a
scos la iveală și unele aspecte care pot modifica întrucâtva valoarea tancului, precum
nevoia de sisteme de luptă mai simple tehnologic și mai ieftine, care se pot produce
repede în cantități mari și care pot fi aprovizionate ușor cu muniții și carburanți.
Rolul tancului a fost reevaluat atât de specialiștii militari, cât și de cei din industria
militară. Rolul unui mijloc de luptă cu protecție mare, manevrier, cu putere de foc
considerabilă, capabil să străpungă apărarea puternică și eșalonată în adâncime organizată
de adversar și-a dovedit din nou utilitatea, dar și limitele.
Pentru cei din industria militară a început un proces de analiză a punctelor tari și a
celor slabe rezultate din confruntările din Ucraina și sunt analizate comparativ eficiența în
luptă a celor mai moderne tancuri precum cel german, KF 51 Panther și cel rusesc, T-14
Armata. Deși aceste două tancuri încorporează mai multe tehnologii ce pot defini războiul
de blindate modern, chiar și în condițiile în care tancul nu va mai deține poziția pe care a
avut-o în războaiele secolului XX, costul acestora este prohibitiv (4 milioane dolari) ceea
ce limitează fabricarea lor în producție de masă. Mai mult, avarierea lor în luptă poate
oferi adversarului acces la tehnologiile sensibile folosite, ceea ce se pare că a constituit un
motiv serios pentru militarii ruși de a nu folosi tancul T-14 Armata în Ucraina.
În timpul expoziției „Eurosatory 2022”, una dintre exponatele de top a fost tancul
german KF51 Panther. Specialiștii de la Rheinmetall, producătorul tancului susține că
acesta este un concept complet nou, care încorporează numai tehnologie de ultimă
generație. Este letal pe câmpul de luptă, are un sistem integrat de protecție, este conectat
la sistemul NGV (Arhitectură Generică a Autovehiculelor NATO) care permite
adăugarea ulterioară de capabilități operaționale și automatizare de generație următoare.
Sistemele de armamente de pe KF 51 Panther sunt conectate la un computer de
identificare a țintelor și conducere a focului ce face parte din arhitectura complet
digitalizată a sistemului de comandă și control. Acest sistem permite: executarea focului
asupra armamentului inamic ce se pregătește să execute foc asupra tancului; localizarea
țintelor și angajarea selectivă a acestora; permite trageri instant care, în viitor, vor fi
asistate de inteligența artificială.
Tancul german are echipajul format din trei militari (comandant, trăgător și mecanic
conductor), dar există și un loc suplimentar care poate fi ocupat opțional de comandantul
de companie sau de un specialist cum este operatorul de drone sau de roiuri de drone).
Comunicațiile și transmiterea datelor între membrii echipajului este instantă.
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Turela tancului și sistemul de control al
sistemelor de arme sunt dispuse pe șasiu
ceea ce permite ca ulterior să fie realizate
îmbunătățiri, cum ar fi turelă fără personal
uman sau acționare de la distanță.
Ca armament tancul KF 51 Panther are
un tun de 130 mm FGS (Future Gun System
– Sistem de tun viitor) care îi asigură
creșterea eficienței tragerii cu 50% față de
actualul tun de 120 mm ce se află pe
majoritatea tancurilor occidentale. FGS
Noul tancul german KF 51 Panther
poate executa foc cu muniții programate,
dispune de un auto-alimentator cu
capacitatea de 20 proiectile și poate trage cu muniție cinetică cu manșon detașabil (KE).
Alte categorii de armament de pe tanc sunt: mitraliera coaxială de 12,7 mm (.50 standard
NATO), o stație pentru controlul de la distanță a armelor calibru 7,62 mm pentru
combaterea dronelor (RCWS) și protecție apropiată, precum și muniție HERO 120 pentru
drone atunci când sunt vizate ținte aflate în afara câmpului vizual. Muniția HERO, după
ce este lansată din dronă continuă să survoleze zona până când identifică o țintă pe care o
atacă și o distruge. Dacă nu descoperă nicio țintă, după o perioadă de timp se
autodistruge.
Blindajul tancului este realizat prin combinare mai multor tehnologii prin care se
realizează protecția pasivă, activă și reactivă. Dispune de mijloace ce detectează loviturile
ce se apropie de tanc ceea ce face posibilă distrugerea acestora înainte de impact. Pentru
protejarea părții superioare a tancului care, în general este mai puțin blindată, specialiștii
de la Rheinmetall au folosit sistemul de apărare pentru plafonul tancului (TAPS – Top
Attack Protection System).
