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E D I T O R I A L 
 

 Întrucât această revistă urmează să apară către sfârşitul anului, ce temă 

mai bună poate fi aleasă pentru acest editorial decât o trecere succintă în revistă a 

celor mai importante evenimente cu impact geopolitic ale acestui an. 

 Civilizaţia Occidentală pare să intre într-o perioadă de declin, începe să 

piardă teren pe plan geopolitic, alianţele se clatină sau se reconfigurează, zonele 

de interes strategic se schimbă, acţiunile umanitare sunt tardive, insuficient 

susţinute sau doar folosite ca pretext pentru realizarea altor obiective, apar tot mai 

mulţi jucători internaţionali ce-şi revendică partea lor din bogăţia lumii, sistemul 

colonial, sub noua sa înfăţişare, s-a extins. 

 Statele Unite rămân incontestabil o superputere mondială determinantă, 

dar politica ultimilor ani i-a creat probleme interne dar şi externe, atât cu aliaţii cât 

şi cu opozanţii. Ţările se alătură SUA datorită forţei sale de „magnet”, adică 

lumea preferă să meargă cu cel mai puternic, dar atracţia reprezentată de idealurile 

„marii republici” s-au cam spulberat. 

 Privind lumea în ansamblul său putem identifica o sumedenie de factori 

generatori de schimbare, dar nu una liniştită, mai curând una apocaliptică, de tipul 

celei prezentate de Gl. Sir Richard Shirreff în cartea sa „War with Russia”, 

apărută în mai 2016: „Europa poate să se confrunte cu Rusia într-un război 

nuclear în mai puţin de un an, în cazul în care Moscova va decide să acţioneze 

militar în statele Baltice”. Să sperăm că este vorba doar de un avertisment şi că 

omenirea va reintra pe un făgaş unde raţiunea şi măsura contează. Speranţa moare 

ultima, chiar şi atunci când încrederea este deja moartă. 

 SUA pare să devină o putere mondială cu probleme complexe care, dacă 

nu vor fi rezolvate prin măsuri radicale, riscă să genereze un declin al posturii sale 

internaţionale. 

 Uniunea Europeană suferă de o criză acută de conducere, birocraţia şi 

renunţarea la principiile pe baza cărora s-a creat o slăbesc intern şi o 

vulnerabilizează extern, iar lovitura primită prin ieşirea Marii Britanii din Uniune 

nu trebuie subestimată fiindcă este de importanţă majoră. Uniunea Europeană a 

făcut lucruri care arată că îşi ignoră istoria: structura europeană a fost 

demantelată, iar acum liderii de la Bruxelles nu ştiu ce să facă cu ce a rămas din 

ea. Scepticismul este în creştere iar liderii europeni nu găsesc soluţii credibile 

pentru criza actuală, care nu este numai economică. 

 Rusia lui Putin acţionează pentru a deveni iar o putere mondială şi aceasta 

presupune confruntarea directă cu SUA şi săparea la rădăcinile ordinii 

internaţionale stabilite după cel de-al Doilea Război Mondial. 

 China  devine tot mai agresivă, mai ales în plan economic şi profită de 

declinul relativ al SUA pentru a-şi impune interesele în plan mondial. 

 Orientul Mijlociu este în anarhie şi haos. Aşa cum remarca un ziarist, ceea 

ce numeam „Primăvara arabă” s-a transformat în „Iarna tribală anarhică islamică”. 
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Numărul statelor eşuate a crescut, ţările importante din regiune au probleme din 

ce în ce mai mari: Siria de cinci ani este măcinată de război civil şi practic nu mai 

înseamnă, prin ea însăşi, nimic în echilibrul de putere regional; Egiptul şi Arabia 

Saudită sunt sub ameninţarea directă a organizaţiilor teroriste islamice 

fundamentaliste; Turcia este vulnerabilă şi poate, în orice moment, genera o nouă 

surpriză de proporţii; Iranul pare singura ţară care a avut ceva de câştigat din acest 

haos, dar câştigul este fragil şi pândit din toate părţile pentru a fi anihilat; Israelul 

este puternic politic, militar şi economic, dar are probleme interne, atât sociale cât 

şi de securitate, iar ameninţările externe, deşi deocamdată latente, au potenţial 

periculos de mare, lucru corect perceput de mulţi lideri israelieni (apariţia unui 

program semnat de personalităţi marcante din Armată, Mossad, Shin Bet, Poliţie, 

intitulat Security First, atrage atenţia asupra faptului că pericolul extern este mai 

mare decât cel intern şi separarea unilaterală  de palestinieni şi recunoaşterea 

drepturilor acestora la propriul stat este în folosul Israelului). 

 Semnarea de către liderii iranieni a acordului nuclear cu SUA, începerea 

ridicării embargoului, reintrarea Iranului pe piaţa internaţională, cooperarea cu 

SUA în Irak pentru nimicirea ISIS, au reprezentat succese politice majore ale 

Teheranului, dar acest curs pozitiv a nemulţumit profund Riyadhul şi Ierusalimul. 

Urmările determinate de această consolidare a posturii regionale a Iranului au 

determinat: impulsionarea mişcării de creare a unui front sunnit care să se opună 

iniţiativelor iraniene; apropierea Israelului, deocamdată realizată pe canale 

neoficiale şi cu suficientă discreţie, de ţărilor arabe sunnite; impulsionarea, mai 

mult afirmată decât materializată, a procesului de pace israeliano-palestinian; 

apariţia Federaţiei Ruse ca partener al Teheranului în sprijinirea regimului lui 

Bashar Assad şi eventual ca iniţiatoare pentru crearea unei axe strategice 

Moscova, Teheran, Damasc. Realizarea unei cooperări strategice între Federaţia 

Rusă şi Iran pare a fi cea mai nefavorabilă evoluţie geopolitică. Caracteristica 

principală a Orientului Mijlociu este şi va impredictibilitatea. Actuala acalmie este 

mai curând liniştea dinaintea furtunii. 

 Terorismul internaţional rămâne o ameninţare redutabilă. Bilanţul 

provizoriu al anului 2016 (ianuarie-octombrie) este cumplit: 949 atentate teroriste 

cu 7.987 morţi. Cele mai violente atentate au fost executate în Belgia, Franţa, 

SUA, Siria, Irak, Afganistan, Turcia, zona central africană, de către organizaţii 

teroriste precum ISIS, Boko Haram, al-Qaeda, al-Shabaab, grupările Talibane etc. 

Deşi cele mai mediatizate au fost atentatele din Europa şi SUA, cele mai 

sângeroase au fost cele din Siria, Irak şi Afganistan. 

 Simpla prezentare a acestei situaţii statistice a terorismului pe mapamond, 

în anul 2016, exclude orice alt comentariu. 

 În tot acest uragan internaţional România se afla în ochiul uraganului, ca 

sa citez inspiratul titlu dat de domnul profesor Vasile Simileanu recentei sale cărţi 

de geopolitică. România este izolată, cu o economie care abia îşi mai trage 

sufletul, cu o clasă politică divizată, necredibilă, cu o politică externă fără 
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iniţiative şi care nu ţine cont de interesul naţional, cu un stat slab care nu este în 

măsură să-şi îndeplinească contractul social cu poporul român şi care permite 

tuturor să se amestece în treburile interne ale ţării, trezind astfel amintiri dureroase 

în sufletul românilor. Pentru a rezista ameninţărilor specifice actualei perioade de 

transformări sistemice, de trecere spre o altă ordine internaţională, România are 

nevoie, mai mult ca oricând, de unitate, prosperitate, conducere fermă, patriotism, 

aliaţi siguri, vecini de încredere, inteligenţă şi intelligence. Vă las pe 

dumneavoastră să decideţi ce avem din acestea. 

 Un fapt este semnificativ şi dureros. Nimeni până acum, nici regalitatea, 

nici comuniştii şi nici noi, cei de acum, nu a reuşit să ridice un monument, fie el la 

Alba Iulia, fie la Bucureşti, în memoria MARII UNIRI NAŢIONALE. Anul 

acesta se împlinesc 100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial 

cu scopul de a realiza întregirea naţiei. 

 Acum înţeleg care este „eterna povară” a românilor despre care vorbea 

Lucian Blaga: „în cele mai grele momente ale istoriei noi suntem în derivă.” 

  

 În concluzie putem afirma că lumea actuală arată ca o tablă de Go în care 

mişcările strategice ale marilor jucători mondiali de a se poziţiona cât mai 

favorabil posibil în perspectiva unei confruntări majore sunt din ce în ce mai 

clare, iar echilibrul iniţial pare să fie ameninţat. S-a ajuns într-o perioadă în care 

căutăm o nouă ordine internaţională fără să ştim cum ar trebui să arate ea. Iar 

acest lucru se coroborează cu criza globală a identităţii. 

 

Gl.bg. (r) Dan NICULESCU 

PREŞEDINTELE ADMRR „A.I. CUZA” 
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O R I Z O N T U R I  G E O P O L I T I C E 

COORDONATE ALE GEOECONOMIEI ENERGETICE GLOBALE 

 

Gl. (r) Sergiu MEDAR 

 

 În urmă cu aproximativ 12-15 ani, SUA, 

prin exploatarea gazelor de şist de pe propriul 

teritoriu au reuşit să-şi asigure necesarul de gaze. 

Iniţial costul de exploatare a fost de 70$/1000 m³, 

de 6 ori mai ieftin decât în Europa (420$/1000 

m³). Acum, preţul gazelor de şist a ajuns în SUA 

la 7$/1000 m³. În felul acesta, prin scăderea 

preţului energiei a scăzut şi costul de fabricaţie al 

produselor  şi a crescut competitivitatea acestora 

pe piaţa mondială. SUA nu numai că au ieşit din 

criză, dar şi-au crescut considerabil Produsul 

Intern Brut. 

 Până a ajunge în această situaţie, SUA 

erau interesate, cu prioritate, de resursele de 

energie, mai ales cele din Orientul Mijlociu. 

Acesta este principalul motiv pentru care s-au 

implicat militar (Irak, Iran, Egipt, Yemen) în securitatea din această zonă. În acest 

sens, pentru o perioadă lungă de timp nivelul de ambiţie de securitate al SUA era 

de 2+2, ceea ce însemna că îşi propun să câştige simultan două conflicte majore 

şi, în acelaşi timp, să câştige sau să blocheze două conflicte minore. Căile de 

transport şi pieţele de energie erau de interes secundar pentru SUA, iar căile de 

transport ce asigurau necesarul ţării erau controlate în totalitate. În acelaşi timp, 

de interes secundar, era modul în care Rusia îşi transporta energia din propriile 

resurse către pieţele externe. 

 În aceeaşi perioadă de timp Rusia avea un interes major pentru căile de 

transport şi pieţele de desfacere şi un interes secundar pentru resurse, întrucât 

acestea se aflau pe propriul teritoriu. Nu se poate spune că Rusia nu era deloc 

interesată în exploatarea de către SUA a petrolului din Orientul Mijlociu, ci mai 

degrabă monitoriza interesul major al SUA în această zonă, fără a se implica 

militar. Era perioada în care petrolul şi gazele ruseşti , în drumul lor către Europa, 

traversau Ucraina în condiţii avantajoase atât pentru Rusia cât şi pentru Ucraina. 

Interesele diferite ale SUA şi Rusiei pentru resurse, prima şi pentru traseele de 

transport şi a doua pentru pieţe, deşi îşi monitorizau interesele, nu duceau la 

coliziuni între cele două mari puteri. 

 

Generalul (r) dr.ing. 

Sergiu Medar 
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 Prin exploatarea gazelor de şist de către SUA şi asigurarea necesarului de 

energie din resurse proprii, SUA au început să fie interesate în exportul de energie 

atât din gazele de şist cât şi de pe pieţele Orientului Mijlociu, unde îşi prezervau 

interesul prin relaţiile diplomatice, mai 

ales cu statele din zona Golfului Persic. 

 Având în vedere criza financiară 

din acea perioadă ca şi faptul că Orientul 

Mijlociu devenea pentru SUA de interes 

secundar, au determinat Washingtonul să-

şi modifice şi nivelul de ambiţie de 

securitate. Astfel, de la varianta 2+2, acesta devine 1+1, ceea ce însemna că îşi 

propun să câştige un conflict major şi să câştige sau să blocheze un conflict minor, 

nivel de ambiţie care se menţine şi astăzi. Conform declaraţiei directorului CIA în 

Congresul SUA, conflictul major este China şi conflictul minor este Orientul 

Mijlociu. 

 În felul acesta apare coliziunea de interese economice majore între SUA şi 

Rusia. Ambele mari puteri devin interesate major de pieţele de energie şi căile de 

transport către acestea. Principalele pieţe de energie sunt, în prezent, Europa şi 

China. 

 Interesul Rusiei este acela de a bloca orice resursă alternativă de energie 

către piaţa europeană. Cu acest obiectiv, ca principal deziderat de ordin strategic, 

Vladimir Putin şi-a propus ca până în anul 2019, Rusia să nu mai folosească 

teritoriul Ucrainei ca zonă de traversare a conductelor de petrol şi gaze către 

Europa. În acest sens, pentru a alimenta Europa Occidentală, ocolind Ucraina, în 

anul 2015 s-a deschis conducta petrolieră North-Stream, urmând ca aceasta să fie 

dublată până în anul 2019 tot prin nordul Europei. Un rol deosebit în acest succes 

al Rusiei l-a avut fostul cancelar al Germaniei, Gerhardt Schroeder, aflat, ulterior 

deţinerii celei mai importante poziţii din Germania, în board-ul de conducere al 

Gazprom. Continuându-şi politica de influenţă în Europa, Gazprom i-a propus 

aceeaşi poziţie, de data aceasta pentru sudul Europei, fostului prim ministru 

italian, Romano Prodi. Acesta însă nu a acceptat. 

 Alternativele de energie pentru Europa, altele decât din Rusia, ar putea fi: 

 - Petrolul din Marea Nordului. Acesta se poate exporta în cantităţi mici 

faţă de necesarul european şi este foarte scump; 

 - Gaze lichefiate aduse din Qatar sau din SUA. Acestea sunt însă în 

cantităţi mici şi la preţ ridicat. De asemenea, restricţiile de navigaţie din anumite 

zone maritime (strâmtorile Bosfor și Dardanele) nu permit circulaţia navelor 

specializate purtătoare de cantităţi mari de LNG sau LPG; 

 - Petrolul din Orientul Mijlociu. Conductele de petrol şi gaze trec prin 

Siria, prin zonele controlate de trupele guvernamentale sprijinite consistent de 

Rusia; 
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 - Petrolul din Azerbaidjan ale cărui conducte de transport sunt 

monitorizate şi parţial controlate de Rusia; 

 - Energia eoliană sau solară acoperă 8 – 12% din necesar, în unele ţări 

europene. 

 În ceea ce priveşte energia nucleară, aceasta ar putea, într-adevăr să 

reprezinte o alternativă la petrolul și 

gazele ruseşti. Însă, întreg estul Europei 

este dominat de interese ruseşti. În 

Ungaria este în faza de construcţie o 

centrală nucleară la Paks, în vestul ţării. 

Această centrală, în valoare de 

aproximativ 12 miliarde de Euro, este 

construită de Rusia în condiţiile în care Ungaria a plătit avansul de 10% urmând 

ca cei 90% să fie finanţaţi sub formă de împrumut de Rusia. Acest împrumut 

urmează a fi achitat prin abonamentele la energie ale consumatorilor privaţi sau 

guvernamentali. Termenul deosebit de lung pentru rambursarea împrumutului 

ridică mari suspiciuni asupra interesului economic în acest contract. Discuţii 

similare se poartă cu Slovacia şi Serbia. 

 Aceeaşi modalitate de atingere a interesului politic a făcut ca relaţiile, 

periodic deteriorate între Rusia şi Turcia, să se revitalizeze. Rusia urmează să 

construiască în Turcia cea mai mare centrală nucleară din lume, în valoare de 20 

de miliarde de Euro. Modul de rambursare a creditelor ce urmează plăţii avansului 

este tot prin abonamente ale populaţiei, deci interes economic practic inexistent, 

dar interesul politic este la nivel strategic. 

 Rezultă deci că o perioadă destul de lungă de timp Europa va depinde de 

petrolul şi gazele primite din Rusia. În acest context, este de înţeles reacţia deloc 

elegantă a Gazprom şi Lukoil sprijinite de sateliţii lor est-europeni, de a nu 

accepta unele companii americane de tipul Chevron sau Exxon în zona est-

europeană. 

 În prezent, cele mai mari pieţe de energie din lume sunt Europa şi China. 

SUA sunt interesate să transporte petrolul din Orientul Mijlociu către cele două 

mari pieţe. Acest interes a generat şi noua orientare a nivelului de ambiţie către 

formatul 1+1. Interesul SUA referitor la transportul către Europa este reflectat de 

prezenţa SUA în conflictul din Siria, pe unde trec actualele conducte ce vin din 

zona Golfului. Relaxarea relaţiilor cu Iranul are şi aceasta ca scop preluarea şi 

transportul petrolului iranian. De aici interesul secundar al SUA de a controla sau 

măcar influenţa resursele de energie ale Orientului Mijlociu, atât către Europa, cât 

şi către China. 

 O variantă din ce în ce mai accesibilă şi în viitorul apropiat, utilizabilă, de 

transport al petrolului şi gazelor ruse este prin zona Arctică, exploatând ca resursă 

zăcămintele uriaşe din nordul Siberiei. Aceste resurse fac din Rusia un furnizor 

eficient, atât pentru Europa cât şi pentru China. Încălzirea globală a venit în 
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sprijinul Rusiei prin accesul mai facil, pe uscat, către aceste resurse cât şi lărgirea 

canalului navigabil din nordul Rusiei prin zona Arctică. În această zonă, Rusia are 

un satelit de comunicaţii şi de culegere de informaţii şi aproape 40 de spărgătoare 

de gheaţă, din care aproape jumătate sunt cu propulsie nucleară. 

 

  

Zona Arctică 1979 (Stratfor) Zona Arctică 2005 (Stratfor) 

 

  
Zona Arctică 2010 (Stratfor) 

 
Zona Arctică 2012 (Stratfor)  

 Într-o analiză a evoluţiei calotei polare în ultimii 35-36 de ani se poate 

vedea cum zona litorală şi zona apelor de exclusivitate economică ruse s-au extins 

din ce în ce mai mult, permiţând navigaţia o perioadă de cel puţin 10 luni pe an. În 

felul acesta traseul navigabil de la Shanghai la Roterdam se scurtează cu 40%. De 

aici şi avantajele economice ce rezultă. 

 Dezvoltarea interesului pentru zona Arctică a redeschis discuţiile pentru 

apartenenţa zonei din jurul Polului Nord. Până acum aceasta era doar gheaţă, 

acum gheaţa ce aparţinea anumitor state s-a topit. 
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 Apa rezultată transformată în zonă 

navigabilă, cui aparţine? 

 Deschiderea traseului Arctic din 

nordul Siberiei către China a readus în 

discuţie statutul insulei Sahalin şi disputa 

dintre Rusia şi Japonia, referitoare la 

apartenenţa încă neclarificată a acestei 

insule. 

 După cum se vede în imaginea 

alăturată există încă zone aflate în litigiu care acum devin zone de interes. 

Problema principală a Rusiei pentru exploatarea nordului Siberiei este de a găsi 

forţa de muncă ce poate să lucreze în aceste zone. Este cunoscut faptul că 

accelerarea scăderii demografice a Rusiei a devenit un subiect de securitate 

naţională. Cauza acestei scăderi este atât faptul că mulţi ruşi pleacă din ţară din 

motive de ordin economic, cât şi consumul exagerat de alcool. De asemenea, este 

mai puţin cunoscut faptul că Rusia este 

statul cu cel mai mare procent de oameni 

infectaţi cu HIV, în afara Africii. La 

aceasta se adaugă faptul că se schimbă 

structura etnică a populaţiei. Locul 

nativilor ruşi este preluat de musulmani şi 

chinezi (deocamdată Moscova păstrează 

discreţie în privinţa numărului de chinezi 

aflaţi pe teritoriul Rusiei). În aceste 

condiţii, neavând resursa umană pentru a 

lucra în Nordul Siberiei, există informaţii publice, neconfirmate, că Rusia 

foloseşte inclusiv condamnaţi pentru a lucra în aceste zone de exploatare a 

energiei. 

 Având în vedere interesul strategic al zonei, Rusia şi-a modernizat o serie 

de baze navale vechi şi a deschis altele noi. Prin aceste baze navale ca şi prin 

faptul că Statul Major al Flotei de Război a Rusiei se găseşte la Murmansk, este 

evidentă descurajarea pe care o urmăreşte Rusia asupra nordului Europei. 

 În această perioadă de timp se constată un interes major al Rusiei pentru 

refacerea unor baze militare vechi şi reconstrucţia altor baze noi în state ca: Egipt 

(bază aeriană), Cuba (bază naval), Iran (bază aeriană) şi Vietnam (bază navală). 

Acestea se adaugă bazei navale deja existente din Estul Mediteranei de la Tartus 

(Siria). Poziţionarea lor pe glob vorbeşte despre interesele agresive globale ale 

Rusiei. Cu excepţia bazei de la Tartus, operaţionalizarea acestor baze este în faza 

de negocieri diplomatice. 

 În acelaşi timp SUA încearcă să-şi prezerve avantajele pe care le are în 

exploatarea petrolului şi gazelor din Arabia Saudită, Irak, Qatar şi chiar Iran şi 
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transportul acestuia către China. De aici vine şi „interesul major” în ceea ce 

priveşte nivelul de ambiţie definit simplu: China. 

 Se poate observa că 80% din petrolul Chinei şi 30 % din gazele naturale 

necesare, provin din zona Golfului prin 

strâmtoarea Mallaca din Malaezia. 

Aceasta a dus la interesul SUA pentru 

dezvoltarea relaţiilor diplomatice cu 

Malaezia, Indonezia, Filipine şi 

Taiwan. 

 Relaţiile Rusiei cu SUA în 

această perioadă de timp sunt 

tensionate. Negocierile între cele doua state, care se poartă în prezent pe diferite 

planuri, nu se referă decât la aspecte de detensionare a conflictelor. Cele două 

mari puteri nu sunt deocamdată în conflict direct, reuşind până acum să evite 

declanşarea scânteii, dar într-o manieră tipică războiului proxy ele se află deja pe 

poziţii adversare. 

 

 Într-o serie de materiale viitoare, autorul îşi propune să analizeze 

implicarea Rusiei într-o „pace rece”, „război rece” , „război proxy” sau „război 

hybrid” aşa cum ele au fost menţionate în media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Baze militare ruse în zona Arctică (Stratfor) 
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BREXIT – DE CE? 

 

Gl.bg. (r) prof.univ.dr. Gheorghe NICOLAESCU 

 

 La aflarea rezultatului Referendumului privind 

rămânerea sau ieşirea din Uniunea Europeană a 

Marii Britanii, Europa a părut la început şocată. 

Nimănui nu-i venea să creadă vestea transmisă 

rapid pe toate canalele de comunicaţii existente. 

 Surpriză şi nedumerire totale. Reacţii care 

mai de care mai alarmante şi mai „catastrofice”, 

precum: „Marea Britanie nu poate supravieţui 

decât în ... Europa”, sau „Uniunea Europeană 

nu-şi va mai găsi ritmul în absenţa Marii 

Britanii”, sau „Referendumul n-a fost bine 

pregătit din punct de vedere propagandistic” şi 

că „poporul n-a prea ştiut ce votează” sau că, 

pur şi simplu, va urma, cu siguranţă, un alt 

Referendum mult mai bine organizat din toate 

punctele de vedere şi că abia atunci electoratul 

englez îşi va exprima adevărata opinie privind stufoasa problemă a rămânerii sau 

nu în familia europeană. Ca să nu mai vorbim de aspectul „surprinderii” produsă 

de rezultatul Referendumului, începând chiar cu persoana prim-ministrului David 

Cameron. Ce să mai vorbim, conform comentariilor şi părerilor unor agenţii de 

ştiri bine cotate, inclusiv la nivelul conducerii britanice, „deruta şi surpriza” ar fi 

fost totale. Păi de noi, de Europa, ce să mai spunem? Mai ales că la nivelul 

Uniunii Europene vestea rezultatului Referendumului a fost tratată diferenţiat, în 

funcţie de poziţie, strategii, interese şi, de ce să n-o spunem, de afinităţi. 

 Dacă analizăm părerile exprimate dintr-o direcţie sau din cealaltă, lucrurile 

par a fi destul de clare: pe de-o parte, în ceea ce priveşte pe unii lideri ai Uniunii 

Europene, părerea era că Anglia trebuie să-şi facă bagajele şi să plece cât mai 

repede, întrucât  Europa are multă treabă şi prin poziţia adoptată prin Referendum, 

Anglia deja „ne cam încurcă”. Cât priveşte România, comentariile, analizele şi 

predicţiile au fost, în totalitate, marcate de o preocupare intensă în ceea ce priveşte 

soarta românilor care într-un fel sau altul muncesc, în 

prezent, în Marea Britanie. (Deşi englezii, dacă 

considerau că românii de pe teritoriul lor ar cam trebui 

să-şi facă bagajele, puteau să-şi ia toate măsurile în 

acest sens şi dacă rămâneau membrii ai Uniunii, 

întrucât statutul lor era, oricum, unul aparte). Aşa că, 

pe măsura curgerii timpului şi opiniile noastre au intrat 

 

Generalul de brigadă 

prof.univ. (r) dr. Gheorghe 

Nicolaescu 
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în matca lor firească, adică au început să fie mai consistente, mai aşezate, mai de 

bun simţ, cu alte cuvinte mult mai legate de realitate. 

 

 I. Un pic de istorie 
 Mai mulţi analişti ai fenomenului BREXIT avertizează Marea Britanie cu 

privire la o eventuală „intervenţie” americană în cazul în care se va vota ieşirea 

din Uniunea Europeană. Motivul n-ar fi altul decât că U.E. n-ar fi fost altceva 

decât un proiect american (ca şi Planul Marshall, de altfel). Mai mult ca sigur că, 

istoric aşa au stat lucrurile. 

 La începutul Războiului Rece, caracterizat prin duritate şi intransigenţă, nu 

numai Piaţa Comună Europeană (Uniunea Europeană de astăzi), dar şi alte 

iniţiative menite să menţină un echilibru credibil al forţelor aflate în dispută 

reclamau astfel de iniţiative din partea SUA, liderul coaliţiei antihitleriste care 

doar câştigase un război mondial. Numai că azi, datele problemei stau altfel. 

Preşedintele Obama declara, la începutul celui de-al doilea mandat, că interesul 

strategic al SUA va fi orientat spre Asia şi nu spre Europa (unde lucrurile păreau 

că evoluează firesc). De fapt, interesul american pentru Europa s-a tot diminuat, 

mai ales începând cu sfârşitul anilor '80, când un cor deşănţat de fanatici 

geopolitici şi ideologici au „avertizat” că U.E. va deveni în curând o superputere 

care va afecta supremaţia americană. Lucrurile au culminat cu tentativa europeană 

de la începutul anilor '90 de a-şi crea propria structură de comandă militară, fapt 

ce a iritat profund pe americani, care nu puteau înţelege de ce mai era nevoie de 

un instrument militar în Europa, când exista deja NATO. 