Arhitectura tancului german permite integrarea a numeroși senzori ce pot detecta
rachetele anti-tanc dirijate și un sistem de mascare (ROSY – Rapid Obscuring System)
care creează rapid o perdea de fum care orbește sistemele de ghidare în infraroșu ale
rachetelor cu ghidare laser.
Observarea câmpului de luptă de către echipaj se realizează printr-un sistem de vizori
panoramici tip SEOSS și EMS ce permit atât comandantului cât și ochitorului să observe
câmpul de luptă ziua și noaptea.
Tancul rusesc T-14 face parte dintr-o familie de vehicule de luptă construite pe
platforma universală „Armata”, care până în
prezent are 28 de configurații, dintre care
mașina de luptă a infanteriei grea T-15,
autotunul „Koalitsiya” și altele.
Armamentul principal al tancului rusesc
este un tun de 125 mm 2A82-1M cu țeavă lisă
deservit de un încărcător automat care are
capacitatea de 32 proiectile. Tunul poate
executa trageri și cu muniție cinetică cu
manșon detașabil tip Vacuum-1, din uraniu
Noul tanc rusesc T-14 Armata
sărăcit și Vacuum-2, din tungsten. De
asemenea, pe tanc se mai află un aruncător de
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grenade cu dirijare laser care îi permite să lovească ținte la o distanță mai mare decât cea
a tunului de 125 mm, o mitralieră coaxială de 12,7mm și o stație pentru controlul de la
distanță a armelor calibru 7,62 mm pentru combaterea dronelor. Se intenționează ca în
viitor tunul de calibru 125 mm să fie schimbat cu unul de 152 mm care este cu 30 % mai
puternic decât actualul tun.
În turela tancului Armata nu este personal uman ceea ce izolează personalul de noxele
ce se formează în turelă pe timpul tragerilor și îi conferă o siguranță sporită. În plus,
tancul poate fi controlat de la distanță, transformându-se astfel într-un vehicul greu de
luptă, terestru, fără echipaj la bord.
Principiul de realizare a protecției tancului aste acela că „apărarea tancului nu se
realizează prin mai mult blindaj, ci prin evitarea lovirii acestuia de către inamic. Tancul
T-14 Armata folosește sistemul de protecție activă „Afganit” care îmbină tehnologii soft
(radare, sisteme optice pentru detectarea loviturilor inamice, sisteme de bruiaj a
sistemelor de ghidare a rachetelor anti-tanc, fum etc.) și hard (plăci ceramice explozive ce
pot distruge atât rachetele anti-tanc dirijate, cât și loviturile cinetice) pentru a proteja
tancul. În situația în care lovitura trece de nivelul de protecție oferit de sistemul
„Afganit”, intră în acțiune blindajul exploziv reactiv, „Malakhit” care acoperă întreaga
cutie blindată a tancului. Vopseaua tancului T-14 Armata are proprietatea de a absorbi
undele radar putând astfel să mascheze amprenta electronică a tancului.
Este puțin probabil să vedem aceste tancuri la nivelul lor standard formând unități și
mari unități operative. În schimb aceste tancuri de valoarea și sofisticarea tehnologica
avută de Panther și Armata ar putea intra în dotarea unor unități speciale sau vor fi
folosite ca demonstrative sau prezentate la expoziții. De asemenea, unele din sistemele
existente pe ele (armamente, protecție, comunicații, comunicații și conducerea focului
etc.) vor putea fi folosite pentru modernizarea tancurilor deja existente în înzestrarea
trupelor.

BIBLIOGRAFIE: War Drums, 24 IUNIE 2022
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PREZENTARE DE CARTE
RĂZBUNAREA PUTERII (THE REVENGE OF POWER)
de Moiśes Naím
Moiśes Naím s-a născut pe data de 5 iulie 1952, în
Tripoli, Libia, dar naționalitatea sa este venezueleană.
Studiile universitare le-a efectuat în cadrul Universității
Metropolitane din Caracas, Venezuela, apoi la Institutul de
Tehnologie din Massachusetts, SUA, unde a obținut atât
masterul cât și titlul de doctor în științe.
Dr. Naím a devenit profesor de strategii de afaceri în
cadrul Institutului de Studii Superioare și Administrație
(IESA) din Venezuela, ulterior decanul (1979-1986)
acestui centru universitar de educație și cercetare din Caracas. În perioada 1986–1990 Dr.
Naím a fost numit ministru al Ministerului Industriei și Comerțului. Despre experiența sa
de ministru și politician, Naím a scris în cartea „Tigrii de hârtie și Minotaurii” (Paper
Tigers and Minotaurs).
Moiśes Naím a îmbrățișat și cariera de jurnalist devenind o personalitate cu notorietate
în acest domeniu. După apariția cărții „Sfârșitul puterii” (The End of Power), Institutul
Gottlieb Duttweiler l-a considerat ca făcând parte din primi 100 ziariști cu influență
globală.
A publicat și ulterior a condus rubrica internațională a ziarului spaniol „El Pais”, iar
multe din articolele sale au fost preluate de mari publicații europene și americane.
Naim a fost timp de 14 ani (1996-2010) redactor șef al revistei „Foreign Policy”, iar
din 2012 este moderatorul emisiunii TV „Efecto Naim”, un program de știri și comentarii
a principalelor evenimente politice, economice și de relații internaționale. Prin
intermediul postului TV NTN 24 acest program se poate urmări atât în America de Nord
cât și în America de Sud.
În ceea ce privește activitatea publicistică, acesta a scris 15 cărți ce tratează teme de
geopolitică, economie mondială, relații internaționale, etc. Printre cele mai cunoscute
cărți sunt: The End of Power; Illicit; Altered States: Globalization, Suveranity and
Governance, etc. Ultima carte publicată (2022) este „Răzbunarea puterii” (The Revenge
of Power) care face obiectul prezentării din acest număr al revistei „Dincolo de
Orizonturi”.
Cartea „Răzbunarea puterii” aduce în atenția cititorilor unul din cele mai alarmante
fenomene ale prezentului, anume diluarea impactului global al democrației liberale,
concomitent cu creșterea influenței autocrației. Acest pericol ce pândește lumea liberă nu
este reprezentat de o țară sau de un grup de țări anume, el este prezent peste tot și mai
ales chiar în interiorul țărilor ce au ales sistemul democratic de dezvoltare. Aceasta
însemnă că democrația este amenințată în primul rând din interiorul său.
Autorul a înțeles că pentru a combate tendințele de autoritarism ale liderilor politici
mai întâi trebuie să definim noțiunea de autoritarism, să-i înțelegem natura, armele și
mijloacele pe care le folosește pentru a se insinua în chiar esența democrației. Răspunsul
autorului este că scopul final al liderului autoritar este acela de a cuceri și ulterior de a
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păstra puterea pentru a o folosi în scopuri perverse, nedemocratice care, în ultimă
instanță, să-i asigure folosirea acesteia pentru el și grupul său de acoliți. Cu siguranță,
fiecare perioadă de dezvoltare socială a avut propria sa formă de perversitate politică, dar
forma prezentă este letală deoarece ea înșală masele populare mimând democrația, în
timp ce scopul ei este acela de a o submina. Această nouă formă de putere politică
malignă crește pretutindeni și distruge încet întreaga construcție democratică a lumii
libere.
În secolul XXI noile realități politice, economice, militare au început să determine
schimbări din ce în ce mai mari în ceea ce era bine stabilit după cel de al Doilea Război
Mondial. A început, mai mult sau mai puțin perceptibil, o erodare a sistemului politic,
economic, a echilibrelor de forțe stabilite de democrațiile liberale victorioase în război
care încă mai formează „Puterea globală”. Această decădere treptată dar evidentă a
puterii s-a manifestat în toate domeniile: instituții, tehnologii, demografie, informații,
economie, globalizare, dar și în schimbarea modului de percepere a realității de către
populație.
După cum bine știm, puterea nu este cedată niciodată de bună voie și tendința de
contestare a puterii a generat și generează răspunsuri din partea acesteia, uneori
preferându-se forța, dictatul, presiunea. Aceste răspunsuri, de multe ori impuse de lideri
autocrați, nu sunt în acord cu principiile democratice, ceea ce a însemnat un prim pas
înapoi din partea lumii libere; distanța dintre democrație și autoritarism s-a micșorat
simțitor, ideologiile nu mai sunt argumente convingătoare, iar scopurile sunt evidente.