 Pentru SUA, situaţia din Europa devine preocupantă abia acum, după ce 

rezultatele Referendumului au consfinţit ieşirea Marii Britanii din U.E. 

 Marele om de stat englez, W. Churchill, spunea: „Suntem alături de 

Europa, dar nu facem parte din ea. Suntem uniţi, dar nu incluşi. Suntem interesaţi 

şi asociaţi, dar nu absorbiţi”. Să nu uităm că Referendumul din Anglia este 

corolarul unui lung şir de acţiuni menite să păstreze neştirbite atributele de ţară 

liberă, independentă şi suverană a Marii Britanii, în spiritul afirmaţiilor lui 

Winston Churchill. În 1972, Marea Britanie semnează, după negocieri dure, 

Tratatul de Aderare la Piaţa Comună. În 1974 au loc tentative de renegociere a 

termenilor de aderare, precum şi cadrul concret în care avea să fie organizat 

Referendumul din 1975, la care britanicii au dat un răspuns pozitiv la întrebarea 

„Credeţi că Regatul Unit trebuie să rămână în Comunitatea Europeană”? Şi tot 

aşa, din negociere în negociere cu liderii U.E., Marea Britanie a obţinut (cam) tot 

ce şi-a propus (cele mai importante fiind menţinerea monedei naţionale, 

independenţa Parlamentului ş.a.) până în momentul apariţiei crizei refugiaţilor, 

care a pus gaz pe foc şi a grăbit procesul de desprindere. Situaţia în care se afla 

Marea Britanie se complicase destul de tare: pe de o parte, presiunea conducerii 

U.E. de a se alătura „politicii europene privind emigraţia”, iar pe de altă parte 

necesitatea de a gestiona politici aproximativ similare cu ale unor state care 
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făcuseră sau încă mai făceau parte din fostul Imperiu Britanic, precum şi cu cele 

din Commonwealth. Şi măcar dacă ar fi acestea singurele probleme cu care se 

confruntă Marea Britanie. 

 Analizând harta Europei de astăzi, vom avea surpriza să constatăm 

imaginea unei lumi profund fracturate. Loviturile primite de U.E. de-a lungul 

timpului n-aveau cum să nu lase urme, unele chiar adânci. Ieşirea Groenlandei, 

retragerea candidaturii de către Elveţia, BREXITUL recent, poziţiile ferme ale 

unor ţări, precum Olanda, Polonia, Cehia, Ungaria, reprezintă tot atâtea subiecte 

de preocupare pentru Bruxelles, dar şi pentru SUA. Şi la toate acestea se impune 

luarea cu seriozitate în atenţie a ascensiunii Rusiei. A devenit clar că birocraţia şi 

supercentralizarea europeană n-au avut 

menirea să creeze o Europă unitară. Odată 

cu apariţia crizei imigranţilor, întreg 

orizontul strategic s-a schimbat mult. Nu 

trebuie uitat că succesul U.E. a fost 

determinat de forţa militară şi economică a 

SUA şi asta înseamnă că nici astăzi nu 

există o alternativă la o Europă modernă, 

bogată, democratică şi puternică condusă de 

Statele Unite ale Americii. După lecţiile Primului şi celui de-al Doilea Război 

Mondial, Europa dădea semne că a înţeles că este necesar să-şi facă singură 

ordine în casă. Se pare că deja a fost cuprinsă iar de amnezie. 

 

 Cine câştigă?! Cine pierde?! 
 Trebuie să recunoaştem că BREXITUL a creat perplexitate. Părea că 

Europa e cuprinsă de un vis urât. Nu este deloc adevărat că rezultatul a surprins ci 

că, mai degrabă, ne-a trezit pe toţi la o realitate tulburătoare: pe cât de dificil le 

este unor ţări să acceadă în Uniunea Europeană, pe atât de uşor le este altora să 

renunţe la calitatea de membru al aceleaşi uniuni. 

 Lordul Cameron şi cabinetul său au lăsat Europei impresia că stăpânesc 

situaţia şi că Referendumul va fi doar o formalitate. Nu ştiu cât de adânc au crezut 

liderii englezi în această idee. După ce între 18 – 19.02.2016 au avut loc negocieri 

complexe între liderii U.E. privind menţinerea Marii Britanii în Uniune,    

făcându-se  eforturi deosebite în scopul „armonizării intereselor Marii Britanii cu 

principiile şi normele fundamentale ale Uniunii Europene, se ajunge la un 

compromis şi se recunoaşte menţinerea Marii Britanii în Uniunea Europeană cu 

un... „statut special”. Ce vrea să însemne aceasta? Că negocierile, indiferent de 

natura lor, nu se încheie niciodată cu „rezultate” ci întotdeauna cu 

„compromisuri”. 

 După alte negocieri  purtate cu alte state membre, analiştii şi experţii 

europeni au inclus Marea Britanie în rândul statelor care susţineau ideea ca 

suveranitatea Marii Britanii să nu intre în discuţie. În concluzie, în urma 
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negocierilor din februarie 2016 s-au obţinut avantaje pentru englezi şi doar o 

palidă garanţie privind păstrarea unităţii U.E., apreciindu-se că acestea 

(negocierile) au constituit un moment de cotitură în procesul de „construcţie 

europeană”. 

 Afirmaţia s-a dovedit total eronată. Preşedintele în exerciţiu al 

Parlamentului European, Martin Schulz, spunea imediat după Referendum: 

„Britanicii au încălcat regulile. Nu este în filosofia U.E. ca oamenii să-şi decidă 

singuri soarta”. Deci nu rezultă că ar trebui să ne întrebăm cât de democratică 

este instituţia U.E.? Toţi liderii de astăzi ai U.E. s-au întrecut în declaraţii care 

mai de care mai sforăitoare din care transpare ideea că Marea Britanie „trebuie să 

părăsească U.E. cât mai repede posibil” şi 

că Uniunea va continua să funcţioneze de-

acum încolo în 27 de pistoane, la fel de 

bine ca în 28, promovându-şi valorile sale 

fundamentale. Şi parcă pentru a dezminţi 

declaraţiile liderilor U.E., primul ministru 

al Ungariei, Viktor Orban, declara că 

„Ungaria a ales altă direcţie” şi că „U.E. 

reprezintă dezordinea, în timp ce Ungaria 

reprezintă ordinea”. Doar timpul şi modelul de construcţie europeană al viitorului 

vor spune dacă ideea părăsirii U.E. va reprezenta sau nu o opţiune şi pentru alte 

state europene. 

 Rămâne o certitudine: BREXITUL a dat apă la moară naţionaliştilor şi 

manifestărilor naţionaliste. Englezii, galezii şi alţi britanici nu au mai acceptat o 

integrare europeană în care nu se mai regăsesc. Îndepărtându-se de conceptul 

convieţuirii în unitate prin păstrarea specificităţilor naţionale, Uniunea Europeană 

se îndreaptă spre o organizaţie politică suprastatală cu caracter discreţionar. 

Formula „Statele Unite ale Europei” după modelul Statelor Unite ale Americii 

nici n-ar trebui să intre în discuţie niciodată, pentru că statele americane nu vor 

deveni state-naţiune în veci. State precum Omaha sau Wisconsin sau California 

nu vor semăna cu Serbia, Bosnia-Herţegovina sau România niciodată. Invers, 

rămâne discutabil. 

 Conducerea U.E. va trebui să determine sensul dezirabil al procesului de 

globalizare în construcţia europeană. 

 Pentru că o Europă bicefală cu două viteze putea fi construită şi fără 

formidabilul efort politic al edificării Uniunii Europene întins pe durată 

nedeterminată. 

 România, membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, nu se 

regăseşte în corul statelor care propun şi susţin reforme şi măsuri în interes 

propriu. Când Polonia a propus modificarea Tratatului Uniunii astfel încât statele 

Europei Răsăritene să poată avea un cuvânt mai greu de spus, ţara noastră a 
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adoptat o poziţie, aş spune neconformă cu propriile interese, refuzând să se 

angajeze mai ferm pe această direcţie de acţiune. 

 Până la un reviriment substanţial al politicii noastre externe, va trebui să 

ne mulţumim cu ce primim în dar pentru cuminţenia noastră. 
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REPUBLICA TURCIA – ÎNTRE CERTITUDINI ŞI DILEME 

 

Col. (r) Emil SUCIU 

 

 1. Recenta tentativă eşuată de lovitură de 

stat militară din Turcia, din 15/16 iulie a.c., a luat 

prin surprindere întreaga lume civilizată. Înseşi 

înalte oficialităţi ale S.U.A. au recunoscut că nu 

au avut niciun fel de informaţii despre pregătirea 

unui asemenea puci. Aceeaşi uluire pare să 

domine şi reacţiile internaţionale faţă de ceea ce a 

urmat după înfrângerea puciştilor: desigur, cele 

mai multe state democratice, inclusiv cele aliate, 

au condamnat lovitura, dar, sub diferite forme şi 

prin intermediul unor canale variate, dezaprobă, 

explicit sau implicit, măsurile aspre, 

supradimensionate de retorsiune pe care le-a luat 

şi le ia conducerea ţării împotriva organizatorilor 

şi actorilor puciului – ca şi cum astfel de procedee 

ar fi fost nu numai inadmisible, ci şi de neaşteptat. Aceste atitudini de nedumerire 

provin, fără îndoială, din necunoaşterea şi/sau neînţelegerea a ceea ce a fost, este 

şi va fi Turcia, respectiv poporul turc. 

 Mustafa Kemal Paşa, supranumit Atatürk,  adică „tatăl turcilor”, a fost, în 

prima jumătate a secolului trecut, nu numai un mare strateg militar şi un 

conducător politic de excepţie, ci şi un adevărat vizionar. Reformele sale, puse în 

aplicare într-un interval scurt, de numai circa 15 ani 

(1922–1936), vizau, în principal, renaşterea naţiunii din 

care făcea parte, aflată în pericol de disoluţie, şi 

construcţia unui stat bazat pe principii moderne, 

occidentale din ruinele unui imperiu îngenuncheat, învins 

şi distrus politic şi economic. Corolarul important şi poate 

cel mai dificil de realizat al acestor refaceri îl constituia, 

fără îndoială, un set de măsuri pentru culturalizarea 

populaţiei, schimbarea mentalităţilor, a modului de 

gândire, a obiceiurilor, comportamentului şi portului 

cotidian, toate strâns legate şi impregnate de tradiţiile musulmane, desacralizarea 

şi laicizarea societăţii şi a instituţiilor acesteia. Măsurile au fost luate fără 

întârziere, ba chiar impuse, într-un stil impetuos care friza autoritarismul. Dar, 

cum se ştie, astfel de componente societale nu se modifică într-un timp scurt şi 

nicidecum prin acţiuni forţate. Ele evoluează continuu, prin resurse proprii şi pe 

durată nedeterminată, dacă sunt favorizate de progresele altor elemente autohtone, 

exterioare lor însele, şi, adesea, de influenţele care sunt permise să pătrundă din 

 

Colonelul (r) Emil SUCIU  
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exteriorul ţării, în caz că tendinţele naţionaliste nu sunt prea puternice ca să le 

anihileze.  

 Reformele lui Atatürk în acest domeniu sensibil au avut, oricum, efecte 

imediate, dar şi de durată, de-a lungul deceniilor care au urmat, îndeosebi în 

aspectele exterioare, de suprafaţă ale mentalităţilor şi atitudinilor şi mai ales în 

mediul urban, prin intermediul şcolii, al propagandei statale şi al armatei, aceasta 

din urmă exercitându-şi, de-a lungul anilor, cu mai mult sau mai puţin succes, 

misiunea care i-a fost încredinţată de către „tatăl turcilor”, de a garanta principiile 

kemaliste. Dar unele straturi sociale, adesea majoritare, au rămas fidele vechilor 

tradiţii, mentalităţilor arhaice, preceptelor musulmane moştenite, cutumelor adânc 

înrădăcinate. Turcia profundă a rezistat de-a lungul a aproape o sută de ani, când 

regimuri politice proislamiste, conservatoare şi/sau tradiţionaliste, liber alese, au 

succedat altora laice – acestea din urmă fiind impuse ori induse adesea (cam o 

dată la 10-15 ani) prin intervenţii în forţă ale armatei, garant al democraţiei şi 

laicităţii statului – şi supravieţuieşte până în zilele noastre, când un partid politic, 

respectiv un regim bazat pe principii islamiste a fost ales (în 2002) şi de câteva ori 

reales, până astăzi, prin sufragii absolut libere, perfect democratice.  

 Între timp, în perioadele de după loviturile de stat, în care laicismul 

domina politic, iar Forţele Armate beneficiau nu numai de multe privilegii, ci şi 

de dreptul de a avea ultimul cuvânt în deciziile guvernului şi în conducerea ţării, 

partidul islamist a fost interzis în mod repetat şi apoi reînfiinţat sub diverse 

denumiri, iar numeroşi lideri politici islamişti şi/sau conservatori, uneori acuzaţi 

de trădare sau de corupţie, au fost fie executaţi, de pildă premierul Adnan 

Menderes, în 1961 (mai târziu reabilitat), fie întemniţaţi, aşa cum s-a întâmplat în 

1997 cu primarul Istanbulului, actualul preşedinte al ţării, Recep Tayyip Erdoğan. 

Liderul religios Fethullah Gülen, un eminent teolog, poet şi filosof islamist, pe 

atunci aliat şi sprijinitor al lui Erdoğan, a 

apucat să se autoexileze, în 1999, în SUA, 

altfel soarta sa ar fi fost, poate, şi mai 

nemiloasă. 

 Antecedentele imediate ale recentei 

lovituri de stat eşuate constituiau semnale 

de care analiştii ar fi trebuit să ţină seamă. 

Încă din a doua jumătate a deceniului întâi 

al noului mileniu, dincolo de sistemul 

democratic formal, de suprafaţă (existenţa 

instituţiilor specifice democraţiilor occidentale, alegeri libere etc.), politicile duse 

de guvernele Erdoğan făceau evident faptul că urmăresc „strângerea şurubului” şi 

trecerea spre un sistem mai autoritar, care să elimine sau să neutralizeze vocile 

Opoziţiei, pe care unii comentatori afirmă că liderul Turciei nu le suportă. 

Numeroşi jurnalişti şi patroni de media au fost trimişi în judecată pentru 

„calomnie”, iar alţii au fost ameninţaţi – se pare că personal de către premier – că 
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vor avea aceeaşi soartă dacă nu se cuminţesc. Câteva ziare şi posturi radio şi TV 

au fost desfiinţate, iar unele companii private ai căror patroni erau critici la adresa 

lui Erdoğan au fost naţionalizate. Mai multe demonstraţii au fost interzise sau 

combătute violent de către poliţie; au fost extinse prerogativele serviciilor secrete 

de a controla (şi, la nevoie, de a opri) accesul la reţelele de socializare şi, în 

general, la Internet (ceea ce s-a şi întâmplat, de exemplu cu Twitter); au fost 

lansate către populaţie apeluri prezidenţiale de a boicota unele publicaţii şi 

mijloace audiovizuale neconvenabile, precum şi produsele unor companii private 

turceşti. Toate acestea justificate prin argumentul că o parte a cetăţenilor ţării s-ar 

afla sub influenţa ideologică a clericului F. Gülen, devenit între timp adversar 

politic al lui Erdoğan.  

 Declanşatorul imediat al conflictului de proporţii dintre cei doi a fost 

scandalul de corupţie de la vârful statului, din 2013–2014, în care au fost 

implicaţi, printre alţii, premierul Erdoğan şi fiul său Bilal, a căror anchetare a fost 

cerută cu insistenţă de către F. Gülen şi adepţii săi (inclusiv din mass-media şi din 

rândul magistraţilor). Premierul, dimpotrivă, l-a făcut vinovat pe Gülen de 

orchestrarea scandalului. Drept urmare, conducerea ţării a întreprins o vastă 

epurare în rândurile organelor de poliţie şi ale celor de justiţie care tocmai 

investigau cazul, iar multe şcoli patronate de Mişcarea Gülen au fost închise. 

Surprinzător este faptul că, în acest conflict pe viaţă şi pe moarte dintre Gülen şi 

Erdoğan (comparat de unii cu cel dintre Troţki şi Stalin), şi partidele de opoziţie, 

ignorând oportunităţile politice ivite cu acest prilej, au luat poziţii de susţinere a 

primului-ministru şi a guvernului pe care acesta îl conducea. Pasivitatea Opoziţiei 

a dus la creşterea puterii premierului Erdoğan, care, după trei mandate în fruntea 

guvernului, a devenit în 2014 preşedinte al ţării, cu 51-52% din voturi. 

 În consecinţă, preşedintele şi guvernul partidului islamist AKP (Partidul 

Justiţiei şi Dezvoltării) s-a simţit îndreptăţit să-şi continue măsurile de 

neutralizare a oponenţilor săi. Iar contextul social-economic al unor astfel de 

măsuri a fost cât se poate de adecvat pentru ca, în afară de „nucleul dur” al 

adepţilor săi, premierul şi apoi preşedintele Erdoğan să dobândească foarte mulţi 

noi simpatizanţi. De când acesta a venit la putere, viaţa politică a devenit stabilă 

(nu mai era nevoie de guverne de coaliţie), iar economia ţării a cunoscut o 

excepţională dezvoltare (ceea ce se întâmplă, în general, în perioada iniţială a 

oricărui regim de mână forte); PIB-ul per capita al Turciei şi investiţiile s-au 

triplat (inclusiv de pe urma turismului); numeroşi cetăţeni şi-au găsit loc de 

muncă şi s-au mutat la oraş; bunăstarea, puterea de cumpărare şi nivelul de trai au 

crescut; ţara şi-a plătit toate datoriile către FMI etc. Drept urmare, conform unor 

surse, în primii zece ani ai regimului Erdoğan, numărul adepţilor acestuia a 

crescut foarte mult, egalându-l, se pare, pe cel al kemaliştilor, al celor de stânga şi 

al simpatizanţilor lui F. Gülen la un loc. De asemenea, în timpul regimului 

Erdoğan a fost reînnoit asaltul militar agresiv împotriva separatiştilor din PKK (cu 
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numeroase victime şi în rândul 

minoritarilor kurzi „nevinovaţi”, care 

formează circa 20% din populaţia ţării), 

ceea ce a câştigat şi inimile naţionaliştilor 

turci.  

 

 2. Este oare ceea ce se întâmplă 

acum în Turcia ceva surprinzător, diferit de ce s-a întâmplat în trecut? A fost 

tentativa recentă de puci o acţiune imprevizibilă? Sunt oare măsurile dure de 

represiune un element ieşit din comun? Răspunsul nu poate fi decât negativ, deşi 

unele nuanţări sunt absolut necesare. 

 Pe de o parte, da, a fost de mare mirare – întrucât era fără precedent – 

modul execrabil în care a fost organizată lovitura militară. La ea a participat doar 

o mică parte a Forţelor Armate, cea ai cărei comandanţi erau decişi să răstoarne 

conducerea islamistă a ţării şi în primul rând pe preşedintele Erdoğan, calificat 

drept dictator în numeroase cercuri intelectuale şi în media de opoziţie. 

Conducerea superioară a armatei nu a fost implicată în puci: unii comandanţi din 

primul eşalon nu au fost informaţi deloc, alţii au refuzat sugestiile, pesemne 

investigative, discrete şi prudente, de a fi cooptaţi; alţii au ştiut, poate, dar s-au 

eschivat. Ordinele date ofiţerilor şi soldaţilor au venit de la unii dintre 

comandanţii de structuri teritoriale, de eşalon doi şi trei, iar organizatorul 

principal a fost, se pare, un general rezervist, fost comandant al Aviaţiei Militare 

şi fost comandant, între 2013 şi 2015, al avionului prezidenţial, gl. (r.) Akın 

Öztürk. Puciştii făceau parte din toate categoriile de forţe armate şi din alte organe 

de putere (poliţie, jandarmerie, trupe speciale, servicii secrete etc.), dar numai 

dintr-un număr redus de structuri ale acestora. Mijloacele întrebuinţate au fost 

câteva avioane de luptă şi elicoptere, câteva zeci de tancuri şi transportoare 

blindate, iar acţiunile militare întreprinse au inclus – inadmisibil – bombardarea 

Parlamentului, a Palatului Prezidenţial şi a altor instituţii fundamentale ale statului 

democratic, precum şi uciderea intenţionată a numeroşi cetăţeni civili. A fost 

vorba, evident, de un complot prost organizat al unor generali şi ofiţeri rebeli, 

lipsiţi de unitate de comandă şi de forţa necesară, care nu se aşteptau la o reacţie 

atât de fermă a populaţiei fidele lui Erdoğan. Opoziţia stradală curajoasă a 

susţinătorilor preşedintelui a înfrânt nu numai capacitatea de acţiune, ci şi voinţa 

de a acţiona a unei mâini de militari de profesie, nepricepuţi şi naivi. Per total, 

eşecul loviturii şi însăşi capacitatea redusă de organizare şi de acţiune a armatei, 

ba chiar şi atitudinea pasivă şi neutră a majorităţii acesteia, i-au dezamăgit 

profund pe adversarii „democraţiei islamice” instaurate de Erdoğan şi adepţii săi 

politici. 

 Pe de altă parte, un factor mai nou care a intervenit în politica internă a 

Turciei a fost dezvoltarea Mişcării Gülen, care a produs o breşă adâncă în 

orientarea islamistă a unei bune părţi a populaţiei ţării. Afirmaţi împreună, de pe 
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aceeaşi platformă ideologică, în lupta lor pentru câştigarea simpatiilor populaţiei 

sărace şi mijlocii din mediile rurale şi din zonele mărginaşe ale oraşelor, profund 

credincioasă şi tradiţionalistă, Fethullah Gülen şi Recep Tayyip Erdoğan au 

devenit inamici după ce acţiunile autoritariste ale acestuia din urmă, în calitate de 

premier al Turciei, au devenit mai dure, mai accentuate şi mai vădite. F. Gülen, 

refugiat în Statele Unite, unde i s-a acordat statutul de rezident permanent („green 

card”), şi-a continuat activitatea de filosof al religiilor, de teolog şi scriitor, 

propagându-şi în lume ideile islamist-sufiste. El este caracterizat drept un gânditor 

musulman moderat, cu tendinţe civice, fără aspiraţii politice. Din cărţile şi 

articolele sale transpare că este un adept al păcii, înţelegerii şi toleranţei, al unui 

sistem politic democratic, pluripartit, al dialogului interconfesional (de altfel, a 

purtat discuţii cu Papa, cu lideri religioşi evrei şi ortodocşi), dar şi al 

complementarităţii diverselor ramuri ale islamismului (sunnită, şiită, alevită, 

sufistă etc.). Gândirea sa diferă de aceea a altor teologi islamişti moderaţi prin 

două idei fundamentale: a) musulmanul are datoria altruistă de a fi în slujba 

binelui public (de aici şi denumirea mişcării, Hizmet „slujbă, serviciu”), atât al 

comunităţii locale, cât şi al naţiunii, al musulmanilor şi nemusulmanilor din toată 

lumea; b) comunitatea musulmană e obligată să poarte dialog cu celelalte popoare 

ale Cărţii Sfinte (evreii şi creştinii), cu alte religii, dar şi cu ateii şi agnosticii. 

 F. Gülen s-a dovedit însă extrem de activ în domenii practice precum 

educaţia, cultura şi sănătatea. În consecinţă, şi-a câştigat milioane de adepţi în 

întreaga lume, din Turcia până în S.U.A., din Europa până în Asia Centrală şi 

America de Sud. Cu ajutorul şi susţinerea lor a înfiinţat şi dotat, în întreaga lume, 

peste 1.000 de şcoli şi universităţi, spitale şi centre teologice, posturi de 

televiziune şi radio. Se spune că cel puţin şcolile, înfiinţate, de regulă, de către 

oameni de afaceri turci, sunt dintre cele mai performante, cu metode didactice 

moderne, cu dotări de prima mână şi cu materii predate care includ, desigur, 

matematica, chimia, fizica, limba engleză, 

limba turcă etc., iar în aceste şcoli nu se 

desfăşoară activităţi religioase. În funcţie 

de ţară, proporţia elevilor proveniţi din 

familii de turci autohtoni sau veniţi recent 

din Turcia, eventual din familii mixte, este 

mai mică decât aceea a elevilor de alte 

naţionalităţi, majoritatea fiind din etnia 

ţării respective. În România, spre 

exemplu, dintre cele 11 şcoli „Lumina” 

înfiinţate de adepţi ai lui Gülen, Liceul internaţional de informatică are 3.300 de 

elevi, dintre care numai 15% sunt turci sau provenind din familii mixte turco-

româneşti. Mulţi dintre absolvenţii liceelor devin studenţi la cele mai prestigioase 

universităţi din lume. Mişcarea Gülen susţine financiar, de asemenea, diverse 
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afaceri, companii şi firme (care, odată ajunse pe profit, întorc o parte din banii 

primiţi către organizaţia lui Gülen, finanţând direct iniţiativele şi activităţile sale). 

 Prin ideile propagate şi acţiunile întreprinse, F. Gülen se înscrie, aşadar, 

printre puţinii gânditori islamişti moderaţi şi toleranţi, dar având şi preocupări 

civice extrem de intense. Organizaţia sa este caracterizată drept o mişcare 

societală civică islamistă transnaţională, inspirată de gândirea şi învăţăturile 

iniţiatorului ei. Unii comentatori definesc fundamentul teologic al acestei mişcări 

drept „islamism turcesc liberal”. 

 Având însă o orientare civică atât de fermă, F. Gülen şi mişcarea sa nu 

puteau să nu intre în coliziune cu evoluţiile politice din ţara de baştină, Turcia. 

Analiştii consideră că „derapajele” politice tot mai intense lui R.T. Erdogan, fie ca 

prim ministru fie ca preşedinte, l-au determinat pe Gülen să se despartă drastic de 

fostul său aliat, să se delimiteze şi să critice aspru „măsurile antidemocratice” ale 

acestuia, să-l numească din ce în ce mai frecvent „dictator” şi să-i atragă pe 

această linie de conduită, de opoziţie făţişă, pe adepţii săi din diverse domenii: 

ziarişti, oameni de televiziune, profesori şi învăţători, universitari, magistraţi, 

patroni de companii industriale şi de presă etc. Nu se poate afirma cu certitudine 

dacă şi-a câştigat adepţi reali şi în armată, poliţie, servicii secrete şi alte organisme 

de forţă sau, dimpotrivă, participanţii la puciul din iulie a.c. au devenit aliaţi de 

moment ai Mişcării islamiste Gülen doar din pure sentimente de patriotism, 

simţind pe umerii lor povara datoriei de acum tradiţionale a Forţelor Armate de a 

apăra, la nevoie cu arma, principiile kemaliste în spiritul cărora au fost educaţi.  

 Fapt este că organele de siguranţă şi partizanii lui Erdoğan aveau întocmite 

din timp „liste negre” cu cei suspecţi de a fi susţinători ai Mişcării, dar şi cu 

opozanţii politici care nu aveau nicio legătură cu aceasta; altfel nu se explică 

reţinerea, imediat după puci şi arestarea fără acuzaţii formale, pe termen nelimitat, 

a zeci de mii de cetăţeni (Constituţia Turciei permite acest lucru în caz de stare de 

urgenţă), precum şi concedierea altor zeci de mii din diverse instituţii ale statului. 

Se apreciază că, per total, peste 100.000 de opozanţi (militari, jurnalişti, poliţişti, 

judecători, procurori, funcţionari publici, profesori etc.) au fost până acum fie 

arestaţi, fie eliberaţi din funcţie, iar peste o sută de instituţii media (15 televiziuni, 

23 posturi de radio, trei agenţii de ştiri, 45 de cotidiene) şi aproximativ 600 de 

şcoli au fost închise. S-a trecut la reorganizarea unor ministere (Ministerul 

Apărării, al Afacerilor Interne, al Muncii, al Justiţiei, al Afacerilor Religioase, al 

Educaţiei etc.), la relocarea unor unităţi şi mari unităţi militare din marile oraşe în 

zone de provincie, precum şi la punerea în subordinea şi sub controlul guvernului 

a Statului Major General şi a altor instituţii de forţă. În mod paradoxal (şi cinic), 

unele dintre aceste măsuri corespund cerinţelor pentru aderarea Turciei la 

Uniunea Europeană (de exemplu, controlul civil asupra Forţelor Armate). 

Reducerea rolului decisiv al armatei în menţinerea sistemului politic laic al ţării s-

a petrecut treptat, pe tăcute, în ultimii zece ani (mai ales prin modificarea unor 

principii şi norme proprii de numire în funcţie şi prin plasarea în funcţii-cheie a 
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unor generali fideli), pe măsură ce regimul Erdoğan şi-a consolidat puterea şi 

influenţa în societate, iar lovitura finală a fost prilejuită tocmai de puciul eşuat din 

iulie a.c. În orice caz, dacă umilirea în public a generalilor, ofiţerilor şi soldaţilor 

armatei participanţi la puci a generat, pesemne, bucurie în rândul partizanilor lui 

Erdoğan şi al celor care aveau motive de răzbunare împotriva militarilor, ea a 

provocat, cu certitudine, tristeţe şi empatie în rândurile Forţelor Armate, respectiv 

sentimente vindicative faţă de autorii acţiunilor umilitoare. 

 Nimic nou sub soare: la fel s-a întâmplat şi în trecutul Republicii Turcia, 

ca să nu mai vorbim de cel al Imperiului 

Otoman. Repercusiunile puciului recent ar 

fi, poate, şi mai severe dacă nu ar exista 

Uniunea Europeană, la care ţara ar dori să 

adere (cu un entuziasm, e drept, tot mai 

redus) şi dacă jumătate din populaţia ţării 

nu s-ar opune în continuare – pentru 

moment neunitar şi mai puţin vocal, din 

culise – liniei islamist-autoritariste urmate 

şi impuse de regim. Oricum, epurările masive din justiţie, din mass-media şi din 

instituţiile de forţă au diminuat considerabil – cel puţin pentru moment – şansele 

unei opoziţii reale, de succes, la politica preşedintelui Erdoğan, a guvernului său 

şi a AKP. Se pare că singura voce oponentă fermă şi audibilă în spaţiul public 

este, în prezent, aceea a lui F. Gülen, care, ripostând la acuzaţia că ar fi orchestrat 

puciul (motiv pentru care i se cere extrădarea din SUA), îl învinovăţeşte pe însuşi 

Erdoğan că s-ar afla în spatele tentativei eşuate de lovitură militară, al cărei 

obiectiv ar fi fost tocmai motivarea consolidării puterii acestuia, a luării sub 

control a tuturor instituţiilor statului şi a reducerii la tăcere a Opoziţiei. 

 De altfel, conducerea islamistă turcă nu poate fi blamată prea aspru pentru 

aceste evoluţii interne, de vreme ce găsim destule exemple şi printre statele 

europene în care curentul religios este puternic şi se interferează cu factorul 

politic, iar cutumele, tradiţiile şi simbolurile creştine – cu nimic mai presus decât 

cele musulmane – sunt păstrate, afişate şi respectate cu sfinţenie nu numai în 

lumea rurală, ci chiar la nivelul clasei politice, al Parlamentului şi al politicienilor 

de vârf. De asemenea, tentative de autoritarism sau de acaparare a instituţiilor 

statului prin metode aflate la limita Constituţiei – din fericire, stopate la timp – au 

apărut recent şi în unele ţări europene (chiar membre ale UE) în care democraţia 

este insuficient consolidată. De aceea, ceea ce e îngrijorător în Turcia nu este 

neapărat întoarcerea la tradiţiile islamiste, ci mai degrabă exploatarea acestora în 

folosul Puterii şi în detrimentul Opoziţiei, precum şi absenţa sau slăbiciunea 

mecanismelor de blocare a tentaţiilor autoritariste. 

 

 3. Eşecul puciului din iulie şi evenimentele care i-au succedat au dus şi la 

o modificare a paradigmei relaţiilor internaţionale ale Turciei. Deşi critici 
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(temperate de conştiinţa importanţei geopolitice şi geostrategice a acestei ţări în 

cadrul NATO) au existat şi înainte de tentativa de puci, SUA şi majoritatea 

statelor UE, condamnând puciul, au reacţionat mai mult sau mai puţin vehement 

şi la măsurile exagerate luate nu numai împotriva puciştilor propriu-zişi, ci şi a 

opozanţilor de orice fel. Tonul critic a fost şi este însă moderat în cazul unor ţări 

ale căror interese nu permit decât o atenţionare prudentă, pentru ca relaţiile lor cu 

Turcia să nu se deterioreze dramatic, până la ruptură. 

 a) SUA şi-au manifestat îngrijorarea, dar şi încrederea că Turcia va reveni 

în scurt timp la respectarea democraţiei şi a statului de drept. Unii analişti au atras 

însă atenţia asupra deosebirii uriaşe dintre atitudinile critice dure ale 

vicepreşedintelui J. Biden din ianuarie a.c. faţă de încălcarea drepturilor omului în 

Turcia şi declaraţiile sale împăciuitoare şi înţelegătoare din timpul vizitei pe care 

a întreprins-o în această ţară în luna august 2016, când a fost întâmpinat la 

aeroport în condiţii aproape umilitoare, doar de către viceprimarul Ankarei. El s-a 

străduit din răsputeri să detensioneze relaţiile bilaterale, ajunse în stare critică în 

urma solicitărilor repetate ale lui Erdoğan de a-l extrăda pe rivalul său, F. Gülen, 

şeful organizaţiei „teroriste” care-i poartă numele. Biden a explicat cât se poate de 

detaliat că normele juridice din SUA sunt diferite şi că extrădarea nu se poate 

decide de către guvern, ci numai în urma sentinţei unui tribunal, bazată pe probe 

concrete şi punctuale indubitabile. Desigur că opiniei publice turceşti îi este greu 

să înţeleagă o astfel de procedură specifică separării puterilor în stat, în timp ce 

lumii occidentale îi este la fel de greu să înţeleagă că acest mod de gândire 

„nedemocratic” – şi anume acceptarea benevolă a unei conduceri autoritare şi a 

amestecului, a mixturii puterilor în stat – i-a fost implantat poporului turc pe 

parcursul unor lungi secole de autocraţie teocratică. În aşteptarea emiterii 

sentinţei, care ar putea dura mai mulţi ani (Gülen are acum 75 de ani şi este 

măcinat de mai multe maladii grave), raporturile Turciei cu Statele  Unite rămân 

cvasitensionate, fără a afecta cooperarea politică, economică şi militară. 

 b) Relaţiile dintre Uniunea Europeană şi Turcia sunt marcate de prelungita 

amânare a încheierii negocierilor de aderare. UE pune presiune nu numai pentru 

îndeplinirea unor cerinţe, unele greu acceptabile în Turcia, inclusiv respectarea 

drepturilor omului şi a statului de drept şi reluarea negocierilor cu minoritatea 

kurdă, la care se adaugă şi problema cipriotă, ci şi pentru reţinerea pe teritoriul 

turc a refugiaţilor din Siria şi a altor migranţi. Turcia, la rândul ei, pune condiţii şi 

presează UE pentru eliminarea vizelor, nerecunoaşterea genocidului împotriva 

armenilor, acceptarea Turciei aşa cum e, cu tradiţiile ei, în UE, ameninţând cu 

posibila declanşare a unui nou val de imigranţi în Europa, cu eventuala rupere a 

legăturilor cu unele state occidentale, sugerând şi posibilitatea reorientării spre 

Rusia şi Iran a politicii de alianţe a ţării. Un element de care Turcia ţine seamă 

fără îndoială este tentativa, deocamdată nereuşită, a Uniunii Europene – 

neexprimată oficial, dar sugerată în unele cercuri diplomatice – de a decupla prea 

strânsele legături şi alianţe strategice bilaterale pe care SUA le-au încheiat cu 
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unele state est-europene, considerând că astfel de relaţii exced cadrul european şi 

sunt în detrimentul coeziunii din cadrul uniunii. Unii analişti consideră că scopul 

primordial al creării axei trilaterale Polonia–România–Turcia este tocmai 

dejucarea acestei tentative vest-europene. 

 c) Ca urmare a ciocnirii intereselor şi influenţelor lor ca puteri regionale şi 

în contextul alianţei istorice a Turciei cu Occidentul, raporturile cu Rusia ale 

Imperiului Otoman şi ale succesoarei acestuia, Republica Turcia, au fost aproape 

întotdeauna conflictuale de-a lungul istoriei, cu scurte perioade de acalmie şi chiar 

de prietenie (în epoca Atatürk). Legăturile (mai ales cele comerciale şi 

economice) ale Turciei cu Federaţia Rusă au devenit tot mai strânse în decursul 

anilor care au trecut de la venirea la putere a lui R.T. Erdoğan, chiar dacă 

interesele celor două ţări sunt în continuare divergente în mai multe domenii, în 

special în privinţa sferelor de influenţă regională ale celor două state. Amestecul 

acestora în conflictul din Siria şi incidentul doborârii intenţionate a unui avion de 

luptă rusesc de către Aviaţia Militară turcă au tensionat brusc relaţiile bilaterale, 

dar puciul din iulie a.c. şi reacţiile occidentale la măsurile de suprimare a 

Opoziţiei au prilejuit reluarea relaţiilor politice, printr-o vizită „memorabilă” 

întreprinsă de Erdoğan în Rusia. Rezultatele întâlnirii cu Putin nu au depăşit însă, 

se pare, cadrul cooperării economice, iar îngrijorările occidentale privind o 

posibilă reorientare a Turciei spre Rusia par a fi fără temei. 

 d) Unul dintre obiectivele externe ale Turciei este consolidarea statusului 

de putere regională, cu influenţe extinse asupra ţărilor balcanice (în care trăiesc şi 

numeroşi turci), a statelor şi populaţiilor turcofone din Asia Centrală şi din zona 

caucaziană, precum şi a entităţilor statale din Orientul Apropiat şi Mijlociu. 

Desigur că, în această din urmă privinţă, şansele sale de reuşită se reduc la ţările 

cu populaţie majoritar sunnită sau în care dominanta politico-religioasă aparţine 

sunniţilor. Deşi se întrevăd unele oportunităţi de îmbunătăţire a relaţiilor cu marea 

rivală şiită din regiune, Iranul, ele se limitează strict la domeniul economic. Cum 

mărul discordiei internaţionale îl constituie în prezent Siria, Ankara are şi ea 

pretenţii de influenţă cel puţin asupra fâşiei de nord a acestei ţări aflate în curs de 

disoluţie, unde trăiesc nu numai destui turcofoni, ci şi o majoritate kurdă cu 

pretenţii la autonomie – evoluţie posibilă pe care Turcia nu o acceptă nicidecum, 

având în vedere perspectiva unei uniri a kurzilor, inclusiv a celor din sud-estul 

Turciei, într-un singur stat. De aici decurg şi solicitarea Ankarei de constituire a 

unei zone-tampon în nordul Siriei, pentru găzduirea refugiaţilor, şi intervenţia 

armată turcească cu forţe terestre împotriva ISIS, în unele zone ocupate de această 

organizaţie teroristă în apropierea frontierei cu Turcia. Executată cu acordul şi 

sprijinul aerian al SUA, incursiunea a vizat însă şi trupele kurde, urmărind să 

prevină ocuparea de către acestea a teritoriului din care au fost alungaţi teroriştii 

ISIS. Scopul major urmărit de Ankara este acela de a împiedica accesul kurzilor la 

Vest de Eufrat şi crearea unei fâşii compacte, continue care să despartă pe kurzii 

din Siria de cei din Turcia, adică să le interzică o contiguitate teritoriale. De notat 
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că miliţiile kurde YPG din nordul Siriei sunt parte a coaliţiei anti-Assad a Forţelor 

Democratice Siriene (SDF), care sunt sprijinite de SUA. În haosul şi paradoxurile 

războiului din Siria, Turcia caută cu orice preţ să fie un jucător activ în 

aranjamentele regionale post-conflict, obiectiv la care va ajunge foarte probabil, 

datorită poziţiei sale geografice şi rolului său inevitabil în lupta anti-ISIS, chiar 

dacă, potrivit unor informaţii, nu a ezitat să profite economic de pe urma creării 

temporare a Statului Islamic (prin import de ţiţei şi negoţ cu armament). 

 e) Tensiuni au apărut şi în raporturile Ankarei cu un alt stat arab, anume 

Egiptul, ale cărui oficialităţi acuză Turcia şi serviciile sale de informaţii că 

sprijină partidul transarab Frăţia Musulmană, finanţând unele posturi TV care 

atacă Egiptul şi găzduind sute de membri ai acestei organizaţii. Drept urmare, 

Egiptul şi-a anunţat oferta de a-i acorda azil politic rivalului lui Erdoğan, clericul 

F. Gülen. 

 f) Rezolvarea problemei kurde este de mare importanţă pentru stabilitatea 

viitoare a Orientului Mijlociu. În contextul războiului civil din Siria,  kurzii 

sirieni, ca şi cei din Irak, ceva mai înainte şi-au legat soarta de SUA, mai mult, au 

fost singurii care au obţinut succese notabile în lupta împotriva ISIS. Acum 

Washingtonul are de ales între Turcia şi kurzi şi se pare că balanţa înclină spre 

Ankara. Dacă kurzii vor fi iar abandonaţi sau trădaţi la masa jocurilor politice, 

singurele care vor avea de câştigat vor fi organizaţiile islamiste fundamentaliste şi 

teroriste. Aceasta nu înseamnă, în nici un caz, linişte şi pace în Orientul Mijlociu.  

  

 4. Ce concluzii şi prognoze am putea emite pe baza tuturor acestor 

evenimente? Certitudinile istorice pe care le oferă Turcia şi mai cu seamă 

dilemele cu care aceasta se confruntă nu permit decât aserţiuni proiectate pe 

termen scurt şi mediu. 

 a) Pe plan intern, Turcia va rămâne aceeaşi ţară divizată între islamism şi 

kemalism, între Europa şi Asia, la răscrucea absorbantă şi mediatoare a două 

civilizaţii profund diferite. Ceea ce e relativ nou este conflictul intraconfesional 

dintre adepţii lui Erdoğan şi cei ai clericului F. Gülen, care, dacă nu a iniţiat 

personal recentul puci, cel puţin a reuşit, prin organizaţia sa, să dezbine atât 

mişcarea islamistă din Turcia, cât şi societatea turcă în general şi instituţii 

fundamentale ca justiţia, sistemul educaţional, poliţia, poate şi armata. Adepţii 

adevăraţi ai kemalismului se vor opune însă în continuare atât lui Erdoğan, cât şi 

lui Gülen, de vreme ce ambii sunt promotori ai instaurării unui stat „neoislamic”. 

 Recep Tayyip Erdoğan va rămâne la cârma ţării, ca preşedinte sau, 

alternativ, după model rusesc, ca premier, atâta timp cât forţele kemaliste nu se 

vor refortifica şi/sau până când economia ţării nu va intra într-o perioadă de 

declin, astfel încât masele de alegători să resimtă o criză în propriile buzunare. Ca 

şi până acum, celor mai mulţi cetăţeni le va păsa prea puţin de principii precum  

democraţia sau statul de drept, le va fi indiferent dacă la conducere se află un grup 

autoritarist de tip asiatic sau, dimpotrivă, înclinat mai mult spre modelul 



DINCOLO DE ORIZONTURI  • ANUL I/nUMĂRUL 2 •  NOIEMBRIE 2016 

 

ADMRR „aL.I. CUZa”   29 
 

european, protector al drepturilor omului, atâta vreme cât lor le va merge bine, 

nivelul de trai va creşte, accesul la bunăstare, la locuri de muncă şi la servicii 

medicale se va consolida, iar ţara va cunoaşte dezvoltarea şi stabilitatea internă. În 

aceste circumstanţe, jumătate din populaţia ţării îl va apăra, alege şi iubi pe 

Erdoğan, afişând bannere cu chipul acestuia la fel de uriaşe ca şi cele de care nu a 

beneficiat până acum decât fondatorul Turciei moderne, Mustafa Kemal Atatürk, 

ceea ce, potrivit unor analişti, va accentua tendinţele autocratice, totalitare şi 

megalomane ale şefului statului. 

 Cu toate acestea, se va menţine divizarea socială şi religioasă a populaţiei, 

iar elitele vor încerca să mobilizeze cealaltă jumătate a alegătorilor şi să încline 

din nou balanţa spre o conducere laică, mai laxă şi mai deschisă spre valorile 

europene. Nu este însă de aşteptat ca un nou puci să se întâmple în viitorul 

apropiat, chiar dacă pilonii kemalismului –secularismul statului şi democraţia de 

tip occidental – vor cunoaşte o degradare şi mai accentuată, întrucât aceşti piloni 

nu pot rămâne încă stabili într-o ţară ca Turcia, în care continuă să se afirme cu 

putere tradiţii şi valori cu totul diferite de cele din lumea occidentală. Construcţia 

politică pe care R.T. Erdoğan şi adepţii săi au altoit-o pe islamism le-a adus 

victoria în alegeri, dar şi perspectiva îndepărtată a unei prăbuşiri dramatice. 

 b) Pe plan extern, Occidentul, în frunte cu SUA, va continua să-şi 

ocrotească interesele în regiune. Cel puţin Statele Unite şi unele membre ale 

Uniunii Europene îşi vor diminua şi mai mult tonul vehement faţă de conducerea 

de la Ankara, marşând mai mult pe importanţa strategică a Turciei în zonă, 

inclusiv ca membră NATO, pe rolul esenţial al acestei ţări în lupta împotriva ISIS 

şi pe statutul ei de pavăză a Europei în faţa valurilor de refugiaţi şi alţi migranţi 

asiatici. Toate aceste atuuri vor fi exploatate de Turcia, chiar şi în forma 

şantajului, pentru a-şi proiecta interesele autohtone şi regionale. 

 SUA şi Turcia vor colabora strâns în dosarul sirian, probabil, implicit, 

printr-un angajament militar terestru mai consistent al F.A. turceşti împotriva 

ISIS. Kurzii sirieni şi miliţiile lor YPG nu vor beneficia decât de un sprijin de 

faţadă din partea SUA şi vor fi descurajaţi să-şi constituie o administraţie 

autonomă în nordul Siriei, deoarece interesul de a păstra Turcia ca aliat, departe 

de cercul de influenţă al Rusiei, este predominant în politica americană. SUA vor 

face, aşadar, mari concesii Turciei, trecând cu vederea inclusiv încălcarea unor 

drepturi ale omului şi a altor norme de tip occidental, aplicată cetăţenilor turci, 

inclusiv minorităţii kurde din sud-estul ţării. Ca să cităm un fost ambasador al 

Turciei la Washington, „relaţia turco-americană este ca un mariaj catolic: nu 

există divorţ”. Unele evoluţii vor depinde însă şi de cine va câştiga alegerile 

prezidenţiale din SUA. 

 Întrucât mai vocale în corul de critici la adresa Turciei vor fi, după toate 

probabilităţile, unele state vest-europene, relaţiile acestei ţări cu UE vor rămâne 

identice cu cele de până acum: promisiuni, încurajări şi speranţe oferite Turciei, 

dar fără paşi concreţi în direcţia aderării, cât timp Ankara nu va reveni la o 
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evoluţie pe calea unei democraţii acceptabile pentru Occident, nu va relua 

negocierile cu minoritatea kurdă şi nu va încheia „războiul” împotriva acesteia şi 

a sirienilor kurzi, dus sub pretextul luptei antiteroriste. În măsura în care SUA vor 

face presiuni asupra UE să detensioneze raporturile cu Ankara şi să revină la 

agenda integrării Turciei în UE, ameninţarea unei alianţe turco-ruse va fi 

îndepărtată pe deplin şi va deveni o amintire neplăcută. La fel se va întâmpla şi cu 

raporturile turco-iraniene, care vor rămâne reci şi prudente, de colaborare 

economică şi diplomatică, în funcţie, desigur, de evoluţiile interne din Iran.  

 De altfel, se apreciază că vizita întreprinsă de preşedintele turc în Rusia a 

fost un fel de „joc de glezne” al lui Erdoğan, prin care acesta, dincolo de intenţia 

de detensionare şi de reglementare a relaţiilor bilaterale după incidentul aviatic, a 

dorit să emită către Occident o vagă şi prietenească ameninţare cu degetul 

arătător, în semn că „lucrurile ar putea să arate şi altfel”. Este însă improbabil ca 

Turcia să renunţe la alianţele sale de acum tradiţionale cu Occidentul. 

 Este de aşteptat, aşadar, ca Republica Turcia – chiar dacă va fi condusă 

mai mulţi ani de acum încolo de o Putere islamistă autoritară şi va fi în continuare 

măcinată de contradicţii şi dileme – să aibă cel puţin câteva certitudini în privinţa 

viitorului său: nu va trece la „inamic”, depăşind „linia frontului”; va rămâne loială 

alianţei cu SUA; se va menţine, ca element vital, în cadrul NATO și îşi va urmări 

perspectiva de integrare în Uniunea Europeană.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DINCOLO DE ORIZONTURI  • ANUL I/nUMĂRUL 2 •  NOIEMBRIE 2016 

 

ADMRR „aL.I. CUZa”   31 
 

„REVOLUŢIA PORTOCALIE” ŞI „PRIMĂVARA RUSĂ” 

UCRAINA LA RASCRUCE 

 

Col. (r.)  Trifan MATENCIUC 

 

 „Revoluţia Portocalie” şi „Primăvara 

rusă” au făcut carieră pentru analiştii politico-

militari şi nu numai. 

 „Revoluţia portocalie” din Ucraina, care a 

sperat la democraţie, bunăstare economică, 

stoparea corupţiei precum şi apropierea şi 

integrarea în rândul statelor europene, a 

determinat provocarea unor evenimente cu 

consecinţe  tragice, atât pe plan intern cât şi pe 

plan extern. 

 Pe plan intern s-a produs o scindare a 

societăţii cu tendinţe centrifuge în două direcţii : 

una spre est iar cealaltă spre vest. Ucraina 

ultranaţionalistă din vest, proeuropeană şi 

profund rusofobă, a determinat-o pe cea rusofonă 

din est, instigată de Moscova, să reacţioneze 

printr-o revoltă armată, care s-a transformat foarte repede într-un război civil 

denumit de insurgenţii proruşi „Primăvara rusă”. 

 Evenimentele au avut, fără dubii, „sponsori binevoitori”, atât din est cât şi 

din vest. Cine au fost aceştia şi cine se afla în spatele acestor evenimente, 

deocamdată este încă nelămurit pe deplin, urmând ca istoria să ne lămurească mai 

târziu. 

 Ceea ce acuză Rusia, este tendinţa euroatlantică de a se apropia tot mai 

mult de graniţele sale, cu promisiunea de democratizare a Ucrainei şi de integrare 

a acesteia în Uniunea Europeană (UE) şi, eventual, în NATO. 

 Rusia, care pe bună dreptate, emite pretenţii de mare putere militară dar şi 

economică, de axă geopolitică a lumii, conştientizând pericolul pierderii unei zone 

tampon, tradiţional aflată sub influenţa sa, a reacţionat rapid provocând şi 

amplificând evenimentele din estul Ucrainei şi, pe fondul conflictului interetnic, a 

profitat şi a anexat la Federaţia Rusă Crimeea. Aceasta, în ciuda faptului că la 

destrămarea URSS s-a convenit ca fostele state membre să rămână în structurile 

administrative de la acea dată, iar modificarea graniţelor putându-se face numai 

potrivit normelor de drept internaţional. 

 

Colonelul (r.)  Trifan 

MATENCIUC 
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 Arta conducerii ruse de a crea „conflicte îngheţate” pe teritoriile fostelor 

state sovietice pune capăt dorinţei statului ucrainean de a se integra în structurile 

europene, ştiindu-se că în atare condiţii 

Europa nu poate primi noi membri. 

 Situaţia din Ucraina, provocată de 

ambiţiile liderilor politici ucrainieni, a dus 

la aşa numita „Revoluţie Portocalie”, cu 

consecinţe dezastruoase pentru situaţia 

politică şi economică a ţării. 

 Economia şi oamenii de afaceri 

ucraineni au avut cel mai mult de suferit. 

Din unele date reiese că economia, afacerile şi profiturile acestora au scăzut cu 

2/3 din cauza dezordinei din ţară, a embargoului economic impus de Rusia, 

precum şi de dificultăţile de export în Europa. 

 Multe din activităţile economice se desfăşurau prin estul Ucrainei, care a 

devenit zona de conflict, împiedicând desfăşurarea afacerilor inclusiv în Eurasia. 

 Chiar afacerile şi averea preşedintelui Poroşenko, care se ridica înainte de 

evenimente la circa 3,5 miliarde de euro s-a diminuat la o treime. 

Învăţământul şi sănătatea sunt subfinanţate, infrastructura este precară, salariile şi 

pensiile sunt insuficiente, iar gradul de sărăcire a populaţiei s-a accentuat. 

 Toate aceste neajunsuri vor fi decontate de conducerea actuală în frunte cu 

preşedintele Poroşenko. Preşedintele a promis la instalarea sa, că va rezolva 

problema din est pe baza unei relaţii bune pe care ar fi avut-o cu preşedintele 

Putin, lucru ce nu s-a confirmat. A fost nevoit, sub presiunea publică şi a Rusiei, 

să amâne discutarea Acordului de asociere cu UE, ceea ce a nemulţumit o alta 

bună parte a electoratului său. 

 Problemele se vor acutiza în perioada următoare, când se apropie iarna, 

din cauza gazului rusesc care nu va mai fi 

livrat Ucrainei decât cu plata în avans. 

Aceasta presupune fie aruncarea acestei 

ţări în braţele FMI, organism care va dicta 

probabil calea economică de urmat, fie să 

se facă apel la bunăvoinţa fratelui slav de la 

răsărit faţă de care va fi nevoită să facă 

concesii ce nu vor fi acceptate cu uşurinţă 

de populaţie. 