Tocmai încleștarea dintre cele două tipuri de forțe opuse reprezintă caracteristica
principală a zilelor noastre. Această confruntate este totală și supraviețuirea democrației
ca sistem dominant de guvernare nu mai este sigură.
Moiśes Naím identifică o serie de metode prin care liderii autocrați încearcă să
cucerească puterea, precum și modul în care îmbină experiența anterioară a dictatorilor cu
modalități noi adaptate prezentului (migrația, insecuritatea economică a clasei de mijloc,
identitatea politică, teama de efectele globalizării, puterea mediei sociale, dezvoltarea
inteligenței artificiale, etc.). Puterile autocrate doresc puterea și pentru aceasta vor lupta
prin toate mijloacele. Deja putem vorbi de un nou tip de autocrat, acela neconvențional,
acela care obține voturi fiindcă este complet diferit de politicienii tradiționali al căror
discurs politic a devenit plictisitor, complicat, elitist, neconvingător. Politicianul autocrat
este popular, anti-elitist, promite lucruri pe care nu le poate rezolva, pozează în ceea ce
nu este, anume în conducătorul carismatic așteptat de mase. Exemple sunt multiple, atât
din țările bogate cât și din cele sărace, atât din țările cu instituții solide cât și din cele
înapoiate instituțional: Donald Trump (SUA), Hugo Chavez (Venezuela), Viktor Orban
(Ungaria), Rodrigo Duterte (Filipine), Nerendra Modi (India), Jair Bolsonaro (Brazilia),
Recep Tayyip Erdogan (Turcia), etc.
Cum ajung acești lideri la putere în virtutea unui vot exercitat democratic? Care este
formula succesului lor?
Autorul consideră că succesul politic al acestor lideri autocrați depinde de efectul
conjugat a trei factori principali: populism, polarizare și post adevăr (3P).
Un autocrat 3P este acela care câștigă puterea în urma unei alegeri libere, care ulterior
golește de conținut întregul sistem democratic de echilibru și control exercitat de justiție
și parlament asupra puterii executive, își aservește justiția, presa, instituțiile de forță, etc.
Populismul acestora se bazează pe postura lor de executori ai voinței poporului și
luptători împotriva elitelor, nu neapărat politice, pe care le prezintă ca fiind corupte
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(Trump, în pofida tuturor dovezilor oamenilor de știință privind încălzirea globală, nu a
crezut niciodată acest lucru și nu a ezitat să ridiculizeze pe cei care susțineau acest
fenomen global serios).
Autorul prezintă și modelul de organizare a discursului liderilor populiști care, în mod
obligatoriu, este: catastrofic (situația actuală, lumea actuală, corupția, disfuncționalitatea
instituțiilor, eșecul, etc.); criminalizarea adversarilor politici (lipsă de patriotism,
infractori care trebuie trimiși la pușcărie, imorali, etc.); folosirea de amenințări (nația este
amenințată de inamici străini ceea ce impune sprijin necondiționat pentru guvern –
inamicii pot fi națiuni, imigranți care fură locurile de muncă, companii, bănci, etc.);
militarizarea și paramilitarizarea (preferința pentru grupări militare sau paramilitare pe
care le folosesc pentru intimidarea sau eliminarea oponenților); întărirea granițelor pe
motiv că sunt prea deschise sau poroase și trebuie întărite pentru a opri imigranții;
denigrarea specialiștilor; atac asupra presei care le expune abuzurile; pervertirea
sistemului de control și echilibru al puterii executive; mesaje mesianice (se prezintă ca
lideri carismatici care conduc lupta împotriva elitelor corupte care exploatează poporul).
Odată ce mesajele liderului populist au ajuns la mase, cadrul este deja pregătit pentru
etapa a doua, anume aplicarea strategiei pentru câștigarea și menținerea puterii –
polarizarea. În general aceasta se manifesta prin demonizarea continuă a adversarilor
politici realizând prin aceasta divizarea nației (marxiștii numesc acest procedeu „ascuțirea
contradicțiilor”, iar despre Trump se spune că atunci când spunea „God bless America”
se referea numai la jumătate din America, cea republicană sau mai curând cea
„trumpistă”). Diferențele exploatate nu sunt numai de natură politică, ci includ tot ce
poate compromite: membrii familiei, prietenii, ideologia, rasa, religia, rivalitățile
regionale, etc. Polarizarea elimină posibilitatea unei căi de mijloc și exemplifică foarte
bine formula folosită de comuniști, de președintele George W. Bush înainte de a începe
războiul împotriva Irakului, dar și de mulți alți lideri autocrați: „Cine nu este cu mine este
împotriva mea”.