 În prezent există o încordare fără precedent în relaţiile ruso-ucrainene atât 

în plan politic, cât şi economic. S-a ajuns până la declaraţia şefului statului 

ucrainean, Petro Poroşenko, că „Ucraina va fi nevoită să declare legea marţială şi 

să ordone mobilizarea”. Poroşenko l-a acuzat pe Vladimir Putin că subminează 

procesul de pace iniţiat la Minsk, care prevede soluţionarea paşnică a conflictului, 

şi că face „declaraţii iresponsabile” cu privire la o posibilă retragere de la 
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negocierile în Formatul Normandia. „Formatul Normandia” a fost introdus de 

Franţa, Germania, Ucraina şi Rusia (mai puţin rebelii proruşi din Donetsk şi 

Lugansk) pentru a găsi o soluţie la conflictul din estul Ucrainei. 

 Conform unor statistici ONU, de la începutul conflictului în 2014 până în 

prezent, au murit peste 9500 de oameni atât din rândul beligeranţilor, cât şi din 

rândurile populaţiei  civile neimplicate în conflict. 

 Petro Poroşenko, preşedintele ucrainean, cu viziune proeuropeană, după 

cum arată ultimul sondaj de opinie şi-a mai temporizat elanul belicos. Se pare că 

acest lucru a fost determinat în mare măsură de scăderea dorinţei populaţiei de 

apropiere de UE, dorinţa acesteia de a nu provoca şi mai tare Moscova, mai ales 

în condiţiile în care dependenţa Ucrainei de Federaţia Rusă este majoră. 

 Conform opiniei lui Serghei Lavrov, ministrul de externe al Federaţiei 

Ruse, „escaladarea conflictului nu ar folosi niciuneia dintre părţi”. Ucraina 

„trebuie păstrată unificată şi nu împărţită 

în bucăţi, pentru a menţine această ţară 

stabilă, prietenoasă atât faţă de noi cât şi 

faţă de Europa”. Probabil că Lavrov a 

intenţionat să transmită opinia Moscovei 

faţă de concepţia conform căreia Ucraina 

dezmembrată, sfâşiată ca stat şi împărţită 

în bucăţi (Est, Centru şi Vest) pe 

considerente istorice şi etnice ar putea fi soluţia actualului conflict. Acesta este şi 

un avertisment credibil dat Kievului, că acceptarea acestui scenariu contravine 

intereselor Moscovei care nu numai că nu-l va accepta, dar va şi acţiona împotriva 

materializării sale. 

 În prezent, Rusia militarizează intens Crimeea, unde sunt desfăşurate noi 

sisteme de armament şi tehnică cu scopul de a transforma această regiune într-o 

bază militară complexă, arătând în acest fel cine este „stăpân” în această parte a 

lumii şi că Ucraina, indiferent de voinţa sa, va fi legată de Federaţia Rusă. 

 Un responsabil ucrainean a declarat, potrivit unor surse din serviciile de 

informaţii ucrainene, că „pericolul major pentru Ucraina îl reprezintă instalarea 

(în Crimeea) celor mai noi dispozitive capabile să transporte şi să lanseze armele 

nucleare”. Se mai menţionează că în Marea Neagră a crescut numărul de 

submarine, fregate şi corvete care pot lansa noul tip de rachete KALIBR. 

 În plus, Rusia şi-a crescut numărul de avioane de luptă, concentrate pe 

teritoriul Crimeei, de unde ar putea să ameninţe orice punct de pe teritoriul 

ucrainean şi nu numai. De asemenea, serviciile de informaţii militare ucrainene au 

mai semnalat trei submarine din clasa „Varsavianca” şi trei fregate din clasa 

„Amiral Grigorovici”, care au sosit deja la baza navală din Sevastopol, precum şi 

un număr de aproximativ 60 de tancuri şi sisteme de rachete de coastă de tipul 

„BASTION”. 
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 După ce Vladimir Putin a ameninţat cu contramăsuri la incursiunile 

provocatoare ale Ucrainei, dar şi din cauza apropierii de graniţele Rusiei a 

scuturilor antirachetă desfăşurate în România şi Polonia, Ministerul Apărării rus a 

luat măsura de a instala în Crimeea sistemul de apărare antirachetă şi antiaeriană 

din clasa S-400 Triumf (sistem de rachete cu raza de acţiune de 400 km.). 

 Anexarea Crimeei la teritoriul rus şi continuarea luptelor în estul Ucrainei,  
cât şi desfăşurarea unor exerciţii militare de ambele părţi aflate în conflict sunt 

criticate la nivel internaţional. Totuşi, comportamentul agresiv al Rusiei nu a 

reuşit să determine Uniunea Europeană şi 

SUA să accepte un plan concret şi credibil 

de apărare a Ucrainei şi de contracarare a 

unei posibile invazii ruseşti în estul aceste 

ţări. Lipsa de hotărâre politică a 

Occidentului, timiditatea europeană în faţa 

Moscovei nu fac decât să-l încurajeze pe 

Putin să încerce mai mult şi să alimenteze 

teama că Rusia şi SUA se înţeleg între ele 

fără ştirea celorlalte ţări, fără a lua în 

consideraţie interesele acestora, dar pe 

seama lor. 

 Putem estima, din dorinţa de a fi 

optimişti, că Federaţia Rusă nu va escalada conflictul deoarece consecinţele ar fi 

grave şi situaţia ar deveni ireversibilă. Dar aşa credeau şi „conciliatorii” despre 

Hitler că nu va da foc Europei şi totuşi... 

 O variantă rezonabilă ar fi aceea ca Rusia să se oprească acolo unde este 

astăzi. Cheltuielile şi eforturile de toate felurile cu un „conflict îngheţat” sunt mult 

mai mici decât cele pentru unul „cald”, deci mai la îndemâna Rusiei de astăzi încă 

nerecuperată complet după pierderea războiului rece. Putin a luat Crimeea fără să 

provoace o reacţie credibilă din partea Occidentului, a reuşit să facă presiune 

asupra Ucrainei ducând-o până în pragul războiului civil, şi-a asigurat, pe termen 

nelimitat, o bază navală puternică la Sevastopol şi prin aceasta o poziţie 

dominantă la Marea Neagră. Deci putem concluziona că obiectivul geopolitic 

imediat a fost atins şi o pauză este necesară pentru a amorţi vigilenţa Occidentului 

şi a nu provoca o reacţie nedorită din partea acestuia. Se poate spune că Moscova 

va opta pentru varianta „acum politică” până ce o nouă oportunitate se va ivi. 

 La nivel declarativ, Occidentul şi Rusia se acuză reciproc de ipocrizie şi de 

standarde duble în privinţa situaţiei din Ucraina... şi probabil că ambele au 

dreptate. 

 Avându-se în vedere interesele geopolitice pe termen mediu şi lung, criza 

ucraineană este începutul unor evoluţii mai profunde şi cu bătaie lungă, care în 

final vor da răspunsul întrebării fundamentale care ne frământă pe toţi, mici şi 

mari. Cine va gestiona Estul de acum înainte??? Poate că ar fi bine să ne amintim 
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ce spunea marele geopolitician britanic, Mckinder, că „cel care ţine sub control 

Europa de Est domină asupra Heartland-ului; cel care domină Heartland-ul 

domină asupra Insulei Mondiale; cel ce domină asupra Insulei Mondiale domină 

asupra lumii”.  

 Nu se poate vorbi despre situaţia din Ucraina fără a aduce în discuţie, pe 

de o parte interesele Rusiei şi pe de altă parte pe cele ale Occidentului, în general 

şi pe cele ale Germaniei în special. Anexarea Crimeei de către Federaţia Rusă, pe 

lângă afectarea intereselor de natură militară, de respectare a dreptului 

internaţional şi a ordinei mondiale stabilite de comun acord după cel de-al Doilea 

Război Mondial de puterile învingătoare, a 

afectat grav interesele economice curente 

ale părţilor implicate direct şi indirect în 

conflict. 

 Astfel, s-a observat că pe fondul 

conflictului ucraineano-rus şi nu numai, 

Germania preia treptat conducerea UE 

(deocamdată cea economică dar care cu 

timpul o va atrage şi pe cea politică) şi 

cochetează cu adoptarea unei politici 

externe independente faţă de SUA.  

 Germania tinde spre o autonomizare pe dimensiunea euroatlantică din 

cauza scandalurilor de spionaj, care au afectat relaţiile reciproce germano-

americane. Acestea par a fi un pretext credibil al răcirii relaţiilor bilaterale. 

Interesele economice ale Germaniei sunt fundamentale în relaţia cu Rusia: 

Germania poate să-i asigure Rusiei tehnologie avansată, organizare, management, 

know how, iar Rusia poate să-i asigure Germaniei resurse şi o piaţă de desfacere 

enormă. Pentru Germania este greu de rezistat la asemenea perspectivă. 

Cancelarul german, Angela Merkel, a făcut eforturi pentru temporizarea 

iniţiativelor americane ce vizau direct Federaţia Rusă şi pentru a realiza un cadru 

de negociere, preferabil european, a conflictului ruso-ucrainean. 

  Oricâte formate de negociere se vor face, în cazul în care vor fi invitaţi şi 

separatiştii din estul pro-rus, drumul spre federalizarea Ucrainei va fi deschis. 

Temporizarea şi soluţia temporară de federalizare se pare că este ceea ce doreşte 

şi Moscova.  

 Această situaţie este inacceptabilă şi dureroasă pentru poporul ucrainean, 

popor care este într-o măsură semnificativă naţionalist. Dacă lucrurile se vor opri 

aici, înseamnă că formula prin care se va gestiona Estul va fi „o afacere” ruso-

germană şi nu ar fi pentru prima dată în istorie.  

 Ruşii sunt conştienţi de faptul că se apropie de limita rezonabilă a 

suportabilităţii opiniei publice mondiale după ce au provocat şi întreţinut 

conflictul din estul Ucrainei cu scopul de a anexa Crimeea. Aceştia sunt acuzaţi 

de agresiune asupra unui stat independent, membru al ONU, iar o eventuală 
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intervenţie armată pe teritoriul ucrainean ar avea consecinţe imprevizibile pe toate 

planurile. O astfel de acţiune i-ar eticheta pe ruşi, în memoria de lungă durată a 

opiniei publice, ca fiind un agresor imperialist periculos. Mai mult, ar distruge 

credibilitatea ruşilor pentru participarea la procesul de reglementare paşnică a 

conflictului ucrainean, dar şi din alte părţi ale lumii. 

 Indiferent ce formulă se va găsi pentru pacea din Ucraina, Rusia nu va 

accepta niciodată lăsarea acestui spaţiu sub influenţa unei alte puteri. 

 Potenţialul exploziv al conflictului este mare şi scăparea sa de sub control 

poate avea efecte extinse, neprevăzute. Acest lucru este cunoscut atât liderilor 

occidentali cât şi celor ruşi, dar dorinţa de compromis este mult prea mică, ceea ce 

încurajează escaladarea, chiar şi nedorită, a tensiunilor.  

 Pentru România, proximitatea arsenalului militar rus din Crimeea şi 

Transnistria reprezintă o ameninţare evidentă, ce îngrijorează autorităţile române, 

mai ales că Rusia a ameninţat România ca urmare a instalării scutului antirachetă 

de la Deveselu. În această situaţie, diplomaţia românească ar trebui să dea dovadă 

de o mare abilitate, fantezie şi profesionalism pentru a temporiza şi calma 

suspiciunile, reale sau închipuite, ale Rusiei. 

 Să sperăm că totul va rămâne în acest stadiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DINCOLO DE ORIZONTURI  • ANUL I/nUMĂRUL 2 •  NOIEMBRIE 2016 

 

ADMRR „aL.I. CUZa”   37 
 

MANIFESTĂRI ALE FEDERAŢIEI RUSE 

ÎN DOMENIUL GEOPOLITIC 

 

Col. (r) Ion SCARLAT 

 

 Noua geopolitică a F. Ruse 

 Politica externă a F. Ruse este pliată în 

mare măsură pe rolul său geopolitic în lume, iar 

liderii ruşi sunt nevoiţi să ţină cont de aceasta. 

Flexibilitatea geopolitică pe plan mondial i-a 

conferit un loc aparte în analizele geostrategice 

ale specialiştilor, având în vedere că are un 

teritoriu continental, compact, extrem de vast şi 

foarte variat în ceea ce priveşte structura 

geografică şi umană. După terminarea războiului 

rece, soldat cu un recul geopolitic sever al fostei 

URSS, moştenit şi amplificat ulterior de urmaşa 

acesteia, Federaţia Rusă, politicienii de la Kremlin 

au trebuit, într-o primă fază, să adopte o poziţie 

defensivă. Această situaţie nu mai este valabilă în 

present. Vladimir Putin, în cele două mandate ale sale de preşedinte şi unul de 

prim ministru, a acţionat constant pentru repunerea Rusiei pe firmamentul 

geopolitic al lumii şi se poate constata că în unele privinţe a şi reuşit. Dacă 

acceptăm concluzia marelui geopolitician englez Halford Mackinder
1
, Rusia este 

axa lumii. Ea ocupă aceeaşi poziţie strategică centrală în lume, precum Germania 

ocupă o poziţie centrală în Europa. Rusia poate să întreprindă atacuri în toate 

direcţiile şi să fie supusă lor din toate direcţiile. Este adevărat că prea multă grabă 

ar putea să coste cam mult, deoarece la presiunea externă s-ar putea adăuga cea 

internă prin activarea forţele centrifuge interne. 

 Aleksander Dughin, geopolitician de renume şi, după cum spun unii, 

eminenţa cenuşie a lui Putin, arăta în lucrarea sa Bazele geopoliticii, vol. I, faptul 

că „Rusia nu e nici Orient, nici Occident, ea e ceva intermediar, independent şi 

deosebit”. Dughin arată că, datorită poziţiei sale strategice, Federaţia Rusă se 

detaşează ca principalul actor economic, politic şi militar din regiune. Ca urmare, 

adoptarea unei „poziţii izolaţioniste” la nivelul politicii internaţionale este 

inacceptabilă. Critica la adresa SUA şi NATO este elaborată anume prin această 

prismă. Oficialii ruşi vor abandona atitudinea de expectativă şi vor folosi toate 

pârghiile existente la nivelul comunităţii internaţionale pentru a submina prezenţa 

militarilor americani în „vecinătatea apropiată” a Rusiei, precum şi a misiunilor 

NATO în zonele de risc. Dughin afirmă că „important este ca ONU şi Consiliul 

                                                           
1
 Halford Mackinder – geograf, geostrateg, politician englez. 

 

Colonelul (r) Ion 

SCARLAT 

 

 

 



DINCOLO DE ORIZONTURI  • ANUL I/nUMĂRUL 2 •  NOIEMBRIE 2016 

 

ADMRR „aL.I. CUZa”   38 
 

de Securitate să se opună eficient dictatului din partea unor ţări şi arbitrajului pe 

arena internaţională”. Cu alte cuvinte, Rusia se angajează cu paşi fermi în 

procesul de „coagulare a Imperiului”, nu numai prin recuperarea teritoriilor 

pierdute din vecinătatea apropiată şi reluarea relaţiilor de alianţă cu ţările Europei 

de Est, ci şi prin includerea în blocul eurasiatic, teoretic deocamdată, a statelor din 

centrul continentului. Tactica folosită pentru atingerea acestui obiectiv este aceea 

de a utiliza mecanismele ONU pentru a „fisura din interior” blocul franco-

german din NATO, care manifestă anumite tendinţe de a se elibera de sub tutela 

americană.
2
 

 Există o diferenţă fundamentală, cunoscută în principiu, adesea dată 

uitării, între F. Rusă şi fosta Uniune Sovietică, precum şi un paradox fundamental 

aferent noii confruntări a Moscovei cu Occidentul: F. Rusă nu mai este la fel de 

puternică precum a fosta Uniune Sovietică; paradoxul este acela că spre deosebire 

de era comunista, în prezent atât economia 

cât şi politica Federaţiei Ruse sunt profund 

integrate cu Occidentul. 

 Analizând destinaţiile principalelor 

sale gazoducte şi oleoducte, investiţiile 

străine directe, destinaţiile turistice cele 

mai atractive, locaţia imobiliarelor 

achiziţionate de persoane private, conturile 

bancare la vedere sau secrete, centrele 

comerciale preferate pentru cumpărături, 

instituţiile de învăţământ din străinătate, se 

poate înţelege că interesele principale ale 

magnaţilor ruşi se regăsesc în legătură cu 

state care sunt membre NATO sau UE, sau ale ambelor organizaţii. 

 Cu toate eforturile autorităţilor ruse de a încerca să creeze impresia unui 

hegemon eurasiatic agresiv, F. Rusă nu este o Uniune Sovietică renăscută, nu 

poate ţine pasul cu ritmul de dezvoltare al R.P. Chineză, nici măcar nu este un 

urmaş modern al Germaniei naziste, chiar dacă geopolitica lui Dughin are multe 

puncte de incidenţă cu doctrina acesteia. PIB-ul rus este mai mic decât cel al 

Italiei sau al statului american California, iar problemele economice ale Moscovei 

sunt tot mai dificile. Cu toate acestea, Kremlinul a reuşit în ultimii doi ani să 

impresioneze numeroşi diplomaţi occidentali, analişti, oameni de afaceri şi 

politicieni, făcându-i să creadă în revirimentul rus. În mod evident, F. Rusă este 

din nou bine înarmată şi dispune de forţe armate capabile să opereze în mod 

eficient în afara graniţelor naţionale. Totodată, dispune de un sistem politic şi o 

populaţie care îi permit lui Vladimir Putin să acţioneze brusc, radical şi de o 

manieră decisivă. Însă, F. Rusă rămâne o ţară cu o economie de rangul al doilea. 

                                                           
2
 Nicolae Ţîbrigan, jurnalist din R. Moldova  Noul proiect geopolitic al Rusiei. 

 
Extinderea URSS până în 1991. Sursa: 

Forbes 
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Chiar dacă aceasta este realitatea deocamdată, anume că Rusia este un uriaş 

(militar) cu picioare de lut (economia), aceasta nu o face mai puţin periculoasă, nu 

numai pentru vecinătatea apropiată, dar şi pentru întreg echilibrul planetar. 

 Scenariul „Primăverii arabe” i-a lăsat pe liderii ruşi cu un gust amar, mai 

ales că un astfel de scenariu se poate repeta oricând în arealul spaţial atât de 

conflictual, influenţabil şi fluid al Federaţiei Ruse. 

 Ministerul de Externe al Federaţiei Ruse a primit instrucţiuni clare de a nu 

permite repetarea aceluiaşi scenariu în Siria şi a împiedica alunecarea acestei ţări 

spre blocul occidental ca urmare a unei „intervenţii străine”. Rusia şi China, în 

calitatea lor de membrii permanenți în Consiliului de Securitate al ONU, au blocat 

două rezoluţii ale „partenerilor occidentali”, care condamnau represiunea condusă 

de regimul lui Bashar al-Assad, ceea ce a dus la pierderea a peste  200.000 de 

vieţi omeneşti. Motivul invocat de ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a fost 

unul singur: „Noi protejăm dreptul internaţional”. 

 O altă preocupare a Kremlinului a apărut imediat după „primăvara 

arabă”, când companiile ruseşti au început să piardă în această zonă pieţe de 

desfacere pentru care au luptat zeci de ani.  Restabilirea vechilor poziţii 

economice pe care le-a avut Rusia în lumea arabă, este noua misiune diplomatică 

asumată de Administraţia Putin. Din toamna anului 2008, când F. Rusă a cunoscut 

primele semne ale crizei financiare şi economice şi până în prezent, economia 

acestei ţări a cunoscut un declin semnificativ. Totuşi, datorită măsurilor de 

intervenţie economică a statului, se pare că, deocamdată, economia rusă s-a 

stabilizat întrucâtva. Astfel, vechile planuri pot fi reluate: crearea centrului 

internaţional pentru fixarea preţului la hidrocarburi, cartelul mondial al gazelor 

naturale, transformarea rublei în monedă internaţională de rezervă, asigurarea 

marelui capital rus etc. 

 În ceea ce priveşte piaţa petrolului, este semnificativ faptul că la Forumul 

Economic Internaţional ce s-a desfăşoară la Sankt Petersburg în perioada 18–20 

iunie 2015, autorităţile ruse au anunţat încheierea a 205 acorduri ce totalizează 

suma de 293 miliarde de ruble, adică 5,4 miliarde dolari. Au fost cu 30 de 

contracte mai mult decât în 2014 şi este de aşteptat ca această tendinţă crescătoare 

să fie menţinută şi în anul 2016. 

 Deosebit de importante sunt şi contactele din acest an cu liderii Arabiei 

Saudite pentru o mai bună reglementare a pieţii petrolului. Faptul că Arabia 

Saudită, care a fost vârful de lance al politicii SUA de scădere artificială a preţului 

petrolului, tocmai pentru a afecta interesele economice ale Rusiei, acceptă 

negocierile cu Moscova, poate fi interpretat în multe feluri, înclusiv ca realizarea 

unei înţelegeri secrete ruso-americane. Deocamdată nu ştim dacă este aşa, dar 

oricum nu ar fi pentru prima data! 
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 Fricţiunile între Federaţia Rusă şi Occident se vor manifesta şi în viitor 

asupra tematicii iraniene. Spre deosebire de americani, Vladimir Putin nu 

consideră Iranul o ameninţare internaţională sau un posibil pericol nuclear. 

Această mişcare se înscrie perfect în proiectul paneurasiatic al politicii ruseşti pe 

direcţia sudică, care ar trebui să se 

materializeze în crearea axei Moscova-

Teheran. Pentru Moscova, aceasta ar 

constitui o lovitură geopolitică majoră 

deoarece ar duce la rezolvarea mai multor 

ecuaţii politice: crearea unei alianţe 

antiamericane; ieşirea Rusiei la mările 

calde, ceea ce i-ar permite să-şi 

proiecteze forţa, atât pe uscat, cât şi pe 

apă; îndepărtarea contradicţiilor dintre 

rusofili şi islam (cel puţin cel de tip 

iranian) şi stoparea conflictului irano-

irakian. 

 O consecinţă, oarecum firească, a 

semnării acordului nuclear dintre SUA şi Iran este aceea că Iranul va devenii un 

exportator major de gaze naturale în regiunile „ocupate” de Gazprom şi Kaz 

Munai Gaz. În pofida acestui fapt, Rusia s-a angrenat să sprijine demersurile 

Teheranului. De asemenea, a recunoscut dreptului Teheranului de a dezvolta 

propriul program nuclear, supravegheat de Agenţia Internaţională pentru Energie 

Atomică (AIEA) şi a ridicat imediat embargoul pus pe exportul către această ţară 

a sistemului de rachete antiaeriane, SS-300. La rândul său, Iranul are propriile sale 

interese în Caucaz. Musulmanii din Azerbaidjan sunt de orientare şiită, iar în Iran 

locuiesc peste 15 milioane de azeri. Clerul şiit azer este respectat şi ocupă poziţii 

cheie în Iran. Se poate anticipa o axă de cooperare între Iran, Armenia şi Federaţia 

Rusă. Astfel, cele trei ţări îşi vor putea coordona mai efficient acţiunile în 

competiţie cu Turcia, Georgia şi Azerbaidjan. 

 În chestiunea afgană, Rusia este interesată să acorde asistenţă militară în 

cadrul misiunii internaţionale din regiune. Deşi SUA au anunţat retragerea 

trupelor din această ţară până în 2014, bazele americane amplasate în ţările din 

Asia Centrală oferă motive de nelinişte Kremlinului. „Combaterea traficului de 

droguri” şi „intervenţia Rusiei în misiunile internaţionale de asistenţă” sunt 

principalii vectori de presiune rusească asupra sudul eurasiatic. Tendinţa 

geopolitică ne demonstrează că Rusia se va întoarce din nou în Afganistan, de 

data aceasta ca „aliat al poporului afgan”
3
. 

 Cu toate acestea, mulţi analişti, mai cu seamă cei din blocul atlantist, sunt 

de părere că parteneriatele Moscovei cu state din Asia, implică ţări cu atitudine 

                                                           
3
 Revista Geopolitical Futures, Nr.3/2016 

 
Punctele de acces al Rusiei la mare. Sursa: 

Forbes. 
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ambivalentă faţă de F. Rusă, mai curând politicoasă decât prietenoasă. Singura 

structură geopolitică importantă pe care F. Rusă a reuşit să o creeze, Organizaţia 

de Cooperare de la Shanghai, nu îi asigură o alianţă strânsă cu R.P. Chineză. De 

la debutul acesteia, în urmă cu 20 de ani, conducerea chineză a ajuns să considere 

statul chinez drept un actor internaţional suficient, care nu are nevoie de un bloc 

integrat sau o uniune strânsă pentru a-şi atinge interesele sale globale. Este posibil 

ca Beijingul să folosească, atunci când interesele proprii o cer, asistenţa asigurată 

de F. Rusă în cadrul organizaţiilor internaţionale, sau să încerce să profite de 

resursele naturale ale acesteia, dar categoric nu are nevoie de un stat rus lipsit de 

dinamică în plan economic în postura de aliat egal. 

 

 Întărirea apărării graniţelor de vest ale F. Ruse 

 La începutul lunii iunie 2016, sursele de informare în masă ale F. Ruse 

trimiteau mesaje către capitalele străine, având ca temă principală aspecte 

detaliate privind dislocări de trupe ruse către graniţele vestice ale ţării. Însă Dmitri 

Pescov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, a negat faptul că 

F. Rusă dislocă forţe în apropiere de graniţa cu R. Belarus. Această declaraţie este 

importantă deoarece purtătorul de cuvânt nu a dezminţit faptul că trupe ruse se 

îndreptau către graniţele de vest ale F. Ruse, ci de fapt s-a concentrat asupra 

aspectului că R. Belarus, aliatul Moscovei, nu este vizată de această dislocare de 

forţe. Mai mult, informaţiile şi dezminţirea oficială ulterioare au survenit într-o 

perioadă în care F. Rusă era implicată în negocieri complexe cu SUA şi Germania 

privind viitorul Ucrainei şi relaţia Moscovei cu Europa. 

 Potrivit lui Ted Galen Carpenter
4
, conducerea F. Ruse aplică o tactică de 

negociere pe două direcţii. Pe de o parte încerca să demonstreze guvernelor 

străine că rămâne o ameninţare militară credibilă în ceea ce priveşte Ucraina. Pe 

de altă parte, oficialii ruşi depuneau eforturi pentru a părea înţelegători,    

oferindu-şi disponibilitatea de a sprijini puterile occidentale în probleme precum 

cea reprezentată de Siria. 

 Obiectivul primordial al acestei tactici este acela de a provoca o breşă în 

rândul statelor occidentale la nivelul atitudini faţă de F. Rusă, simultan cu oferirea 

de stimulente guvernelor occidentale pentru ca acestea din urmă să ofere unele 

concesii în domenii cheie, precum viitorul statut al Ucrainei. 

 F. Rusă semnalează direct şi indirect că încă dispune de capacitatea de a se 

constitui într-o ameninţare militară pentru Ucraina, dar şi pentru Europa, deşi nu 

doreşte acest lucru, dar este silită de atitudinea SUA să acţioneze preventiv pentru 

evitarea surprinderii. Moscova face acest lucru prin consolidarea forţelor sale 

dislocate de-a lungul graniţelor sale vestice, însă cu limitarea dislocărilor la un 

nivel care nu reprezintă o ameninţare imediată la adresa securităţii statelor 

                                                           
4
 Ted Galen Carpenter, analist în cadrul Institutului CATO şi colaborator al The National Interest. 
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membre NATO. Cu alte cuvinte, Moscova zăngăne armele, dar nu apasă pe 

trăgaci prima. 

 Mijloacele mass media locale au început, la sfârşitul lunii aprilie 2016, să 

ofere informaţii privind posibile dislocări, fiind publicate fotografii şi mărturii ale 

martorilor oculari, privind o prezenţă militară rusă extinsă în Regiunea Briansk. 

Pe 03.06 2016 agenţia rusă de presă, Interfax, a anunţat că o sursă media a afirmat 

că Bg.28 I.Mo. din Ekaterinburg este în plin proces de redislocare în localitatea 

Klinţî (Reg. Briansk), la aprox. 40 km. distanţă de R. Belarus şi aprox. 50 km. de 

Ucraina. Totodată Bg. 23 I.Mo. urmează să fie redislocată din Samara în 

localitatea Valuiki (Reg. Belgorod), la aprox. 20 km. de graniţa ucraineană. 

 Cele mai recente informaţii au apărut după ce ministrul rus al apărării, 

Gl.A. Serghei Şoigu, a anunţat la începutul lunii mai a.c. că F. Rusă constituie trei 

noi divizii (o divizie din cadrul Forţelor Armate ruse are în compunere 

aproximativ 10.000 de militari). Două divizii vor fi dislocate în Regiunea Militară 

Vest, iar una în Regiunea Militară Sud. Astfel, F. Rusă anunţă în mod oficial că 

este în plin proces de consolidare a forţelor sale dislocate de-a lungul graniţelor 

vestice şi sud-vestice. 

 Astfel de redislocări au mai fost înregistrate şi înainte. În 2014, la apogeul 

tensiunilor din Ucraina, NATO estima că F. Rusă dislocase aproximativ 40.000 de 

militari în apropierea graniţelor sale cu statul ucrainean. Cu toate acestea, 

rapoartele recente privind noi redislocări şi aducerea de noi forţe în regiune sunt 

importante prin prisma faptului că au un rol implicit în negocierile curente ale 

Moscovei cu autorităţile de la Washington şi Berlin. Recent, Berlinul şi 

Washingtonul ajunseseră în mare măsură la un consens privind modul în care să 

răspundă agresiunii ruse în Ucraina. Ambele state au susţinut impunerea de 

sancţiuni împotriva Moscovei şi consolidarea sistemelor de apărare ale NATO, în 

special în Polonia şi statele baltice. În acelaşi timp, ambele capitale susţineau 

politic şi financiar guvernul pro-occidental de la Kiev. 

 Ucraina are o importanţă strategică pentru Berlin, însă nu una la fel de 

mare ca şi menţinerea coeziunii UE. În condiţiile în care unele state membre ale 

UE, precum Grecia şi Ungaria, preferă să aibă o atitudine mai prietenoasă faţă de 

F. Rusă, una de nevoie şi cealaltă din oportunism, iar blocul european se 

confruntă cu propriile sale crize, Berlinul ar dori să pună criza ucraineană pe un 

loc secundar. Acest compromis politic are însă mari şanse să-i deranjeze pe aliaţii 

Germaniei, precum Polonia, care consideră F. Rusă drept o ameninţare directă la 

adresa propriilor lor interese de securitate. În plus, Moscova şi Berlinul sunt foarte 

conştiente de faptul că Germania poate face concesii doar dacă F. Rusă nu devine 

foarte agresivă în plan militar. O agresiune militară rusă ar obliga Berlinul, ca 

urmare a presiunilor interne, dar şi din partea SUA şi NATO, să se poziţioneze 

împotriva F. Ruse şi să renunţe la concesiile economice de care beneficiază în 

prezent. 
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 Poziţia SUA este mult mai fermă decât cea a Germaniei. SUA au un 

interes major în împiedicarea ingerinţei F. Ruse în Europa Centrală şi de Est şi, 

spre deosebire de Berlin, Washingtonul poate oferi regiunii o asistenţă militară 

semnificativă. Cu toate acestea şi poziţia SUA faţă de Ucraina s-a schimbat în 

ultimele luni. 

 SUA continuă să se bazeze pe F. Rusă ca partener în lupta împotriva SIIL 

în Siria şi să coopereze cu Moscova într-o serie de probleme, începând cu Iranul şi 

până la aspecte legate de terorism. În pofida faptului că SUA şi NATO au 

suplimentat numărul efectivelor şi au dislocat armament şi elemente de sprijin 

logistic în statele NATO din Europa Centrală şi de Est, Washingtonul nu doreşte 

să declanşeze un conflict cu Moscova prin acordarea unei asistenţe militare 

semnificative Ucrainei sau prin dislocarea permanentă de efective americane în 

statul ucrainean. 

 În aceste condiţii, F. Rusă redislocă unele forţe la graniţele sale vestice 

pentru a reaminti Occidentului că Moscova poate constitui o ameninţare pentru 

regiune şi astfel îşi consolidează poziţia în cadrul negocierilor cu SUA. Cu toate 

acestea, Moscova alege să limiteze amploarea acestor dislocări şi să menţină o 

poziţie ambiguă cu privire la statutul lor, cu scopul de a evita subminarea 

eforturilor sale de apropiere de Germania şi perspectivele ridicării unora dintre 

sancţiunile europene. Deşi este multă ambiguitate în relaţiile Rusiei cu Occidentul 

şi tatonări de ambele părţi, nu este exclus să fim martorii şi altor lovituri de teatru 

din partea Moscovei. Teoria paşilor mărunţi se aplică şi în cazul ei. 

 Occidentul, în special liderii americani, refuză cu fermitate să cedeze 

Moscovei chiar şi o sferă limitată de influenţă, sau o zonă de securitate de-a 

lungul graniţelor sale. Aceasta a fost de fapt o viziune bi-partizană în cercurile 

politice americane. Atât Condoleezza Rice, secretarul de stat în timpul mandatului 

lui George W. Bush, cât şi John Kerry, actualul secretar de stat, au condamnat dur 

F. Rusă pentru iniţierea unor  acţiuni militare împotriva statelor vecine 

recalcitrante şi au respins în mod explicit legitimitatea teoretică a unei sfere de 

influenţă. Poziţiile celor doi oficiali americani au generat, în cazul C. Rice, 

conflictul militar din Georgia, iar în cazul lui J. Kerry, anexarea Crimeei. 

 De asemenea, există o apreciere larg răspândită că F. Rusă este o putere 

agresivă expansionistă. Un nou raport al Camerei Reprezentanţilor, condusă de 

republicani, intitulat „Asigurarea securităţii SUA prin conducere şi libertate”, 

îmbrăţişează în totalitate această opinie fără amendamente semnificative. De 

asemenea, structurile responsabile cu politica externă şi de apărare din cadrul 

Administraţiei Obama au acţionat şi acţionează plecând de la această premisă. 

 Probabil că Washingtonul a înţeles că a întins coarda prea tare în privinţa 

Moscovei şi a creat, în absenţa unei ameninţări reale, o situaţie conflictuală gravă 

în Europa. 

 În prezent, F. Rusă pare să-şi concentreze atenţia asupra Europei de Est, 

Asiei Centrale şi regiunii Mării Negre, toate fiind spaţii care au o importanţă 
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strategică evidentă, chiar şi pentru un stat rus mai defensiv decât oricând... la nivel 

geopolitic. 

 Americanii, în special, ar trebui să se întrebe când şi de ce soarta unor 

state precum ţările baltice, Georgia şi Ucraina a devenit de interes vital pentru 

securitatea SUA. Washingtonul pare să considere securitatea acestor ţări suficient 

de importantă pentru a fi dispus să rişte o confruntare militară, care oricând ar 

putea degenera într-un un război total cu F. Rusă. 

 Cunoscând cinismul ce domină actualul sistem al relaţiilor internaţionale, 

e greu de imaginat că doar bunele intenţii sunt determinante în această abordare. 

* 

*          * 

 În concluzie, guvernele şi opinia publică occidentale trebuie să înţeleagă 

mai bine motivele acţiunilor ce servesc interesele  Kremlinului. Până în prezent, 

statele din estul Europei, care nu sunt membre NATO, cele din sudul Caucazului 

şi Asia Centrală, asigură suficient spaţiu pentru acţiunile neo-imperialiste ale 

Moscovei, menite a distrage atenţia opiniei publice ruse de la ineficienţa şi 

insufucienţa măsurilor de reformare a statului, precum şi de la corupţia la scară 

largă din întregul spaţiu ex-sovietic. 

 Moscova va continua să controleze reacţiile Occidentului pe cât posibil 

prin acte provocatoare în plan militar şi să menţină tensiunile la un nivel ridicat. 

Va continua să provoace Bruxellesul sau Washingtonul şi prin intermediul altor 

mijloace, astfel încât să facă imposibile o analiză raţională, predictibilă, o unitate 

interguvernamentală, o coerenţă strategică şi o contra-acţiune susţinută din partea 

Occidentului. 

 Având în vedere relaţiile sale economice diverse cu Occidentul, elita 

economică rusă nu va permite ca această confruntare să scape de sub control, 

astfel încât să degenereze într-un conflict. 

 Occidentul ar trebui să evite competiţia militară şi să folosească mai mult 

variatele instrumente economice de care dispune. Imediat ce elita rusă va primi 

acest mesaj, vom fi martorii unor progrese rapide în sud-estul Ucrainei, Siria şi 

alte zone. 

 Oricât de slabă este poziţia geopolitică actuală a Rusiei, o confruntare 

totală cu SUA poate distruge omenirea în forma în care o cunoaştem acum. 
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ROLUL BALCANILOR DE VEST ÎN CONFRUNTAREA 

GEOPOLITICĂ DIN ZONA EXTINSĂ A 

MĂRII NEGRE ŞI ORIENTUL MIJLOCIU 

 

Col. (r) Ştefan ISPAS 

 

 România se află la intersecţia a două spaţii 

geopolitice majore, resimte efectele confruntării 

acestora şi, ca atare, trebuie să adopte măsuri prin 

care să-şi afirme şi să-şi apere interesele. Cea mai 

firească ar fi aceea de a prezenta aliaţilor din 

NATO şi UE viziunea sa asupra fenomenului în 

ansamblu, dar şi consecinţele unei proaste 

gestionări a ciocnirilor zonale asupra propriei 

securităţi şi a celei europene.  

 Pentru că am fost şi încă sunt preocupat de 

analiza situaţiei de securitate din Balcanii de 

Vest, aş putea contribui la ecuaţia de securitate în 

Zona Extinsă a Mării Negre prin introducerea 

unui factor suplimentar: Balcanii de Vest. Printre 

argumentele majore se numără atât iniţiativele 

recente de securitate şi cooperare regională (unele 

fiind reluări ale unor iniţiative mai vechi), cât şi demersurile şi prezenţa Federaţiei 

Ruse în Balcanii de Vest, cu precădere în Republica Serbia şi Republica Srpska 

din Bosnia şi Herţegovina. Nu în ultimul rând, Balcanii de Vest sunt un factor 

foarte important şi în ecuaţia legată de fluxurile migratorii dinspre Asia şi 

Orientul Mijlociu spre Europa Centrală şi Europa Occidentală. În această analiză 

mă voi opri doar asupra primelor aspecte menţionate: iniţiativele occidentale şi 

prezenţa Federaţiei Ruse în Balcanii de Vest. 

 Fără a insista asupra definirii spaţiului „Balcanii de Vest”, subliniez doar 

opţiunea fermă a tuturor statelor din zonă pentru integrarea în UE, ca şi opţiunea, 

dacă nu pentru integrarea în NATO, cel puţin pentru colaborarea cu Alianţa, în 

cadrul dat de Programul „Parteneriat pentru Pace”. 

 În contextul măsurilor luate atât pentru reconcilierea în fostul spaţiu 

iugoslav, cât şi pentru îndeplinirea standardelor tehnice pentru integrare, UE a 

susţinut şi impulsionat colaborarea regională în Europa de Sud-Est, inclusiv în 

Balcanii de Vest. În acest context, au apărut şi s-au dezvoltat foarte multe 

organizaţii şi „iniţiative”, obiectivele multora ajungând să se suprapună. Între cele 

mai importante se numără fostul Pact pentru Stabilitate în Europa de Sud-Est 

(SEECP), Consiliul de Cooperare Regională (RCC), Reuniunea Ministerială a 

Miniştrilor Apărării din Europa de Sud-Est (SEDM) etc. 

 

Colonelul (r) Ștefan 

ISPAS 
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 În timp, ca urmare a problemelor bilaterale în relaţiile dintre mai multe 

state, UE a simţit nevoia „impulsionării” proceselor de colaborare, inclusiv prin 

inventarea sau susţinerea unor noi formate: Strategia Dunării, Organizaţia de 

Cooperare Economică la Marea Neagră, Western Balkans 6, Procesul Brdo-

Brijuni etc. 

 Pe acest fond a apărut o iniţiativă sprijinită de actuala preşedintă a 

Republicii Croaţia, Kolinda Grabar-Kitarovic, de conectare a politicilor de 

securitate şi cooperare euroatlantice de la Marea Baltică la Marea Adriatică şi 

Marea Neagră. Un pas semnificativ pentru 

implementarea acestei iniţiative l-a 

reprezentat reuniunea reprezentanţilor 

statelor interesate, cu ocazia Adunării 

Generale a ONU din luna septembrie 

2015. România şi-a exprimat interesul 

pentru aderarea la noua iniţiativă, 

participând la reuniune la cel mai înalt 

nivel (alături de Bulgaria, Croaţia şi 

Polonia). Prin această iniţiativă se doreşte 

identificarea unui răspuns eficient şi coerent la adresa ameninţărilor cu care se 

confruntă statele riverane (inclusiv din partea Moscovei). 

 În opinia noastră, succesul noii iniţiative nu poate fi garantat în absenţa 

atragerii la aceasta a unor state din Balcanii de Vest, mai ales a Republicii Serbia. 

Atragerea acesteia ar avea ca efect obţinerea sprijinului total al Bosniei şi 

Herţegovinei, ceea ce ar reduce pârghiile de acţiune în regiune ale Moscovei, care 

este prezentă şi foarte activă în Belgrad şi Banja Luka. 

 Acest context ne permite să trecem la cel de-al doilea element al acestei 

analize: prezenţa Federaţiei Ruse în spaţiul balcanic (cu precădere în Balcanii de 

Vest) şi spargerea unităţii europene în impunerea de sancţiuni la adresa Moscovei. 

 În opinia mai multor analişti, prezenţa Federaţiei Ruse în spaţiul balcanic 

este semnificativă în Republica Serbia şi Republica Srpska din Bosnia şi 

Herţegovina. Prezenţa şi influenţa Moscovei în Serbia au fost facilitate de 

„dosarul kosovar”, respectiv de sprijinul rus pentru obiectivele Belgradului în 

privinţa provinciei sale de sud, „Kosovo şi Metohija” (opoziţia faţă de 

implementarea „Planului Ahtisaari”, avertismentul privind introducerea de către 

Federaţia Rusă a veto-ului în cazul oricărei încercări de modificare a Rezoluţiei 

1244/1999 a Consiliului de Securitate al ONU, care ar viza eliminarea 

suveranităţii formale a Belgradului asupra Kosovo, votul negativ al Moscovei în 

cazul eforturilor Kosovo de a adera la ONU, ca în cazul privind UNESCO, în luna 

noiembrie 2015,etc.) În cazul sârbilor bosniaci, Moscova susţine retorica acestora 

privind prezervarea competenţelor Republicii Srpska, în conformitate cu 

prevederile Acordului de Pace de la Dayton (noiembrie 1995), ceea ce-i asigură 
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atât simpatii politice, cât şi privilegii pentru investiţii economice pe teritoriul 

entităţii sârbe bosniace. 

 Un alt element de mare actualitate, care se constituie într-un argument 

solid pentru filoruşii din Serbia se referă la amplasarea unor elemente ale scutului 

american antirachetă la baza militară de la Deveselu. 

 În opinia jurnalistului sârb Miroslav Lazanski, columnist la unul dintre 

cele mai vechi şi serioase ziare din Serbia, „Politika” (în trecut, faimos ca analist 

politico-militar, dar contestat în ultima perioadă în breasla analiştilor militari din 

Serbia, din cauza mai multor raţionamente eronate şi falsificarea de date şi 

evenimente în scopul susţinerii propriilor 

teorii), „scutul antirachetă” de la Deveselu 

nu este destinat să protejeze SUA şi 

Europa de rachetele iraniene sau nord-

coreene, ci este îndreptat împotriva 

arsenalului balistic al Federaţiei Ruse. De 

altfel, aceste poziţii au fost prezentate de 

M. Lazanski încă din 2011, curând după 

discuţiile şi acordul dintre Washington şi 

Bucureşti privind construcţia unei părţi a  

„scutului” pe teritoriul României. În efortul 

de a-şi demonstra teza, jurnalistul sârb 

accentuează că ar fi vorba despre 

„capacităţi limitate” şi că niciun oficial 

european, aliat al Washingtonului, nu s-a întrebat dacă ruşii şi chinezii ar permite 

zborul peste teritoriile lor al unor rachete nord-coreene spre SUA, dar şi de ce 

nord-coreenii nu ar lansa rachetele lor peste Pacific. De asemenea, în cazul 

rachetelor iraniene, în opinia jurnalistului sârb, era oportună dislocarea „scutului” 

în Arabia Saudită sau Turcia. Evident, afirmaţiile jurnalistului demonstrează o 

poziţie pro-rusă, dar totodată, încearcă să creeze în Serbia un sentiment de 

opoziţie faţă de instalarea scutului într-o localitate din România, relativ aproape 

de graniţa cu Serbia, în condiţiile în care, în mod logic potrivit jurnalistului sârb, 

noile facilităţi militare româno-americane de la Deveselu se constituie într-o ţintă 

prioritară pentru Moscova. 

 În ultimii ani, în mijloacele de informare în masă şi în unele cercuri de 

„analiză” din fostul spaţiu iugoslav îşi fac loc pe prima pagină argumente 

preluate, practic, din retorica oficialilor de la Moscova: inutilitatea scutului ca 

mijloc de combatere a rachetelor intercontinentale ruseşti, transformarea în ţinte a 

statelor care găzduiesc elementele scutului, inutilitatea scutului în urma recentului 

acord cu Iranul (prin care acesta se angajează să nu dezvolte un program militar şi 

acceptă controale internaţionale la instalaţiile sale nucleare), refuzul constant al 

SUA (şi al NATO) de a semna un document cu Federaţia Rusă care să garanteze 

că scutul nu este îndreptat împotriva Moscovei, refuzul Washingtonului de a 
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dezvolta în comun cu Moscova sau de a permite accesul experţilor ruşi la 

elementele scutului, posibilitatea transformării elementelor scutului defensiv în 

elemente ofensive, care ar putea fi înzestrate inclusiv cu focoase nucleare etc. 

 Oficialii de la Belgrad nu au exprimat nicio atitudine faţă de sistemele de 

rachete de la Deveselu şi cooperează în domeniul apărării atât cu SUA, cât şi cu 

NATO: În luna ianuarie 2015, Alianţa a validat Planul individual de acţiune 

pentru Parteneriat/IPAP al Republicii Serbia, iar cele mai multe activităţi de 

colaborare în domeniul apărării, Belgradul le are cu parteneri din SUA. Pe de altă 

parte, după instalarea la guvernare în Serbia a unei coaliţii formate din 

„progresişti” (Partidul Progresist Sârb/SNS) şi „socialişti” (Partidul Socialist din 

Serbia/SPS), după alegerile parlamentare şi prezidenţiale din primăvara anului 

2012, Belgradul a consfinţit un „parteneriat strategic” cu Moscova (printr-o 

declaraţie semnată de cei doi preşedinţi în luna mai 2013), iar colaborarea în 

domeniul apărării, tehnico-militar şi al securităţii a cunoscut un trend ascendent 

din toamna aceluiaşi an. În condiţiile sancţiunilor internaţionale (occidentale) 

impuse Moscovei, mai ales în domeniul apărării, ca urmare a anexării Crimeei şi 

implicării în evenimentele din estul Ucrainei, Belgradul a făcut o notă 

discordantă, organizând pe teritoriul sârb, în luna noiembrie 2014, un exerciţiu 

comun de forţe speciale („SREM 2014”), la care partea rusă a participat cu 

tehnică de aviaţie şi tehnică blindată desantată; în anul 2015 militari sârbi au 

participat în Rusia la mai multe activităţi de pregătire în comun, inclusiv în teren, 

cu militari din Rusia ți Bielorusia; iar pentru anul 2016 au fost planificate 

activităţi similare. 

 Politica duală a autorităţilor de la Belgrad afectează unitatea statelor 

membre şi candidate pentru aderarea la UE în „răspunsul” acestora faţă de politica 

agresivă a Federaţiei Ruse şi se reduce semnificativ eficienţa sancţiunilor 

împotriva acesteia. 

 Pe de altă parte, nici măsurile şi poziţiile oficialilor de la Belgrad nu sunt 

în totalitate „coerente”: în pofida concesiilor şi compromisurilor făcute Moscovei 

(vânzarea prin negociere directă a companiei naţionale sârbe de petrol şi gaze, 

respingerea sancţiunilor, intensificarea schimburilor comerciale, dezvoltarea 

colaborării, inclusiv în domeniile apărării şi securităţii etc.). Belgradul îşi menţine 

opţiunea de integrare în UE. La rândul său, nici Moscova nu are pârghii 

suplimentare de presiune asupra Belgradului (principala referindu-se la sprijinul 

în „dosarul kosovar”). Pe acest fond, Moscova se vede nevoită să sprijine în 

continuare SNS şi SPS, deşi această coaliţie continuă să dezvolte colaborarea 

Republicii Serbia cu NATO şi acţionează pentru integrarea ţării în UE. 

 Sunt convins că cele prezentate în acest material nu au epuizat această 

problematică complexă, dar nici nu am avut acest scop. Am intenţionat doar să 

semnalez interdependenţa dintre spaţiile analizate şi să atrag atenţia asupra 

spaţiului balcanic aflat în proximitatea României şi care ar trebui luat în calcul de 
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factorii de decizie români. Rolul şi 

importanţa Balcanilor de Vest creşte odată 

cu anexarea Crimeei şi consolidarea 

prezenţei militare ruse în peninsulă. 

 În analiza mea nu am detaliat şi 

interesele diverse ale unui alt actor 

regional, Turcia, implicată atât în ecuaţia 

principală („Zona Extinsă a Mării Negre 

şi Orientul Mijlociu”), dar şi într-o serie 

de state din Balcanii de Vest (mai ales în Bosnia şi Herţegovina, Albania, 

Republica Serbia şi Kosovo). În alt plan, Turcia joacă rolul principal în criza 

migranţilor. Nu în ultimul rând, o altă „dovadă” a jocului geopolitic al Moscovei 

în spaţiul balcanic şi subminarea unităţii euroatlantice este dat de relaţiile dintre 

Federaţia Rusă şi Grecia. Ca şi în cazul Republicii Serbia unde a speculat abil 

(„dosarul kosovar”), în cazul Greciei, Federaţia Rusă a speculat nevoia acestei ţări 

pentru sprijin economic şi financiar (dar şi „moştenirea ortodoxă”), fapt ce i-a 

permis Moscovei să aranjeze vizita preşedintelui Vladimir Putin în Grecia, la 

sfârşitul lunii mai 2016.  

 În condiţiile instabilităţii politice cronice din Republica Macedonia, este 

de aşteptat ca Moscova să continue să se implice în scopul „decredibilizării” 

comunităţii euroatlantice şi al menţinerii unor pârghii pentru destabilizarea acestei 

ţări.  

 Probabil, toate aceste teme vor face obiectul altor articole deoarece 

problemele Balcanilor de Vest sunt de actualitate, au o dinamică proprie şi privesc 

în mod direct România, sub toate aspectele, politic, economic, militar şi de 

securitate. 

  Sper că argumentele prezentate susţin importanţa factorului „Balcanii de 

Vest” nu doar în ecuaţia regională de securitate, dar şi la nivel continental şi chiar 

global, atât prin întrepătrunderea intereselor şi evenimentelor din Zona Extinsă a 

Mării Negre şi Orientul Mijlociu cu spaţiul balcanic, cât şi prin suprapunerea 

peste acestea a „crizei migranţilor”. 
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RELAŢIA STRATEGICĂ SUA, ISRAEL 

ŞI ORIENTUL MIJLOCIU 

 

Gl.bg. (r) Dan NICULESCU 

  

 Levantul a fost, este şi va fi principala 

placă turnantă a Emisferei Estice, este o răscruce 

de drumuri prin care au trecut nu doar toate 

religiile majore ale lumii, dar şi toate imperiile: 

babilonian, persan, macedonean, roman, turc, 

britanic şi probabil că lista va continua. Israelul, 

fie în forma sa biblică, fie în cea modernă, trebuie 

să împărtăşească soarta acestei zone care, prin 

poziţia sa geografică, controlează aproape toate 

direcţiile ce conectează zone de interes major în 

ecuaţiile geostrategice. 

 Întreaga problematică a supravieţuirii 

Israelului ca stat a fost sintetizată cât se poate de 

clar de Ben Gurion, care considera că existenţa 

Israelului depinde de trei condiţii obligatorii: a) 

să aibă o alianţă strategică cu o superputere; b) să aibă o armată puternică (un zid 

de oţel), care să poată respinge orice inamic care ar ataca concomitent pe toate 

direcţiile, să preia rapid iniţiativa şi să mute lupta pe teritoriul acestuia; c) să aibă 

pace cu toţi vecinii săi arabi. Dacă primele două condiţii trebuiau îndeplinite 

imediat după înfiinţarea Statului, cea de a treia, estima Ben Gurion, poate să 

aştepte până ce se vor realiza cele mai favorabile condiţii pentru Israel. 

 Această strategie politică clară şi maximală este valabilă și în prezent, 

chiar dacă au fost şi încă mai sunt încercări de a o altera. 

 Analizând actuala poziţie regională a Israelului putem afirma că acesta şi-a 

realizat cu succes primele doua obiective vitale şi că terenul este pregătit pentru 

abordarea cu seriozitate a îndeplinirii ultimului obiectiv. Aici sunt unele precizări 

de făcut. Prima ar fi aceea că o serie de progrese sunt deja realizate, în sensul că 

există tratate de pace cu două ţări vecine 

importante: Egipt şi Iordania şi sunt 

întreprinse demersuri, deocamdată pe 

canale secrete, de apropiere de Arabia 

Saudită şi de unele ţări islamice 

magrebiene. Este adevărat că pacea 

realizată cu Egiptul şi Iordania este una 

rece, acceptată mai ales de elitele politice 

decât de masele populare, totuşi, cel puţin 

până în prezent a funcţionat, a dat naştere 

 

Generalul de brigadă (r) 

Dan NICULESCU  
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unor forme de cooperare, mai ales în domeniul diplomatic şi al securităţii şi nu 

sunt motive serioase, deocamdată, de îngrijorare. 