O altă sursă importantă de polarizare este identitatea care, așa cum o definea Francis
Fukuyama, „se concentrează pe cerința naturală a oamenilor de recunoaștere a demnității
lor și justifică protestul prin care aceștia își exprimă resentimentele atunci când această
recunoaștere nu apare”. Politicienii întotdeauna au folosit identitatea ca un impuls pentru
a mobiliza poporul și a recruta adepți, dar în ultima vreme recrutarea a fost mult ușurată
și amplificată de polarizarea politică. În actualul mediu politic puternic polarizat nu există
loc pentru sprijin reciproc pe proiecte, comunicare între partide sau împăcări temporare.
Cuvântul de ordine este lupta fără compromisuri. Rivalii politici sunt tratați ca inamici.
Practic se neagă dreptul de bază al celuilalt de a candida pentru putere, de a se bucura de
drepturi legitime.
Cel mai deosebit și nou aspect în ceea ce privește arsenalul de luptă al liderilor 3P este
cel de al treilea ingredient al autocrației: post adevărul. Acesta este un fenomen absolut
nou care îi conferă valențe noi, superioare tradiționalei minciuni politice. Liderii autocrați
merg mult mai departe de simpla minciună sau de negarea existenței unei realități
verificabile. Post adevărul nu constă în primul rând în a face o minciună crezută sau
acceptată ca adevăr, ci creează confuzie în mintea celor vizați astfel încât să nu mai poată
discerne adevărul de minciună.
Termenul de post adevăr a apărut pentru prima dată în 1992, în cartea unui scriitor
britanic, Steve Tesich.
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Internetul, media socială, dezinformarea, propaganda, crizele economice, sanitare,
politice, sociale etc. toate pot fi puse cu relativă ușurință în slujba autocraților moderni.
Toate dificultățile întâmpinate de democrațiile liberale în prezent (conjunctura politică,
economică, militară și socială) sunt avantaje pentru vechile și noile autocrații, iar
folosirea lor cu pricepere de autocrați adeseori pune în dificultate sau chiar în defensivă
guvernele democratice.
Sfârșitul Războiului Rece a consolidat consensul asupra legitimității politice în sensul
că a consfințit faptul că un conducător este legitim, dacă este ales prin vot liber exprimat
și dacă respectă principiile democratice de guvernare (respectarea legilor; drepturile
minorităților; executivul să accepte controlul justiției și al parlamentului; să asigure
libertatea presei; să accepte dreptul alegătorilor de a schimba guvernul pe baza alegerilor
periodice prin care se poate amenda lipsa de eficiență a executivului). Dacă aceste
condiții sunt îndeplinite înseamnă că se îndeplinește consensul liberal, în sensul lui clasic
nu cel contemporan, american, de centru stânga sau neoliberal care duce mai curând la
compromiterea ideii de democrație și furnizează argumente regimurilor totalitare de a
demonstra lipsa de morală și valori a democrațiilor.
Acest recul evident al democrației lasă un spațiu gol care invită autocrațiile să-l ocupe.
În pofida acestor slăbiciuni evidente ale democrațiilor liberale acestea nu pot fi
confruntate direct de regimurile autoritare, fapt pentru care liderii autocrați sau cu
aspirații autocratice, au găsit o cale mult mai subtilă, anume subminarea democrațiilor din
interior. Această tehnică de infiltrare a autorităților în state ce nu acceptă conducerea
autocratică este tipică secolului nostru și putem să ne așteptăm la perfecționarea și
eficientizarea sa continuă. În prezent ne aflăm în etapa în care liderii autocrați încearcă
să-și consolideze puterea încercând să pară ceea ce nu sunt, adică democrați. Acest lucru
se poate produce cu succes numai în cadrul generat de populism, polarizare și post
adevăr, ce permite noilor autocrați să se prezinte ca adevărații luptători pentru drepturile
poporului, ai voinței acestuia de a lupta împotriva elitelor, presei și instituțiilor corupte.