 Adevăratul test de voinţă politică va fi 

acela al negocierilor cu palestinienii, pe de o parte 

şi cu Siria şi Libanul pe de altă parte. Deocamdată 

războiul civil din Siria a îndepărtat posibilitatea 

reluării acestor negocieri, deci prioritate a căpătat 

rezolvarea conflictului cu palestinienii, de departe 

cel mai complicat datorită conotaţiilor sale 

teritoriale, religioase, naţionale şi de securitate. În 

acest ultim caz, acceptarea unor compromisuri 

dureroase de către ambele părţi va fi imperios 

necesară, precum şi o intervenţie decisivă şi 

credibilă din partea Washingtonului în direcţia 

soluţionării procesului de pace israeliano–

palestinian. 

 Mesajul preşedintelui Obama, transmis atât 

la Ierusalim cât şi la Ramallah, pe timpul  vizitei 

din 20-22.03.2013, a fost destul de clar şi poate fi considerat valabil până în 

prezent: SUA va sprijini şi va garanta securitatea Israelului, va sprijini negocierile 

bilaterale pentru crearea unui stat palestinian independent, suveran, viabil, care să 

aibă continuitate teritorială şi să beneficieze de autodeterminare, securitate şi 

pace. Deocamdată motive de optimism nu prea sunt deşi este clar că perpetuarea 

conflictului, cu toate aspectele sale negative - colonizare, deportări ilegale, 

violenţă, terorism etc. - este dăunătoare atât pentru viitorul părţilor afla în conflict, 

cât şi pentru agenda politică a Statelor Unite în Orientul Mijlociu. 

 Un lucru ar trebui precizat aici şi 

anume că un stat palestinian absolut 

independent nu se va putea realiza imediat 

chiar dacă, prin absurd, ar exista voinţa 

politică. Într-o primă etapă va fi stabilită 

mai curând o relaţie de vasalitate sau de 

teritoriu controlat, care să permită 

dezvoltarea economică a viitorului stat 

palestinian, condiţii de edificare a unor 

instituţii democratice ale acestuia, dar şi satisfacerea cerinţelor de securitate, 

eventual şi a unor ambiţii teritoriale ale Israelului. 
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 Dacă facem recurs la memorie, am putea afirma că Israelul este vital 

interesat de rezolvarea problemei palestiniene odată pentru totdeauna. Analizând 

istoria Statului Iudeu în Orientului Mijlociu putem observa existenţa a două 

tendinţe de necontestat. Prima este aceea că atât timp cât acesta a fost unit şi 

unitar niciun vecin nu i-a putut pune în 

pericol existenţa, ba chiar a putut 

manifesta tendinţe expansioniste. Cea de a 

doua este mult mai complexă. Poziţia sa 

strategică face că orice putere care are 

aspiraţii globale trebuie să controleze 

această zonă, să o includă în zona sa de 

influenţa. În toată istoria sa, biblică sau 

reală (sau acceptată ca fiind reală), Statul 

Iudeu a existat sub trei forme: ca stat 

independent (în timpul lui David şi Solomon); ca parte a unui sistem imperial sau 

ca aliat subordonat (ocupaţia babiloniană şi cea egipteană); complet desfiinţat ca 

entitate statală, ceea ce a determinat migraţia populaţiei spre alte regiuni - nordul 

Africii, Peninsula Arabică şi zona Caucaziană / Imperiul Kazar - (cucerirea 

persană, greacă, ulterior romană). Aceste două tendinţe au continuat şi în perioada 

colonială modernă când Palestina a fost controlată fie de Imperiul Otoman, fie de 

Imperiul Britanic
5
. 

 De aici rezultă o concluzie şi anume că supravieţuirea Israelului ca stat 

depinde de existenţa unei puteri majore, care să exercite rolul de garant politic şi 

militar al său, rol pe care în prezent îl joacă SUA
6
. 

 Apariţia Israelului după cel de-al Doilea Război Mondial, a fost posibilă 

într-o perioadă de echilibru geopolitic, de 

relativă stabilitate a sistemului 

internaţional, când zona Levantului era 

încă subiect de dispută între URSS şi 

SUA, dar şi din nevoia marilor puteri, în 

special Anglia şi SUA, de a se proteja 

etnic
7
. 

 Preocuparea liderilor israelieni, 

încă de la înfiinţarea statului, de a găsi un 

protector puternic pentru Israel este evidentă: în 1948, în timpul Războiului de 

Independenţă şi apoi, în perioada de consolidare teritorială, URSS a fost 

principalul protector al Israelului, ulterior Franţa a jucat acest rol şi, în sfârşit, 

SUA. Probabil din cauza prudenţei excesive şi oarecum justificată a liderilor de la 

                                                           
5
 Shlomo Sand - The Invention of the Jewish People 

6
 Shlomp Sand - The Invention of the Land of Israel. From Holy Land to Homeland 

7
 Thomas Friedman – From Beitut to Jerusalem 
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Ierusalim, a existat şi o perioadă lungă de tatonare a posibilităţilor de dezvoltare a 

unei cooperări trainice şi reciproc avantajoase cu China.  

 Când eforturile diplomaţiei israeliene începuseră să dea rezultate concrete, 

acestea au fost deteriorate brusc datorită stopării, sub presiunea puternică şi 

credibilă a guvernului SUA, a acordului prin care Israelul se angajase să livreze 

Chinei tehnologie de tip AWACS. Opoziţia americană era justificată de faptul ca 

Israelul urma să livreze Chinei tehnologie americană fară a respecta clauza de a 

obţine în prealabil acordul Washingtonului. Beijingul a reacţionat dur la anularea 

contractului, iar Ierusalimul a trebuit să plătească atât material, dar mai ales 

diplomatic şi moral. Astfel, îndelungatele eforturi de apropiere de China au suferit 

un recul sever, iar şansele de revenire la vechile relaţii, mai ales în actuala 

conjunctură geopolitică, sunt mici. Dar, cum se spune în armată, dacă ai pierdut o 

bătălie nu înseamnă că ai pierdut războiul ... 

 Concluzia care se impune este aceea că pentru Israel independenţa totală 

este efemeră şi poate fi doar în perioadele de unitate a ţării şi de echilibru 

geopolitic. Atunci când lucrurile la nivel global sau regional se precipită, trebuie 

să aleagă cu cine merge înainte, de cine îşi leagă destinul. 

 Revenind la situaţia prezentă a Israelului în regiune, trebuie subliniat că 

acesta beneficiază de o poziţie strategică excelentă. Practic Israelul nu mai are nici 

un adversar credibil, cele mai importante ţări islamice (Turcia, Egipt, Arabia 

Saudită) devin cooperante, organizaţiile teroriste încă nu-i afectează direct 

securitatea şi unica superputere a lumii, SUA, îi este aliat strategic. 

 Cu toate acestea norii furtunii se adună în Orientul Mijlociu. Politica SUA 

de remodelare a Orientului Mijlociu, vulnerabilitatea crescândă a Jordaniei faţa de 

atacuri teroriste şi conflicte etnice, fragilitatea politică a Libanului marcată de 

coşmarul izbucnirii unui nou război civil, consolidarea poziţiilor organizaţiei şiite 

libaneze Hezbolah în sudul Libanului, războiul civil din Siria, care atrage forţe ale 

multor jucători regionali şi internaţionali, ameninţarea reprezentată de Statul 

Islamic (SI), fac poziţia Israelului dificilă. La aceasta se mai adaugă 

impredictibilitatea evoluţiilor din zonă, dar mai ales faptului că Israelul este 

nevoit să-şi limiteze autonomia politică şi să ţină seama din ce în ce mai mult de 

agenda politică a Washingtonului. Principiul că Israelul nu aşteaptă să vină 

altcineva să-i poarte războaiele este din ce în ce mai puţin valabil, existând 

posibilitatea de a fi el atras, de voie sau de nevoie, în războaiele altora. 

 O evoluţie relativ pozitivă în ceea ce priveşte poziţia regională a Israelului 

este aceea a unei apropieri, deocamdată timide, de principalele ţări sunnite din 

zonă: Egipt, Arabia Saudită şi Turcia. Această tendinţă a fost impulsionată şi de 

semnarea de către Iran a Acordului nuclear cu SUA, lucru care a nemulţumit 

profund atât Ierusalimul cât şi Riyadhul. În orice caz, tendinţa este reală şi poate fi 

interpretată ca un început de coagulare mai largă a forţelor ce se opun Iranului. 

Dacă şi când aceste blocuri se vor ciocni rămâne de văzut, doar poziţionarea lor 

este evidentă. 
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 Criticile aliaţilor, rezultatele negative ale intervenţiilor militare americane 

în Irak şi Afganistan, precum şi schimbările survenite în sistemul politic 

internaţional au determinat administraţia americană la o reevaluare a situaţiei 

geopolitice. Astfel, a apărut nevoia reorientării politicii externe a SUA spre o 

postură mai paşnică ce are în vedere mai puţină intervenţie militară şi acordarea 

unei şanse mai mari diplomaţiei. Aceasta înseamnă că, deocamdată, problema 

iraniană va suferi o amânare, ceea ce nu este deloc în interesul Israelului pentru 

care eliminarea pericolului nuclear iraniam este vitală şi are un caracter urgent. 

Perspectiva unei eventuale alianţe pe axa Moscova, Teheran, Damasc implică un 

grad înalt de periculozitate. Aprobarea (august 2016) dată de Teheran ca avioane 

ruseşti să decolez de pe aeroportul Hamedan pentru a bombarda în Siria, precum 

şi livrarea de Rusia a complexului de rachete sol-aer SS-300 şi desfăşurarea 

acestuia pentru apărarea complexului nuclear de la Fardo, sugerează paşi în 

această direcţie
8
. Astfel, trimiterea sistemelor ruseşti în Iran îl pune pe 

preşedintele Obama într-o poziţie dificilă fiindcă nu se poate opune acestei 

mişcări a Moscovei. A fost o mişcare foarte inteligentă din partea preşedintelui 

Putin, asemănătoare unei mutări de şah. Pentru Israel situaţia este şi mai dificilă, 

deoarece dacă rămâne consecvent strategiei proprii de apărare (a acțiunii 

preventive) va fi nevoit să acţioneze militar. Aceasta însemnă planificarea unui 

atac asupra sistemelor antiaeriene, când acestea vor fi desfăşurate în Iran pentru a 

le distruge sau pentru a le face inoperabile. 

 La rândul său, Washingtonul  nu poate permite Iranului să domine 

regiunea, să altereze echilibrul actual de forţe şi nici să perturbe continuitatea 

fluxului energetic către piaţa liberă. Conform Strategiei de Securitate Naţională a 

SUA, protejarea Golfului Persic este o prioritate, iar confruntarea cu Iranul devine 

astfel o necesitate, doar momentul urmând a fi ales. 

 Se poate trage concluzia că interesele strategice ale SUA, Israelului şi 

Arabiei Saudite coincid, litigiul este doar în privinţa momentului. 

 Istoria ne-a învăţat că atât războiul cât şi diplomaţia sunt soluţii temporare, 

sens în care putem interpreta semnarea Acordului nuclear dintre Iran şi SUA ca o 

amânare a deznodământului final. 

 O eventuală schimbare a echilibrului de forţe în Orientul Mijlociu 

dezavantajează Israelul. Chiar dacă ameninţarea reprezentată de Siria la adresa 

acestuia a fost eliminată, iar perspectiva unui Iran care posedă arma nucleară a 

fost îndepărtată, alte ameninţări, poate chiar mai redutabile, au apărut: 

 - lupta de emancipare a popoarelor lumii arabe încurajează rezistenţa 

palestiniană faţă de ocupaţia israeliană, ceea ce poate grăbi soluţionarea 

conflictului nu în condiţiile dorite de Ierusalim; 

 - prezenţa masivă a luptătorilor Statului Islamic în Siria şi Egipt reprezintă 

o ameninţare continuă la adresa securităţii Israelului; 

                                                           
8
 Henry Kissinger – On China 
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 - nivelul scăzut al relaţiilor israeliano-americane, datorat opoziţiei deschise 

şi violente a guvernului Netaniahu faţă de semnarea Acordul nuclear dintre SUA 

şi Iran; 

 - continuarea politicii sioniste în teritoriile palestiniene, ceea ce afectează 

grav imaginea Israelului în lume, iar în cadrul societăţii israeliene produce două 

efect diametral opuse: creşterea terorismului israelian (mai ales în teritoriile 

ocupate) şi apariţia unei mişcări pro-palestiniene
9
 (mai ales în rândurile noii 

generaţii). 

 Situaţia din Siria pare mult mai complicată şi mai imprevizibilă. Faptul că 

evenimentele sunt în plină desfăşurare, că sunt în joc interesele convergente sau 

divergente ale multor actori regionali (Turcia, Arabia Saudită, Israel, Iran, Liban, 

Iordania, Kurzii, dar şi SI, Al Qaeda şi pleiada de grupări fundamentaliste recent 

apărute) şi internaţionali (SUA, Federaţia Rusă, China, Franţa) complică enorm 

găsirea unei soluţii. Conflictul religios dintre sunniţi şi shiiţi potenţează şi mai 

mult atmosfera generală de nesiguranţă şi 

reduce predictibilitatea evoluţiilor 

regionale.  

 Este posibil ca Siria de după 

Bashar Assad să limiteze influenţa 

iraniană în Levant, ceea ce va fi în 

avantajul Israelului şi al SUA dar, 

concomitent, anarhia se va răspândi în 

întreaga ţară, iar Teheranul cu siguranţă va 

găsi posibilităţi multiple de a se infiltra 

prin grupări afiliate ideologic
10

. 

 Deocamdată este destul de greu de estimat cum se va termina conflictul 

sirian, iar faptul că guvernul israelian păstrează o anumită detaşare faţă de el 

denotă nesiguranţă faţă de direcţia ce va fi luată de evenimente în viitor. 

 Două postulate majore sunt contrazise de actuala situaţie regională. Primul 

este cel afirmat de fostul preşedinte al Egiptului, Hasni Mubarak, anume că 

Orientul Mijlociu ne-şi mai poate permite un nou război. Războiul civil din Siria 

este deja un război regional, iar intervenţia cu trupe a Turciei în nordul Siriei dă o 

nouă turnură către escaladarea conflictului. Cel de al doile este celebrul „nu se 

poate pace fără Egipt şi război fără Siria”. Se pare că şi războiul şi pacea nu mai 

sunt opţiuni la îndemâna liderilor din regiune, inclusiv ai Israelului. 

 În încheiere sunt câteva concluzii generale şi oarecum speculative care se 

pot trage: 

 1. Implicarea SUA în garantarea securităţii Israelului va continua şi chiar 

se va dezvolta fiind în interesul strategic al ambelor ţări. 

                                                           
9
 Wall Street Journal, octombrie 2015 

10
 Time of Israel, 02.11.2015 
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 Între cele două state există divergenţe mari de abordare într-o serie de 

probleme capitale cum ar fi: ameninţarea reprezentată de Iran, problema 

procesului de pace cu palestinienii, acţiunile unilaterale întreprinse de Israel. De 

asemenea, s-au înmulţit criticile liderilor israelieni aduse administraţiei 

americane. Toate aceste manifestări deşi nu fac bine relaţiilor bilaterale, nu sunt 

deocamdată de natură a afecta esenţa parteneriatului. 

 Se poate estima că odată cu radicalizarea acţiunilor centrelor de putere 

mondială este posibil să asistăm la o serie de măsuri mai ferme din parte SUA 

pentru a integra Israelul în strategia proprie de securitate. Aceasta va atrage 

după sine o accentuare a relaţiei de subordonare a Ierusalimului faţă de 

Washington. 

 2. Actualul haos din Orienul Mijlociu nu este de natură să reducă 

ameninţările la adresa Israelului şi nici să relaxeze situaţia de securitate. Politica 

Ierusalimului s-a bazat întotdeauna pe predictibilitate, dar în actualele condiţii 

nimic nu mai este predictibil. Toate încercările de democratizare a lumii arabe au 

dus la eşecuri (Hamasul a ajuns la putere în Fâşia Gaza în urma unor alegeri 

libere; la fel şi Frăţia Musulmană în Egipt şi partide islamiste în Tunisia şi 

Maroc). Pe de altă parte Al Qaida, Statul Islamic sau organizaţiile derivate din 

acestea, cum este Boko Haram, se reorganizează în majoritatea ţărilor 

magrebiene, cantităţi mari de armament circulă necontrolat în toată lumea arabă şi 

nimeni nu ştie cine şi împotriva cui se folosesc. Dictatorii au început să cadă şi 

anarhia este în creştere. 

 Se pare că această tendinţă nu este tocmai favorabilă Israelului, care 

întotdeauna a ştiut cum să rezolve problemele cu dictatorii, dar are dificultăţi în a 

evalua şi contracara stările de haos. 

 3. Chiar dacă anumite nuanţe ne scapă, agenda geopolitică a SUA este 

destul de clară. Realizarea unor obiective strategice majore de către Washington 

va fi mai dificilă, opoziţia adversarilor mai puternică şi pretenţiile acestora mai 

mari. Acest fapt va impune o atitudine mai fermă din partea SUA faţă de aliaţi, 

disciplinarea acestora, reducerea spaţiului lor de manevră politică şi solicitarea 

unei implicări mai mari în realizarea obiectivelor strategice ale metropolei (aceste 

exigenţe sunt deja vizibile în relaţiile SUA cu UE). 

 Israelul nu-şi va mai putea permite libertatea de acţiune de care se bucură 

în prezent şi practic va avea posibilităţi limitate de opţiuni strategice. 

 4. Problema palestiniană rămâne un element centra al modului în care va 

evolua relaţia strategică dintre SUA şi Israel, în condiţiile în care tot mai mulţi 

analişti şi politicieni americani consideră că cea mai importantă contribuţie pe 

care Israelul o poate aduce la stabilitatea regională este ajungerea la un acord 

politic just cu palestinienii.  

 În aceste condiţii este de aşteptat ca Washingtonul să adopte o atitudine 

mai fermă în a solicita rezultate concrete pentru rezolvarea problemei 

palestiniene pe principiul „două state independente, un teritoriu”. 
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 Soluţionarea acestui conflict va fi foarte grea nu numai datorită lipsei de 

voinţă politică a Ierusalimului, dar societatea israeliană este extrem de divizată în 

privinţa apariţiei un stat palestinian. Motivele invocate sunt: teritoriale; naţionale; 

de securitate şi religioase. Gasirea unei soluţii la problema palestiniană în 

coordonatele precizate de preşedintele Obama, dar şi de mulţi alţi preşedinţi 

americani, constituie un nod gordian pe care numai SUA poate să-l desfacă şi, din 

păcate, nu este altă soluţie decât cea găsită şi de Alexandru Macedon, adică una 

de forţă - nodul a fost desfăcut, dar sfoara nu a mai rămas întregă. 

 Nici relaţiile SUA - Israel nu vor mai fi aşa cum sunt în prezent. 

 5. Ar mai fi o soluţie la dilema viitorului relaţiilor israeliano-americane şi 

anume ca Israelul să devină al 51-lea stat american. În Orientul Mijlociu nimic nu 

este imposibil. În plus s-ar rezolva două probleme majore: Israelul ar deveni o 

putere mondială şi va beneficia de securitate aproape absolută, iar americanii vor 

avea mulţumirea că au devenit poporul ales. 
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ASPECTE ALE COOPERĂRII MILITARE 

DINTRE SUA ŞI ISRAEL 

 

Gl.bg. (r) Dan NICULESCU 

 

 Alianţa strategică israeliano-americană este cuantificabilă în bani, acces la 

tehnologie militară de vârf şi sprijin diplomatic. Se poate observa că primele două 

domenii ale cooperării strategice bilaterale se plasează pe coordonatele militare, 

ceea ce nu însemnă că cea de a treia, cea diplomatică este mai puţin importantă, 

dar aceasta a făcut obiectul altei evaluări
11

. 

 I. Ajutorul financiar nerambursabil oferit de guvernul SUA Israelului în 

perioada  2008 – 2018 a fost de 30 miliarde USD
12

. Preşedintele Obama, atât de 

criticat de  premierul Israelului, Beniamin  Netaniahu, a aprobat pentru Israel, în 

cei 8 ani de mandat, un ajutor financiar nerambursabil de 20,5 miliarde USD, la 

care se mai adaugă încă 3 miliarde USD pentru dezvoltarea programelor de 

rachete israeliene. 

 Dacă conform actualului acord bilateral (2008-2018) ajutorul american era 

de aproximativ 3 miliarde de USD pe an, pentru noul acord solicitarea Israelului 

este de 5 miliarde USD pe an. Se pare că discuţiile au fost destul de dure, fiindcă 

după primele trei runde de dezbateri încă nu se ajunsese la un acord între părţi. 

Estimările specialiştilor erau că suma se va fixa undeva între 4 şi 5 miliarde USD, 

iar dacă administraţia Obama va încerca o reducere drastică a sprijinului financiar 

american, negociatorii israelieni probabil vor încerca să amâne semnarea 

memorandumului până când noua administraţie va fi instalată la Washingron. 

 Probabil că premierul Netaniahu nu a dorit să-şi asume riscul de a aştepta 

să vadă cine va câştiga alegerile în SUA şi 

a acceptat semnarea acordului la data de 

14 septembrie 2016. Noul acord va 

reglementa modul de atribuire a ajutorului 

militar american nerambursabil pentru 

Israel pe perioada 2018 – 2028
13

. 

Valoarea ajutorului american 

nerambursabil va fi de 38 miliarde USD 

în următorii 10 ani, adică 3,8 miliarde 

USD pe an, ceea ce înseamnă 7.230 USD 

pe minut sau 120 USD pe secundă. Acest ajutor nerambursabil, considerat de 

premierul Netaniahu, pe bună dreptate, ca fiind „cel mai mare pachet de ajutor 

                                                           
11

 Anthony Rusonik, A New Balance of Power in Middle  East, 26.07.2016 
12

 The Washington Post, 08.09.2016 
13

 The Time of Israel, 15.06.2016; 16.09.2016 
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militar dat vreodată de guvernul american 

unei naţiuni” are unele particularităţi ce 

transmit anumite mesaje. 

 În primul rând, Israelul nu va 

avea dreptul să solicite Congresului 

american finanţări suplimentare în 

următorii 10 ani, mai puţin în caz de 

război şi va avea restricţii de a folosi 

banii primiţi în folosul propriei industrii 

de apărare în următorii 6 ani. Se pare că 

această prevedere a stârnit mari dezbateri 

pe timpul negocierilor bilaterale dar, după cum se vede, americanii au fost 

suficient de fermi pentru a-şi impune punctul de vedere. Conform prevederilor 

actualului Memorandum de Înţelegere (MÎ) pentru perioada 2008-2018, Israelul 

are voie să cheltuiască 26,3% din ajutorul nerambursabil american pentru achiziţii 

de armament pe piața internă. Negociatorii americani au eliminat prevederea 

conform căreia Israelul putea cheltui 400 milioane USD din ajutorul acordat 

pentru achiziţionarea de carburanţi pentru armată. De asemenea, partea israeliană 

ar fi dorit să se menţină în MÎ prevederea conform căreia SUA acorda un ajutor 

suplimentar de 400 milioane USD pentru dezvoltarea programelor israeliene de 

rachete, ceea ce ar fi ridicat ajutorul american la cifra de 4 miliarde USD anual. 

Acest lucru nu a fost acceptat, menţionându-se faptul că suma solicitată se 

regăseşte în alocaţiile bugetare date contractorilor americani ce lucrează pentru 

dezvoltarea sistemelor de rachete şi care cooperează cu industria militară 

israeliană. 

 Deşi semnarea MÎ pentru perioada 

2018–2028 a fost salutată de premierul 

Netaniahu, sunt foarte multe poziţii 

exprimate de politicieni, personalităţi 

militare active şi în rezervă, analişti, care îl 

consideră insuficient şi chiar diminuat faţă 

de cel din decada care urmează să se 

termine în 2018. Toţi sunt convinşi că s-ar 

fi putut obţine mai mult dacă Netaniahu   

s-ar fi abţinut să se amestece în treburile 

interne ale SUA şi ar fi fost mai atent la 

relaţiile personale cu preşedintele Obama. 

 O atenţie deosebită trebuie acordată condiţiilor politice precizate de 

reprezentanţii guvernului american implicați în negocierea și semnarea acestui 

acord. 

 SUA îşi precizează cu claritate şi fermitate angajamentul de a garanta „pe 

termen lung securitatea Israelului” şi sprijinul pentru soluţionarea conflictului 
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israeliano-palestinian pe principiul „două state pentru două popoare, trăind 

alături în pace şi securitate”. Se subliniază faptul, în contradicţie totală cu 

ideologia sionistă, că existenţa unui stat israelian democratic impune edificarea 

unui stat palestinian independent şi viabil. 

 De asemenea, se precizează faptul că acordul nuclear semnat între SUA şi 

Iran şi garantat internaţional, va consolida securitatea Israelului şi îi va face mai 

uşoară abordarea şi rezolvarea celorlalte probleme de securitate. 

Pentru SUA, Israelul va rămâne o rară 

insulă de stabilitate într-o regiune 

măcinată de conflicte majore şi un aliat 

pentru rezolvarea problemelor de 

securitate ne-nucleară cu care se 

confruntă Orientul Mijlociu, inclusiv 

războiul cibernetic, eliminarea grupările 

teroriste islamice etc. 

 După cum se observă, guvernanţii 

americani precizează cât se poate de clar 

ce aşteaptă din partea Israelului în schimbul sprijinului acordat. Putem spune că 

atitudinea adoptată de guvernanţii americani în actualele negocieri a fost una pe 

placul israelienilor, adică „business oriented”. Ceea ce nu ştiu este dacă liderii 

israelieni apreciază acest mod de a pune lucrurile în context atunci când li se 

aplică lor. 

 II. În ceea ce priveşte transferul de tehnologie militară americană către 

Israel, acesta probabil va continua ca şi până acum, dar la un preţ ceva mai mare. 

 Israelul, confruntat cu o serie de ameninţări noi, dar şi în perspectiva unei 

viitoare confruntări cu Iranul, a trebuit să facă unele ajustări strategiei sale 

militare. Astfel, concepţia „loviturii preventive” a fost transformată în una mai 

conservatoare, denumită „descurajare activă” (aici intră şi măsurile de atac 

cibernetic care şi-au dovedit deja eficienţa în confruntarea cu Iranul). Conform 

acestei strategii, pornind de la ameninţările regionale concrete, se au în vedere ca 

faze ale luptei: absorbţia primei lovituri a inamicului; acţiuni diplomatice; 

escaladarea conflictului pentru obţinerea supremaţiei strategice şi victoria. 

 Pentru adaptarea la noua concepţie, au fost necesare şi unele ajustări în 

ceea ce priveşte înzestrarea armatei (IDF). Astfel, a fost acordată prioritate 

achiziţionării acelor mijloace necesare pentru a doua lovitură, stabilite pe tipuri de 

ameninţare. 

 Concret aceste măsuri sunt: 

 a) Modernizarea flotei de submarine prin înlocuirea vechiului tip de 

submarine Gall cu submarine Dolphin1, de fabricaţie germană, modificate de 

specialiştii israelieni astfel încât să poată folosi muniţie nucleară tactică (anul 
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acesta a intrat în compunerea Flotei cel de 

a cincilea submarin). Submarinele sunt 

desfăşurate în apele internaţionale, în 

dreptul coastelor iraniene
14

. 

 b) Dezvoltarea sistemului de 

rachete anti rachete balistice „Arrow”
15

. 

Beneficiind de un puternic sprijin 

financiar american, tehnicienii israelieni 

au continuat programele de dezvoltare ale acestui sistem. Acum, în punctul de 

conducere al sistemului (Arrow Dome) se pot primi informaţii despre ţintele 

inamice, aproape în timp real, de la sateliţii israelieni Ofek. 

 Aceasta nu înseamnă, în nici un caz, că informaţiile din surse umane ar fi 

neglijate, dimpotrivă, rolul lor este esenţial. 

 c) Deşi Israelul continuă politica sa tradiţională de a păstra aşa numita 

„ambiguitate nucleară”, arsenalul de rachete nucleare tactice „Jeriko” este 

cunoscut de toată lumea. Se estimează că în cazul unui conflict major cu Iranul, 

Israelul ar putea lansa asupra acestuia 300 de rachete termonucleare în 20 de 

minute. Aici ar mai fi ceva de adăugat. Până în prezent, Israelul a deschis 

silozurile cu rachete nucleare o singură dată, în timpul Războiului din 1973, când 

trupele siriene dezvoltau cu succes ofensiva din Golan. Acţiunea israeliană a fost 

observată atât de sateliţii americani cât şi de cei ruseşti. Urmarea se cunoaşte, 

Sadat a fost avertizat de pericol, a oprit ofensiva şi a pierdut războiul şi Înălţimile 

Golan, dar omenirea a fost foarte aproape de o catastrofă nucleară. Această 

ameninţare continuă să persiste într-o zonă 

extrem de volatilă, fapt pentru care 

denuclearizarea Orientului Mijlociu nu 

este o iniţiativă de neglijat. 

 d) Măsuri pentru creşterea 

nivelului calitativ al armamentului aflat în 

dotarea IDF se observă şi în recentele 

achiziţii. Aprobarea de către guvernul 

american a achiziţionării avionului multirol F-35 este cea mai spectaculoasă 

realizare. Până acum numai aviaţia SUA avea în înzestrare acest tip de aparat. Se 

pare că primele avioane vor sosi în Israel către sfârşitul anului 2016, va urma o 

perioadă de pregătire, după care vor deveni gata de luptă. Într-o primă fază, 

aviaţia israeliană intenţionează să achiziţioneze 30 de aparate, urmând ca 

achiziţiile să continue în următorii zece ani, astfel încât să se ajungă 75 de 

avioane
16

. 

                                                           
14

 Ibidem, 12.01.2016 
15

 Ibidem, 06.07.2016 
16

 Ibidem, 02.11.2015 
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 e) O altă achiziţie de prestigiu este aceea a avionului V-32  Ospreys
17

. 

Zece ani au fost necesari pentru a convinge autorităţile americane să vândă acest 

avion care are posibilitatea de a ateriza şi a decola ca un elicopter. 

  

 CONCLUZII 

 1. Israelul mai are o carte câştigătoare şi tot Ben Gurion a atras atenţia 

asupra acesteia. El afirma că Israelul, datorită limitărilor sale demografice şi 

geografice nu poate fi o putere mondială, dar poate să transforme informaţiile, cu 

concursul evreilor din toată lumea, intr-o forţă majoră care să-i convingă pe 

partenerii săi occidentali că are valoare strategică. 

 Până acum această estimare s-a dovedit valabilă şi nu avem de ce să ne 

îndoim că aşa va fi şi de acum încolo.  

 2. Ajutorul financiar nerambursabil american este, în ultimă instanţă, o 

subvenţie mascată pentru propria industrie de armament sau, ca să folosesc 

expresia col. (r) Florian Gârz în cartea „Creşterea şi descreşterea Imperiului 

American”, pentru „complexul militar, industrial şi politic american”
18

.  

 Faptul că în condiţiile viitorului MÎ (2018-2028) vor fi mai puţine 

comenzi pentru industria de armament israeliană va impune o prioritizare a 

achiziţiilor de pe piaţa internă, concomitent cu intensificarea agresivă a activităţii 

de promovare pe piaţa internaţională a armamentului israelian. 

 3. Nu cred că liderii de la Ierusalimul se vor împăca cu limitările impuse 

de MÎ şi vor acţiona prin toate mijloacele la dispoziţie pentru a obţine mai mult. 

Alegerile prezidenţiale din SUA vor avea un rol important în această direcţie. La 

un moment dat Donald Trump, candidatului republican la prezidenţia SUA, părea 

favoritul liderilor politici israelieni, dar declaraţia acestuia făcută în luna martie 

2016, la Ierusalim, potrivit căreia „speră ca Israelul să returneze banii primiţi de 

la SUA ca asistenţă de securitate”, nu pare să fi fost prea încurajatoare. În 

anumite medii se şi speculează că Netaniahu s-a grăbit să semneze acordul în 

forma actuală nu fiindcă i-a convenit ci de frică că ar pute avea unul şi mai rău 

dacă aşteaptă schimbarea conducerii de la Casa Albă. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Ibidem, 02.11. 2015 
18

 Col. Fl. GÂRZ, Creşterea şi descreşterea Imperiului American, Editura Laurent, Bucureşti 2016 
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STABILITATE VERSUS INSTABILITATE 

ÎN REGIUNEA GOLFULUI PERSIC 

 

Col.(r) Ion POPESCU 

 

 Regiunea Golfului Persic este, de o lungă 

perioadă de timp, din punct de vedere politico-militar 

şi economic, extrem de volatilă, instabilă şi aproape 

imprevizibilă în ceea ce priveşte schimbările 

politicilor şi strategiilor de acţiune viitoare a statelor 

din zonă. 

 Invazia Iraqului de către SUA în 2003, 

mişcările sociale începute în anul 2011, creşterea 

influenţei şi acţiunilor ISIS din 2013 până în prezent, 

războiul civil din Yemen, precum şi scăderea drastică 

a preţului petrolului şi, pe cale de consecinţă, a 

veniturilor (a se citi produsul intern brut) au contribuit 

şi contribuie semnificativ la creşterea riscurilor la 

adresa stabilităţii la nivel politic, militar, economic şi 

social. 

 Nicio analiză pertinentă nu poate ţine pasul cu 

lupta şi problemele din politică, cu ceea ce se petrece în economie şi cursa 

înarmărilor în mod special, mai ales acum când terorismul şi războiul hibrid joacă 

un rol important şi imprevizibil în regiune. 

 

 Principalele provocări şi stabilitatea naţională în regiune 

 Regiunea Golfului Persic include Iranul, Irakul, Kuwaitul, Bahrainul, 

Qatarul, Omanul, Yemenul, Emiratele Arabe Unite şi Regatul Arabiei Saudite. 

   De asemenea, un rol important în regiune îl joacă Iordania, în ceea ce 

priveşte securitatea regională, datorită parteneriatului strategic cu SUA și Marea 

Britanie. 

 Evoluţia evenimentelor din regiune este într-o continuă dinamică, ceea ce 

conduce la nesiguranţă şi risc la diferite niveluri în cadrul fiecărui stat din zonă. 

 

 Riscurile principale din regiune 
 Statele sudice ale Golfului – Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Emiratele 

Arabe Unite şi Regatul Arabiei Saudite, mai puţin Yemen, se situează la un nivel 

scăzut către mediu, în ceea ce priveşte economia şi guvernarea. 

 Totuşi, în prezent, scăderea preţului petrolului şi a veniturilor realizate din 

exportul aurului negru cu aproximativ 40-60%, începând cu anul 2014, poate avea 

pe termen scurt şi mediu un impact major, deoarece măsurile de protecţie socială 

şi stabilitatea economică, nu mai pot fi susţinute la nivelul anilor 2013, 2014. 

 

Colonelul (r) Ion 

POPESCU 



DINCOLO DE ORIZONTURI  • ANUL I/nUMĂRUL 2 •  NOIEMBRIE 2016 

 

ADMRR „aL.I. CUZa”   64 
 

 În acelaşi timp, stabilitatea regiunii depinde de capacitatea de adaptare la 

schimbarea continuă a guvernelor, dar şi de puterea de a face faţă cu succes 

ameninţărilor teroriste, extremismului fundamentalist, precum şi luarea măsurilor 

de descurajare a ameninţărilor venite din partea Iranului. Arabia Saudită şi 

Emiratele Arabiei Unite au cheltuit sume foarte mari de bani pentru a construi şi 

dota forţe armate capabile să facă faţă situaţiilor 

complexe de securitate zonală şi au specializat forţe 

destinate luptei contrateroriste. În acest sens, amintesc 

aici eforturile Arabiei Saudite pentru a face faţă cu 

succes ameninţărilor venite din partea Al Qaeda din 

Peninsula Arabică, precum şi a celor venite din partea 

tribului Al Houti de la graniţa cu Yemenul.  
 Arabia Saudită, Bahrain, Kuwait şi într-o mai 

mica măsură Qatar, trebuie să facă faţă şi să ia măsuri 

împotriva ameninţărilor rezultate din tensiunile 

religioase dintre suniţi şi şiiţi. 

 Toate statele din sudul Golfului Persic se află 

sub ameninţarea terorismului şi extremismului fundamentalist, la care se mai 

adaugă litigiile teritoriale, politice şi religioase. Într-o oarecare măsură Omanul 

face excepţie deoarece, din prudenţă sau din interes, a stabilit în decursul timpului 

relaţii diplomatice mult mai bune cu Iranul decât orice alt stat din regiune. 

 Pe de altă parte, Iranul, Irakul şi Yemenul sunt state care nu numai că 

generează tensiuni în regiune dar, la rândul lor trebuie să facă faţă unor riscuri 

majore, interne, regionale şi din partea marilor puteri. 

 Iranul, stat şiit, încearcă să îşi crească influenţa în regiunea Golfului, dar 

şi în Liban, Siria, Iraq şi Yemen, organizând o centură de apărare mai avansată 

dar şi o platformă de propagare a islamului fundamentalist. 

 Deşi se pare că a stopat cercetările în 

domeniul armamentului nuclear, continuă să 

utilizeze Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice, 

Forţa Al Quds şi serviciile de informaţii în 

încercarea de a-şi extinde influenţa şi, uneori, de a 

alimenta, în folos propriu, tensiunile dintre şiiţi şi 

suniţi în statele sudice ale Golfului. 

 De asemenea, Iranul continuă să ameninţe 

vecinii din regiune prin dezvoltarea arsenalului de 

rachete balistice cu încărcătură convenţională 

capabile să lovească facilităţile militare, 

economice şi infrastructura critică pe o rază considerabilă. În acelaşi timp, 

arsenalul de rachete iranian se constituie într-o ameninţare crescută şi permanentă 

pentru traficul maritim din regiune, în special în zona Strâmtorii Hormuz şi a 

Golfului Oman. 
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 Irakul nu luptă doar împotriva ISIS ci, în acelaşi timp, trebuie să facă faţă 

puternicei diviziuni istorice dintre majoritatea şiită şi minoritatea sunită, precum şi 

nemulţumirilor şi dorinţei de autonomie totală a kurzilor. 

 Nivelul la care este exercitată guvernarea 

ţării este unul foarte scăzut. Corupţia endemică a 

dat lovitura de graţie a ceea ce a mai rămas 

funcţional în ţară. Această situaţie este normală 

dacă ne gândim că Irakul a trecut succesiv de la o 

dictatura barbară (cea a lui Saddam Hussein), la o 

ocupaţie dură (cea a coaliţiei conduse de SUA), la 

o guvernare fără un obiectiv clar, altul decât cel 

de spoliere a resurselor ţării (guvernarea Bremen), 

la starea de război civil care, din fericire nu a atins 

intensitatea care să ducă la divizarea ţării (Abu 

Musab al-Zarqawi). Toate aceste pe fondul unei intense activităţi teroriste ce a 

culminat cu apariţia Califatului Islamic (ISIS). Chiar şi în situaţia în care Irakul, 

cu sprijin substanţial din partea SUA şi al Iranului ar putea să învingă ISIS, 

riscurile divizării teritoriale a ţării pe criterii entice şi al războiului civil rămân. 

 Economia irakiană a fost grav afectată în cele două decade trecute de la 

sfârşitul războiului. Criza politică, recenta scădere a preţului petrolului, 

instabilitatea internă au condus Irakul în pragul unui „crash” economic. 

 Yemenul este, de o lungă perioadă de timp, una dintre problemele majore 

ale Golfului. Prins în cleştele războaielor civile, a luptei pentru putere şi a 

intervenţiilor străine sub diferite pretexte (lupta împotriva terorismului – SUA; 

restabilirea regimului legitim – Arabia 

Sudită, Egipt, SUA etc), cu o guvernare 

ineficientă şi aservită unor puteri străine, a 

eşuat ca ţară şi a compromis orice tentativă 

de dezvoltare şi modernizare a economiei. 

În acelaşi timp, mişcările sociale, 

problemele privind aprovizionarea cu apă, 

economia aproape inexistentă limitează 

dezvoltarea statului şi oferă imaginea unui 

teritoriu aflat la mijlocul secolului XVIII. 

 Începând cu anul 2015, în Yemen se duce un război civil major între 

Saleh, guvernul ales aflat la conducere şi coaliţia saudito-emirateză împotriva 

facţiunilor Al Houti. Această situaţie conduce la slăbirea şi mai mult a „brumei 

economice” şi creează riscul unei crize umanitare fără precedent pentru populaţia 

yemenită. Toate acestea în condiţiile în care yemeniţii, fie ei sunniţi sau şiiţi, sunt 

consideraţi cei mai drepţi dintre arabi. 

 

 Tendinţe în evoluţia securităţii regionale 
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 Interacţiunea problemelor menţionate mai sus, cu războiul din Irak, 

războiul civil din Siria, precum şi cu inflamarea, fără precedent, a Orientului 

Mijlociu şi Nordului Africii, conduce la riscuri majore de securitate regională. 

 Luptele pentru putere, conflictele armate şi revoltele sociale, precum şi 

cursa înarmărilor afectează subregiunea de sud a Golfului Persic şi evidenţiază 

următoarele probleme de securitate: 

 - intensificarea conflictului dintre Iran şi alianţa informală constituită din 

SUA, Franţa, Marea Britanie şi puterile arabe (în special Arabia Saudită şi 

Emiratele Arabe Unite); 

 - escaladarea cursei înarmărilor şi a competiţiei arabo - iraniene pentru 

dobândirea şi consolidarea influenţei în Siria, Irak, Bahrain, Yemen, eventual şi în 

nordul Africii; 

 - continuarea eforturilor făcute de Iran pentru dezvoltarea arsenalului de 

rachete navă - aer cu scopul securizării şi ţinerii sub control a Golfului Persic; 

 - creşterea importanţei miliţiilor kurde în ceea ce priveşte evaluarea 

raportul de forţe regional. Calitatea acestora, participarea cu rezultate marcante la 

lupta împotriva ISIS au adus tot mai mult în atenţia opiniei publice, dar şi a 

liderilor puterilor regionale şi mondiale, agenda 

politică kurdă. Aceasta este o evoluţie periculoasă 

fiindcă susţinerea kurzilor însemnă conflict 

deschis cu Turcia. Pentru statele Golfului apariţia 

unui conflict etnic şi teritorial în vecinătatea 

apropiată înseamnă un pericol major; 

 - eforturile ISIS de a crea un califat în Irak 

şi Siria şi creşterea influenţei acestuia în întreaga 

regiune, precum şi acţiunile concrete ale altor 

grupări islamist extremiste pentru câştigarea 

puterii au creat o combinaţie periculoasă a terorismului cu insurgenţa, ceea ce 

afectează întreaga lume arabă şi reverberează tot mai mult către Europa; 

 - războiul civil din Yemen se adaugă celor două războaie existente în 

regiune. Iranul a făcut deja câteva încercări de implicare şi influenţare a 

conflictelor din regiune în scopul unei mai bune poziţionări strategice şi, eventual, 

pentru a exercita presiune asupra strâmtorii Bab el-Mandeb de la Marea Roşie; 

 - implicarea Federaţiei Ruse în războiul civil din Siria a condus la 

consolidarea poziţiei preşedintelui Bashar Assad şi la revenirea acesteia, ca 

jucător major în Orientul Mijlociu. Aceasta reprezintă o modificare majoră a 

raportului de forţe regional şi duce, implicit, la creşterea rolului şi importanţei 

Iranului în ecuaţia geopolitică. 

 Istoria războiului şi violenţelor în regiunea Golfului evidenţiază faptul că 

majoritatea acestor riscuri pot exploda fără o avertizare serioasă. Riscurile care 

afectează statele Golfului nu pot fi decuplate de la crizele politice ce se manifestă 

în Orientul Mijlociu. Instabilitatea internă este o problemă majoră în Bahrain, 
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Kuwait şi chiar în Iran. Irakul, Yemenul şi Siria sunt serios implicate în războaie 

civile, iar acte sporadice de terorism au loc în Oman, Qatar şi Arabia Saudită. 

Toate acestea oferă imaginea unei regiuni a Golfului Persic extrem de fierbinte, 

impredictibilă şi greu de controlat chiar şi de către marile puteri. 

 

 Tendinţe în politică, guvernare, demografie şi economie 
 Terorismul, insurgenţa, războiul şi cursa înarmărilor sunt doar o parte a 

întregului „peisaj”. Lunga istorie a rivalităţilor şi crizelor politice din regiune au 

condus la un nou „momentum” începând cu anul 2011. Regiunea, sau mai bine 

spus statele din zonă au avut de cele mai multe ori guvernări eşuate, marcate în 

multe cazuri de autoritarism şi corupţie. 

 Ani de-a rândul regiunea s-a confruntat cu o creştere masivă a populaţiei, 

iar majoritatea statelor au eşuat în stabilirea unor programe care să le permită 

soluţionarea cu succes a acestui „boom” demografic. Odată cu acest fapt s-a 

evidenţiat dorinţa tinerilor, bărbaţi şi femei, de a avea un loc de muncă şi o 

carieră. Această dorinţă legitimă a propriei populaţii, mai ales a celei tinere, rar a 

fost abordată cu atenţie. Existenţa maselor mari de tineri fără posibilitatea de a 

avea o ocupaţie a generat o stare conflictuală cu potenţial de a genera conflicte 

sociale majore sau chiar revolte de tipul „primăverii arabe”.  Acest pericol a silit 

guvernele ţărilor din Golful Persic, care numai de resurse nu duceau lipsă, să pună 

în practică programe sociale complexe.  

 Întreaga regiune a Golfului s-a schimbat radical în modul de abordare a 

problemelor privind educaţia, locuinţa şi locul de muncă. O fostă regiune rurală s-

a transformat rapid într-una hiper-urbanizată. Programe de educaţie au fost 

implementare rapid începând cu anii '50, iar accesul la media s-a dezvoltat. 

Diferite secte, grupări etnice şi triburi au fost dislocate şi obligate să trăiască 

împreună. 

 Societăţile economice au reţinut elementele tradiţionale, dar ele însele nu 

mai sunt tradiţionale. Dezvoltarea economică a fost, deseori, limitată sau blocată 

din dorinţa sau din teama de a nu se realiza contactul cu realităţile din societatea 

occidentală, de a nu contamina tradiţiile, cultura şi comportamentul arab cu 

„imoralitatea” şi „lipsa de principii” din societatea occidentală. Acest lucru este 

din ce în ce mai greu atât timp cât întreaga regiune este dependentă de petrol şi de 

contractul social rentier care a devenit, în mod critic, dependent de preţul 

petrolului. Scăderea preţului petrolului a scos în evidenţă faptul că economiile 

statelor Golfului pot fi puse serios în dificultate, iar legăturile dintre economie şi 

demografie, care până de curând însemnau „bunăstarea petrolului” se poate 

transforma rapid în „sărăcia petrolului”. 

 

 Impactul Islamului şi lupta pentru propriul viitor 
 La fel de critic şi important ca lupta împotriva grupărilor teroriste sau 

extremiste este factorul demografic care va marca viitorul relaţiilor dintre 
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musulmani şi non-musulmani, putând deveni un aspect de securitate demn de luat 

în considerare, sau de confruntare majoră de tipul celei prefigurate de Samuel P. 

Hantington în cartea „Ciocnirea civilizaţiilor”. 

 Ignorarea Islamului şi a luptei ideologice pentru edificarea propriului 

viitor este periculoasă şi poate crea mari contradicţii între principalele religii de pe 

glob şi între popoare. 

 Un studiu elaborat de Pew Trust, unul dintre cele mai respectate centre de 

analiză din lume, care studiază aspectele demografice globale şi opinia publică 

liber exprimată, ilustrează scala schimbărilor care vor afecta regiunea Golfului. În 

studiu este evidenţiat faptul că populaţia musulmană are un ritm de creştere mult 

mai ridicat decât populaţia de alte religii. Astfel, în perioada 2010 – 2015, 

numărul musulmanilor a crescut de la 1,6 miliarde la 2,79 miliarde. 

 Populaţia islamistă a crescut de la 23% la 31% în comparaţie cu celelalte 

principale populaţii religioase - creştinii şi hinduşii - aceste ultime două populaţii 

păstrând constante ritmurile de creştere: 31% şi, respectiv 15%. 

 În Orientului Mijlociu şi Nordul Africii în următorii cinci ani numărul 

musulmanilor va creşte de la 317 milioane la 552 milioane. 

 În acelaşi timp, migraţia musulmanilor, din diverse motive, în regiunile 

ocupate de creştini reprezintă un factor extrem de important, care trebuie luat în 

seamă atunci când este abordată problematica religioasă şi tradiţionalistă, 

problematică ce poate crea serioase convulsii sociale dacă nu este tratată cu 

maximă atenţie. 

 

 Concluzii 
 Cheia stabilităţii în regiunea Golfului este reprezentată de soliditatea 

parteneriatului strategic dintre SUA şi statele din zonă. 

 Lupta pentru hegemonie în regiunea Golfului dusă de Arabia Saudită şi 

Iran va continua, dar va fi arbitrată de SUA. Când arbitrul nu va mai fi interesat, 

va izbucni războiul.  

 Riscul materializării programului nuclear iranian a fost, deocamdată, 

amânat. Pericolul de a intra în conflict direct cu SUA şi puterile garante ale 

tratatului nuclear semnat şi asumat de Teheran şi Washington este foarte mare şi 

nu cred că în actualele circumstanţe privind echilibrul de forţe regional va fi 

neglijat de liderii iranieni care, cel puţin până în prezent au dovedit suficientă 

prevedere. Dorinţa Iranului de expansiune este cunoscută aşa că nu putem exclude 

faptul că în alte circumstanţe politice şi militare ambiţiile nucleare iraniene vor 

reveni în prim plan. Evoluţia relaţiilor Teheran - Moscova vor fi cel mai bun 

barometru în anticiparea direcţiilor de acţiune în plan extern ale Iranului. 

 Petrolul va continua să fie unul dintre principalii agenţi ai stabilităţii 

regionale. Cu cât acesta va fi mai scump, cu atât mai mult stabilitatea va fi mai 

solidă şi de lungă durată; scăderea preţului va conduce la creşterea producţiei şi, 

implicit, la crearea unui surplus pe piaţă. 
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 Ritmul demografic crescut şi dezvoltarea tehnologică vor contribui la 

„deschiderea ferestrei” lumii arabe către Occident. Acest aspect are cel puţin două 

implicaţii importante: a) dorinţa musulmanilor de a ajunge cu orice preţ în 

Occident şi b) răspândirea pe glob a fundamentalismului islamic şi a 

extremismului. 

 Confruntarea ideologică dintre şiiţi şi sunniţi va continua iar acest fapt va 

menţine „fierbinte” regiunea Golfului; este de aşteptat ca această confruntare să 

cunoască noi forme de manifestare şi să nască noi lideri ai jihadului (războiul 

sfânt). 

 Vor fi declanşate mişcări sociale de emancipare, iar femeile vor începe să 

pătrundă, cu mai multă pregnanţă, în politică, educaţie, sistem bancar. Este un 

proces dialectic dar se va produce lent, cu dificultate. 

 Este posibil ca datorită mişcărilor sociale de emancipare a tineretului şi 

femeilor, a scăderii preţului petrolului şi a corupţiei, autoritarismul, care 

caracterizează politicul din regiune, să se erodeze şi să lase loc suficient pentru 

noi forme de manifestare politică cu influenţe democratice. Dacă acest lucru se va 

produce, democraţia arabă nu va semăna cu cea occidentală. 

 Cheltuielile pentru dotarea forţelor armate vor fi în continuare ridicate, iar 

Rusia va deveni un important exportator în regiune, intrând în competiţie cu SUA 

şi în acest domeniu. 

 Serviciile de informaţii ale statelor din regiune se vor dezvolta foarte mult 

în încercarea de a face faţă provocărilor (finanţarea terorismului, confruntarea 

ideologică sunni-shia etc.), de a evita surprinderea, de a lupta mai eficient 

împotriva terorismului şi a luptătorilor străini aflaţi în regiune. De asemenea, vor 

fi urmărite cu mai mult interes acţiunile desfăşurate de Iran în plan politic, militar, 

economic şi social pentru a contracara influenţa şiită în zonele sunnite. 

 Arabia Saudită va continua să-şi asume responsabilitatea de stat de lider în 

Peninsula Arabică şi va fi, în continuare, vârful de lance în Consiliul de Cooperare 

al Golfului, care va avea în atenţie influenţa iraniană, războaiele din regiune, 

terorismul şi extremismul, confruntarea ideologică sunnito-şiită, precum şi 

măsurile de reaşezare economică datorită scăderii preţului petrolului. 
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GEOPOLITICA ACTUALĂ ŞI 

MANIPULAREA PSIHOSOCIOLOGICĂ 

 

Cdor. (r) Constantin ALEXANDRU 

 

 În ultimele decenii, la nivelul societăţii 

mondiale au avut loc modificări substanţiale în 

structurile politice de interes economic, social 

şi relaţional. Acestea au fost generate, în 

primul rând, de promovarea unor acţiuni care 

au avut ca rezultat schimbarea structurilor şi 

relaţiilor internaţionale  existente, în paralel cu 

reorientarea unor naţiuni către forme statale 

care să corespundă noilor realităţi. Pe acest 

fundal au apărut diferite entităţi sau 

personalităţi, din est şi din vest,  care vorbesc 

tot mai des de „mondializarea” lumii
19

, se 

străduiesc să justifice necesitatea unui Guvern 

Mondial, a unei „conduceri unitare” la nivel 

global, care să preia puterea de la statele 

naţionale cărora, treptat, le va dispare şi 

caracterul naţional. Există o literatură întreagă în care se discută, mai convingător 

sau mai puţin convingător, despre o astfel de tendinţă a reorganizării sociale şi 

politice a lumii. Principala armă de promovare a acestor idei, sau acestui obiectiv 

este manipularea psihosociologică. Rolul acesteia nu este numai acela de a pregăti 

opinia publică pentru o eventuală trecere la altă etapă istorică de dezvoltare a 

lumii, ci şi de a abate atenţia de la  ce nu merge bine în relaţiile internaţionale, de 

a masca eventuale intenţii şi scopuri oculte.  