Tot acest proces de subminare a democrației din interiorul său este lent și bine
disimulat, intențiile reale sunt ascunse cu grijă, acoperirea ofensivei de cucerire a puterii
devine astfel parte centrală a strategiei autocraților 3P (Rodrigo Duterte, Victor Orban,
Silvio Berlusconi, Vladimir Putin, etc.). Modul în care apar liderii 3P, cum acționează,
cum corup instituțiile și normele democratice, cum se transformă în forțe anti-politice și
uneori cum transformă statul democratic în stat mafiot sunt doar câteva teme abordate și
explicate de autor în această carte.
Apariția în acest secol a autocrațiilor 3P se datorează fragmentării și degradării
formelor tradiționale de putere și reprezintă modul de adaptare a liderilor cu tendințe
dictatoriale la o lume în care pozițiile celor care au deținut puterea, democrațiile liberale,
se află sub un constant asediu intern și extern.
Iliberalismul este o minciună. O societate poate fi democrată sau autoritară, cale de
mijloc nu există.
Pentru societățile libere și democrate autocrația 3P reprezintă o amenințare
existențială și deocamdată nu există nicio soluție eficientă de a stopa această evoluție sau
involuție.
Cartea „Răzbunarea puterii”, publicată de Moiśes Naím în 2022 este, după părerea
mea, o lectură obligatorie pentru toți cei care doresc să înțeleagă ce se întâmplă acum în
lume și către ce ne îndreptăm. Aproape tot ce afirmă autorul este verificabil fiindcă se
petrece sub ochii noștri, la noi în țară și în lume. Dictaturile sunt acceptate ca partenere
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politice ale marilor democrații, războaiele între marile puteri au reînceput, chiar dacă
deocamdată se poartă prin terți, ceea ce înseamnă că o nouă ordine internațională este pe
cale să apară, alianțele se fac și se desfac, vechile boli ale omenirii se manifestă din nou
tot mai violent: naționalismul extrem, revanșismul, extremismul, violența religioasă,
etnică, etc. Viața politică a statelor s-a transformat într-o luptă în arenă, fără principii,
etică, morală, echilibru și, ceea ce este cel mai trist, fără valoare pentru cei în numele
cărora se exercită conducerea, excepție făcând faptul că le oferă circ.
În relațiile internaționale asistăm din ce în ce mai des la manifestarea dreptului celui
mai puternic, al dictatului, forței, șantajului, mitei, corupției, la manifestarea unui nou tip
de colonizare generat de goana după resurse.
Nimeni nu știe încotro ne îndreptăm, nici cine conduce, nici spre ce suntem conduși.
Suntem ca în „Tripticul orbilor” a lui Durer.
Societatea este sub presiune, este permanent amenințată de catastrofe, nu se cunoaște
către ce ne va duce progresul științific (IA, robotica, medicina, comunicațiile, cucerirea
spațiului extraterestru, tehnologii militare etc.), minciuna și post adevărul dezorientează și
mai mult o societate deja exasperată, teoriile conspiraționiste apar ca ciupercile și sunt
acceptate de tot mai mulți. Dintre toate acestea, sentimentul că suntem trădați și mințiți
din interior este cel mai periculos deoarece riscă să transforme frica într-o nouă vânătoare
de vrăjitoare și (ca să fiu corect din punct de vedere politic) vrăjitori.
Moiśes Naím ne avertizează asupra tuturor acestor pericole cu care se confruntă lumea
liberă. Explică cum a apărut noul autoritarism, cum se insinuează la putere și cum rămâne
la putere și distruge sistemul care l-a acceptat în interiorul său. Ceea ce nu ne spune este
cum se va termina această luptă dintre sistemul democratic și cel autoritar, dacă
democrația liberală mai are forță vitală, dacă mai are lideri carismatici și cum va arăta
viitorul. Autoritarismul este ca un mic foc care, nebăgat în seamă, se poate transforma
ușor într-un incendiu: totalitarism, tiranie… Stalin, Hitler, Pol Pot, etc.
Această carte nu este nici optimistă, nici pesimistă, este doar realistă. Avem motive de
îngrijorare, dar în același timp trebuie să ne pregătim să putem supraviețui ca stat și
popor. Această sarcină revine generației care ne va urma, dar este important și ce
moștenire le vom lăsa noi.

Gl. bg. (rtr.) Dan NICULESCU
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