 Spre deosebire de situaţiile anterioare secolului XXI, forţa militară a fost 

mult mai puţin utilizată, s-a renunţat la conflictele militare majore, marile puteri 

acţionând mai ales în zonele periferice ale lumii cu scopuri diverse, pornind de la 

dorinţa de consolidare a poziţiei proprii într-o anumită zonă a lumii, până la 

dorinţa de a face o demonstraţie de forţă care să justifice rolul de superputere 

(Afganistan, Laos, Cambodgia, Nicaragua etc). În acest sens, doctrina politică 

adoptată şi imprimată politicii externe a SUA de Henry Kissinger, pe timpul când 

era consilier de politică eternă şi apoi Secretar de Stat al SUA şi continuată 

ulterior, cel puţin în privinţa ideilor fundamentale, de neo-conservatori
20

, doctrină 

influenţată de concepţia filozofică a lui Oswald Spengler  şi, de cealaltă parte, 

                                                           
19

 Aleksandr Dughin – Bazele geopolitici şi viitorul geopolitic al Rusiei, vol.1, Bucureşti, 2011, 

editura Eurasiatica.ro 
20

 Greg Grandin – Kissinger’s Shadow. The Long Reach of America’s Most Controversial 

Statesman 

 

Comandorul (r.) Constantin 

ALEXANDRU 
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acţiunile politice şi militare din ce în ce mai curajoase ale preşedintelui Federaţiei 

Ruse, Vladimir Putin, puternic influenţate de geopoliticianul şi, spun unii, 

eminenţa cenuşie a conducătorului de la Kremlin, Aleksandr Dughin, sunt 

edificatoare. Este de remarcat faptul că toate acţiunile politice şi militare au fost 

foarte bine acoperite de fumul dens al dezinformării strategice. Faptul că puterile 

Occidentale au recunoscut, cel puţin parţial şi la suficient timp după ce răul fusese 

făcut şi situaţia era ireversibilă, mecanismele dezinformării folosite pentru 

pregătirea unor acţiuni nepopulare, iar conducerea de la Moscova ţine cu dinţii de 

varianta iniţială, în pofida oricăror evidenţe, nu este decât o problemă de stil, de 

tradiţie, de cultură de dezinformare specifice fiecărei ţări.  

 Este de remarcat faptul că marile 

puteri ale lumii au recurs atât la forme noi 

de influenţare şi control ale zonelor de 

interes cât şi la metode mai vechi, folosite 

cu succes şi în trecut, adaptate la situaţia 

concretă.  

 Momentele importante în 

reevaluarea rolului dezinformării pentru 

manipularea opiniei publice proprii şi 

internaţionale, dar şi a mass-media, au fost 

războiul SUA din Vietnam şi războiul 

URSS din Afganistan, ambele încheiate 

prin retragerea celor două mari puteri din 

statele agresate, fără a fi obţinut rezultatele dorite, dar cu pierderi umane, 

materiale şi de imagine foarte mari. Lipsa suportului propriei populaţii pentru 

aceste agresiuni, rolul presei în inflamarea opiniei publice, mai ales în SUA, a 

determinat o regândire a măsurilor de influenţare psihologică a populaţiei pentru a 

obţine o atitudine favorabilă din partea acesteia în situaţii similare celor din 

Vietnam şi Afganistan. Concluziile au fost trase şi lucrurile au fost puse în 

ordinea lor orwelliană: a apărut instituţia „purtătorului de cuvânt” – o persoană 

autorizată şi pregătită să vorbească cu reprezentanţii mass-media, au fost elaborate 

cursuri în care oficialii sunt învăţaţi cum să vorbească cu jurnalişti, politicienii au 

fost instruiţi cum să răspundă la întrebări folosind numai informaţiile prezentate 

iniţial, opinia publică a fost bulversată astfel încât să nu mai recunoască adevărul 

de minciună etc. 

 După evenimentele ce s-au petrecut la nivel mondial în ultimii 50 de ani, 

manipularea psihosociologică a fost folosită, în mod deosebit, prin difuzarea de 

ştiri referitoare la încălcarea normelor internaţionale de către conducătorii statului 

ţintă, încălcarea drepturilor omului, nedreptăţirea unor categorii sociale sau a 

minorităţilor, oferirea de argumente şi garanţii că intervenţia militară are scop 

umanitar şi limitat, utilizându-se  pentru aceasta mijloacele mass-media, dar şi 



DINCOLO DE ORIZONTURI  • ANUL I/nUMĂRUL 2 •  NOIEMBRIE 2016 

 

ADMRR „aL.I. CUZa”   72 
 

mijloacele moderne de socializare existente pe scară largă în aproape toate ţările 

lumii. 

 Sfârşitul Războiului Rece prin victoria talasocraţiei asupra telurocraţiei nu 

a însemnat şi limitarea confruntării, ci doar translatarea acesteia în domeniul 

luptei psihosociologice. Au fost generate noi tehnici, tactici şi proceduri de 

executare a acţiunilor de dezinformare, manipulare şi propagandă la nivel tactic şi 

strategic. Victoria Occidentului a fost catastrofală pentru Rusia. Aceasta s-a 

materializat în: dezmembrarea URSS, pe 26 decembrie 1991, prin recunoaşterea 

independenţei celor 12 republici ce au ales desprinderea de Rusia; pierderea 

poziţiei de superputere mondială; renunţarea la structurile militare şi economice 

ale ţărilor din estul Europei; dispariţia sistemului socialist, cel puţin în Europa şi 

revenirea ţărilor proaspăt ieşite de sub tutela Moscovei la un sistem politic 

democratic şi ulterior integrarea acestora în Uniunea Europeană şi în NATO. 

 Pentru a facilita tranziţia accelerată 

a fostelor ţări socialiste către sistemul 

politic, economic, social şi de securitate 

capitalist, ţările Occidentale, mai ales cele 

cu o cultură democrată înaintată, au 

acţionat şi acţionează prin toate sistemele 

de influenţare de care dispun: emisiunile 

de radio şi televiziune, presa difuzată în 

ţările respective, oferirea unor cursuri, 

discuţii, conferinţe, stadii de pregătire pentru diferite categorii de specialişti, 

inclusiv pentru oamenii politici. Deosebit de eficiente au fost ajutoarele acordate 

statelor din estul Europei în domeniul satisfacerii unor nevoi ale populaţiilor 

ţărilor respective (migraţia forţei de muncă, circulaţia liberă etc.), dar şi sprijinul 

financiar acordat acestor ţări pentru a ajuta dezvoltarea lor în ideea apropierii de 

nivelul statelor din vestul Europei.  

 În plan geopolitic şi geostrategic lucrurile au fost ceva mai complicate şi, 

privind retrospectiv, se pare că în acest domeniu graba nu a fost benefică. 

 Acceptând desfiinţarea Tratatului de la Varşovia, Federaţia Rusă ar fi dorit 

şi desfiinţarea NATO. La refuzul SUA şi al ţărilor componente, Moscova a 

acţionat pentru a obţine o înţelegere cu NATO privind relaţiile dintre cele două 

părţi. S-a ajuns astfel la un acord între Federaţia Rusă şi NATO, în 2002, care 

prevedea, printre altele, interdicţia de a se disloca arme nucleare, armament greu 

şi efective de luptă în noile ţări ce aderau la NATO, dar şi evitarea extinderii 

NATO spre graniţele Rusiei. 

 Sub presiunea proaspetelor ţări ieşite din sfera de influenţă a Rusiei, care 

doreau integrarea accelerată în structurile economice şi de securitate euro-

atlantice, dar şi ca urmare a unor calcule politice şi militare egoiste (dacă acesta 

este un cuvânt care se poate aplica marii politici), Occidentul a început să 

acţioneze pentru sprijinirea elementelor pro-democratice din Ucraina şi Georgia. 
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Aici s-a atins un punct foarte sensibil pentru Rusia. După cum se cunoaşte, 

Federaţia Rusă a reacţionat rapid convingând populaţia Crimeei să organizeze un 

referendum prin care să hotărască ieşirea din componenţa Ucrainei şi alipirea  la 

Rusia. Moscova a folosit faptul că populaţia Crimeei era, în majoritate, de etnie 

rusă şi prin acţiuni  psihosociologice bine ţintite a obţinut prin vot ceea ce ar fi 

fost foarte greu să facă numai prin forţa armelor. Până şi atitudinea militarilor 

ucraineni, mai ales a marinarilor, a fost lamentabilă. Urmarea , a fost suspendarea 

acordului Occidentului cu Federaţia Rusă, care, la rândul ei, a replicat prin 

declanşarea „insurecţiei” în partea de est a Ucrainei. 

 Aceste acţiuni au fost însoţite masiv de declaraţiile ambelor părţi, fiecare 

acuzând cealaltă parte, evocându-se situaţii de pericol din partea celeilalte şi 

declanşând cursa repoziţionărilor politice şi militare. În felul acesta, opinia 

publică a fost indusă în eroare de către ambele părţi şi, totodată, a fost pusă în faţa 

unei situaţii cu potenţial destabilizator major. 

 Un alt domeniu unde se pare că se încearcă manipularea percepţiei publice 

este cel al posibilităţii folosirii armei nucleare într-un eventual conflict militar. 

După cum se ştie, în perioada Războiului 

Rece s-a desfăşurat o campanie susţinută 

de demonstrare a efectului distrugător 

asupra vieţii şi mediului pe care folosirea 

armei nucleare l-ar putea avea. Studiile 

făcute de oamenii de ştiinţă, literatura de 

specialitate, experienţa Japoniei, au creat 

un curent puternic în rândul populaţiei dar 

şi al politicienilor de respingere a 

posibilităţii folosirii acestor arme.  În 

plan politic au fost iniţiate negocierile de 

dezarmare nucleară care s-au concretizat 

în semnarea acordurilor SALT prin care s-au luat măsuri concrete de reducere a 

armelor nucleare, de creştere a securităţii globale şi a încrederii
21

.  

 În ultima vreme se poate constata apariţia unui curent care inoculează în 

mintea populaţiei ideea că folosirea armelor nucleare nu este chiar aşa de 

catastrofală şi că utilizarea loviturilor nucleare tactice este chiar necesară în 

anumite împrejurări. Argumentele folosite sunt: puterea unei lovituri nucleare 

tactice este egală cu cea a unor muniţii convenţionale moderne;  folosirea acesteia 

în situaţii în care ar fi cruţate vieţile multor militari proprii este justificată; 

clasificarea armelor nucleare în tactice şi strategice, sugerându-se astfel că 

acceptarea folosirii celor tactice este normală, decizii speciale fiind necesare 

numai pentru folosirea cele strategice; folosirea denumirii de „bombă umanitară” 

sau „mini nuke” pentru muniţia nucleară tactică, deşi capacitatea explozivă a 
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acesteia este de 6 ori mai mare decât a bombei folosite la Hiroshima. Au fost luate 

şi măsuri concrete prin coborârea nivelului de decizie pentru folosirea loviturilor 

nucleare tactice la nivelul comandanţilor de teatre militare
22

. De asemenea, 

Pentagonul a integrat doctrina nucleară în ansamblul războiului contra 

terorismului. Declaraţia candidatului democrat la preşedinţia SUA, Hillary 

Clinton, conform căreia „opţiunea nucleară este pe masă” vine să întărească 

opinia că se doreşte familiarizarea şi în final acceptarea de către opinia publică a 

posibilităţii unui război cu folosirea armei nucleare. Cum va fi folosit acest 

armament - limitat sau masiv - nici nu mai contează, deoarece escaladarea va fi 

cea mai firească evoluţie a unui astfel de conflict.  

 Trebuie să menţionăm şi faptul că toate aceste discuţii despre folosirea 

armelor nucleare în cadrul unui viitor conflict au şi rolul de a descuraja eventualii 

inamici ai marilor puteri şi pe acei lideri cu ambiţii nucleare. Chiar acceptând 

această posibilitate, nu putem exclude faptul că adoptarea unui cadru legal pentru 

introducerea în luptă a armamentului nuclear este periculoasă şi face lumea mai 

puţin sigură decât în perioada Războiului Rece. Manipularea psihosociologică în 

acest caz este de natură să genereze şi o atitudine de linişte şi securitate pentru 

populaţia ţării ce generează această teorie, fapt ce poate avea consecinţe.  

 Pentru a spori credibilitatea, manipularea a început să fie  folosită în 

declaraţiile liderilor politici de cel mai înalt nivel. Un exemplu în acest sens este 

poziţia preşedintelui Federaţie Ruse, care a exprimat în mai multe declaraţii 

poziţia Moscovei referitoare la actuala situaţie internaţională. Scopul este acela de 

a promova şi apăra acţiunile politice şi militare ale Rusiei, încercând totodată să 

convingă opinia publică, atât internă, cât şi internaţională, de bunule sale intenţii. 

Faptul că aceste declaraţii se dovedesc, în timp, a fi minciuni, nu mai contează 

dacă scopul propus a fost atins.  Iată, în esenţă, ce susţinea preşedintele Putin  

într-unul din discursurile rostite la clubul Valdai, din Crimeea: 

 1. Rusia nu va mai participa la Jocurile Olimpice din Brazilia şi nu se va 

mai angaja în negocieri în spatele uşilor închise. Dar  Rusia este pregătită pentru 

discuţii şi acorduri serioase, dacă acestea sunt favorabile pentru securitatea 

colectivă, sunt bazate pe corectitudine şi ţin seama de interesele  fiecărei părţi. 

 2. Toate sistemele de securitate colectivă la nivel mondial se află acum în 

ruină. Nu mai există nici o garanţie internaţională de securitate. Entitatea care le-a 

distrus are un nume: Statele Unite ale Americii. 

 3. Constructorii Noii Ordini Mondiale au eşuat. Indiferent dacă se va 

construi sau nu o nouă ordine mondială, de orice fel ar fi ea, nu este decizia 

Rusiei, dar este o decizie care nu se va lua fără Rusia. 

 4. Rusia favorizează o abordare conservatoare pentru introducerea unor 

schimbări în sistemul actual al relaţiilor internaţionale şi este pentru discutarea 
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acestor inovaţii pentru a vedea dacă introducerea lor este justificată de necesităţi 

concrete. 

 5. Rusia nu are intenţia de a merge la pescuit în apele tulburi create de 

America şi nu are nici un interes în construirea unui nou imperiu propriu. Rusa 

este concentrată pe dezvoltarea vastului teritoriu pe care îl deţine. 

 6. Rusia nu mai este dispusă în nici un caz să acţioneze ca un salvator al 

lumii, aşa cum s-a întâmplat în trecut. 

 7. Rusia nu va încerca să reformeze lumea după propria ei imagine, dar 

nici nu va  permite nimănui să reformeze Rusia după imaginea altora. Rusia nu se 

va izola de lume şi oricine va încerca să o izoleze va suporta consecinţe. 

 8. Rusia nu doreşte ca haosul să se răspândească, nu vrea război şi nu are 

intenţia de a începe unul. Cu toate acestea, Rusia consideră că în actualele 

condiţii, izbucnirea războiului global este aproape inevitabilă. Rusia este pregătită 

şi continuă să se pregătească pentru el. Rusia nu vrea război, dar nici nu se teme 

de el. 

 9. În politica externă, dar şi în politica internă, puterea Rusiei nu se va 

baza pe elitele care se ocupă cu negocieri în spatele uşilor închise, ci pe voinţa  

poporului. 

 Acest discurs a fost publicat atât în presa rusă, cât şi în cea internaţională. 

 După cum se vede, toate elementele dezinformării şi propagandei au fost 

grupate în afirmaţiile preşedintelui rus, iar impactul a fost cel scontat. 

 Am mai putea menţiona în panoplia dezinformărilor moderne, metoda 

creării unor crize false. Scopul urmărit este acela de a ascunde situaţia reală, a 

semăna teamă şi insecuritate în rândurile populaţiei şi de a o ţine alarmată. 

Cetăţenii dominaţi de anxietate, teroare, insecuritate vor accepta mai uşor 

măsurile pe care guvernanţii doresc să le impună şi care, în condiţii normale, nu ar 

fi acceptate. 

 Nu putem omite din această succintă analiză episodul atacului cibernetic 

din timpul campaniei electorale din SUA pentru alegerea preşedintelui ţării. 

 Conform datelor apărute în presa americană, hackerii, bănuiţi a fi ai 

serviciilor de spionaj din Rusia, au intrat în serverele Comitetului Naţional 

Democrat şi au accesat peste 20.000 de materiale cu scopul, presupus, de a sprijini 

campania electorală a lui Donald Trump. 

 Se pare că folosirea armei cibernetice în scopul manipulării alegerilor şi 

spionării opiniei publice constituie o rutină a serviciilor secrete ruseşti în ţările 

europene (Ucraina, Franţa, Germania, Olanda, Marea Britanie, Italia, Danemarca, 

ţările din Europa de Est etc.). Noutatea constă în faptul că este prima dată, cel 

puţin aşa se ştie până acum, când ruşii au recurs la astfel de metode în SUA.  
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 Conform specialiştilor americani, serverele 

Comitetului Naţional Democrat au fost sparte de către 

două grupuri de hackeri care au acţionat independent 

unul de celălalt. Un grup denumit „Cozy Bear” era al 

Serviciului Federal de Informaţii (FSB) şi avea ca 

misiune să atace poşta electronică şi comunicaţiile 

democraţilor. Celălalt grup denumit „Fancy Bear” era al 

Serviciului de Informaţii al Armatei (GRU) şi avea ca 

ţintă accesul la datele de cunoaştere obţinute de 

democraţi despre candidatul republican la prezidenţiale, 

Donald Trump, precum şi despre alţi lideri republicani. 

 Mecanismul atacului cibernetic este simplu: un 

grup de hackeri sparge serverele unui obiectiv vital dintr-o ţară ţintă (în cazul 

nostru serverele Partidului Democrat aflat în plină cursă electorală), extrage mii 

de documente cu conţinut sensibil şi le face publice, eventual prin intermediul 

unei terţe părţi, într-un moment de importanţă strategică pentru obiectivul ţintă. 

Răul este făcut şi este total, chiar şi în condiţiile în care atacul a fost descoperit. 

Partidul care va pierde alegerile va putea spune că votul a fost fraudat, ceea ce 

pentru multă lume va fi credibil şi va putea fi speculat în multiple feluri de cei 

interesaţi. 

 După cum se vede, este ceva asemănător cu acţiunile din România a firmei 

israeliene „Black Cube” îndreptate împotriva şefei Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie şi a apropiaţilor acesteia. Diferenţa este că într-un loc opinia publică 

este informată, iar în celălalt este dezinformată. 

 Interesant este şi faptul că, după ce autorităţile americane au făcut publică 

descoperirea acţiunii celor doua grupuri de hackeri, s-a înregistrat din partea 

autorului posibil al atacului acţiunea de eschivare. A apărut o figură misterioasă, 

care s-a autointitulat „Gucifer 20” şi care a revendicat atacurile. Acesta pretindea 

că este din România, dar confruntat în limba română s-a dovedit încercarea de 

inducere în eroare. Tot în încercarea de a crea o perdea de fum care să mascheze 

originea atacului, FSB-ul a anunţat că 20 de obiective din Rusia au fost victima 

unui atac cibernetic coordonat
23

. A se înţelege că sunt victime nu făptaşi. 

 Conform declaraţiei şefului securităţii companiei „Fidelis Cybersecurity”, 

ruşii nu numai că desfăşoară acţiuni de spionaj cibernetic cu scopul de a colecta şi 

analiza informaţiile, dar fac acest lucru pentru a le transforma în arme. Pentru 

atingerea scopurilor propuse, agenţiile de spionaj ruseşti folosesc o gamă largă de 

metode, unele noi, altele clasice: operaţii de informaţii şi de dezinformare, mita, 

acţiunile hackerilor, manipularea financiară etc. Rezultatele acestor acţiuni sunt 

notabile: producerea de scandaluri publice, situaţii jenante, demisii, deturnări de 

fonduri/donaţii, crearea unei stări de nesiguranţă şi neîncredere în rândul opiniei 
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publice faţă de sistemul votului electronic, tensionarea relaţiilor dintre aliaţi prin 

scurgerea în mass-media a unor date obţinute din interceptările unor comunicaţii 

guvernamentale interne (cazul Snowden), compromiterea unor personalităţi 

politice (prezentarea celebrei exprimări a Victoriei Nuland: „Fuck the UE”, din 

discuţia cu ambasadorul SUA în Ucraina) etc. 

 Faptul că Rusia a atacat cibernetic campania electorală a canditatului 

Partidului Democrat la prezidenţia SUA nu este întâmplătoare, acesta poate fi 

interpretat şi ca plata unei poliţe mai vechi. Preşedintele F. Ruse, Vladimir Putin, 

a învinuit-o public pe Hillary Clinton că a orchestrat, pe timpul când aceasta era 

Secretar de Stat, mişcările de stradă împotriva sa din anii 2011 şi 2012. 

 În continuare urmează să vedem ce vor imagina americanii ca răspuns la 

acţiunile Rusiei care au pus într-un mare pericol sistemul electoral american, ceea 

ce este o ameninţare directă la adresa democraţiei în SUA. 

 O concluzie se impune. În viitor vom fi martorii unui adevărat spectacol în 

domeniul influenţării psihosociologice în scopul creării unei realităţi alternative în 

care negrul va fi alb, noaptea va fi zi şi binele rău. Pentru a avea acces la adevăr, 

sau măcar la o parte de adevăr, omul va fi nevoit să devină din ce în ce mai 

intuitiv. Ochii şi auzul nu mai sunt de încredere.  
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O P I N I I 
 

ASPECTE PRIVIND PROTECȚIA SOCIALĂ  

A PERSONALULUI MILITAR ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE 

SPANIOL 

I. SISTEMUL DE PENSII 

 

Col. (r) Ion TOADER 

 

 În Regatul Spaniei
24

, personalul militar şi 

cel din Corpul Gărzii Civile (echivalentul 

Jandarmeriei din România) este inclus în Regimul 

general de securitate socială, sistem care asigură 

protecţia socială a personalului aflat în serviciul 

statului la încetarea relaţiei de serviciu pe motiv de 

vârstă, indisponibilitate psiho-fizică sau deces. 

 Protecţia se realizează, printre altele, prin 

recunoaşterea dreptului de pensie. În ceea ce 

priveşte personalul militar, acestă competenţă 

aparţine Direcţiei Generale de Personal a 

Ministerului Apărării care o exercită prin 

intermediul Serviciului de Asistenţă a Personalului, 

Departamentul de Pensii. 

 Încetarea relaţiei de serviciu cu Forţele 

Armate se face treptat, trecând prin două etape, în 

rezervă şi respectiv, în retragere. În rezervă, militarii spanioli îşi menţin relaţia 

administrativă cu această instituţie şi continuă să fie subiecţi ai regimului 

drepturilor şi îndatoririlor membrilor Forţelor Armate. Legislaţia spaniolă prevede 

că relaţia de serviciu cu Forţele Armate a personalul militar de carieră spaniol 

constă în următoarele situaţii administrative: a) în serviciu activ; b) în serviciu 

special; c) în serviciu suspendat; d) în rezervă; e) în serviciul în administraţia 

civilă. 

 Trecând în retragere, militarii de carieră spanioli încetează definitiv relaţia 

de serviciu cu Forţele Armate şi nu mai fac obiectul regimului general de drepturi 

şi îndatoriri specifice membrilor Forţelor Armate şi legilor penale militare. 

 

 În rezervă 

                                                           
24

 Spania a devenit cel de al 16-lea membru al NATO  la 30 mai 1982 şi la 20 martie 1986, după 

un referendum, a iniţiat participarea sa în toate comitetele şi grupurile de lucru, cu excepţia 

structurii militare ale Alianţei. Din 1 ianuarie 1999 s-a integrat pe deplin şi în structura militară a 

Alianţei Nord Atlantice. 

 

Colonelul (r) Ion 

TOADER  
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 Militarii de carieră, trecând în situaţia în rezervă, nu încetează total relaţia 

de serviciu cu Forţele Armate, ei putând fi chemaţi oricând în timp de pace, în 

funcţie de nevoi, să li se încredinţeze exercitarea unor anumite funcţii, 

menţinându-şi statutul de „rezervist” pe întreaga perioadă a ocupării funcţiilor 

respective. Funcţiile stabilite pentru a fi ocupate de militarii rezervişti sunt numai 

funcţii de execuţie, rezerviştii neputând să fie încadraţi pe funcţii de comandă. În 

situaţia de mobilizare generală, militarii rezervişti se supun regulilor stabilite prin 

legislaţia în domeniu, ocupând funţiile pe care au fost repartizaţi prin ştatele de 

mobilizare. 

 Vârsta standard de trecere în rezervă pentru militarii spanioli de carieră din 

corpurile ofiţerilor şi subofiţerilor este de 61 de ani iar pentru cei din corpul trupă 

şi marină (echivalentul militarilor 

profesionişti de la noi), este de 58 de 

ani. 

 Din situaţia în rezervă nu se 

poate trece în serviciul activ. Totodată, 

pe timpul situaţiei în rezervă nu se fac 

avansări în grad. 

 Pe durata perioadei în rezervă 

personalul aflat în această situaţie nu 

primeşte pensie ci retribuţie din partea 

Ministerului Apărării, fiind dependent 

administrativ de această instituţie. 

Astfel, după trecerea în rezervă, cei care nu vor fi chemaţi să fie încadraţi pe 

funcţii conform celor prezentate mai sus, îşi vor primi retribuţii similare 

personalului din serviciul activ, aflat în situaţia „la dispoziţie pentru încadrare”, 

retribuţii corespunzătoare gradului şi ultimei funcţii îndeplinite. Această situaţie 

durează până la împlinirea vârstei de 63 de ani. Între vârsta de 63 de ani şi vârsta 

de trecere în retragere, respectiv 65 de ani, retribuţiile militarilor în rezervă vor fi 

constituite din retribuţiile de bază corespunzătoare funcţiilor din serviciului activ, 

la care se adaugă sporul de disponibilitate, stabilit prin normele care 

reglementează sistemul retributiv al Forţelor Armate. 

 Dreptul de pensie se obţine odată cu trecerea în retragere. 

 Militarii de carieră sunt trecuţi în rezervă şi în următoarele situaţii: 

  - după un stagiu de patru ani în gradul de general de brigadă, de 

şapte ani cumulat în gradele de general de brigadă şi general maior şi de zece ani 

cumulat în gradele de general de brigadă, general maior şi general locotenent; 

  - după un stagiu de şase ani în gradele de colonel, de locotenent 

colonel din corpul tehnic şi din corpul ofiţerilor infirmieri şi de plutonier adjutant 

şef/similar (cel mai înalt grad al subofiţerilor) dar nu înainte de împlinirea vârstei 

de 58 de ani. 

 
http://www.elmundo.es/ 
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 Trecerea în rezervă se produce prin dispoziţie a secretarului de stat al 

apărării, cu excepţia generalilor care trec în rezervă prin decret emis de Guvern. 

 Militarii de carieră mai pot trece în rezervă la cerere sau ca urmare a 

autorizării periodice a ministrului apărării pentru anumite grade din diferite 

categorii şi specialităţi militare, pe baza previziunilor planificării apărării. 

Trecerea în rezervă în această situaţie poate avea loc numai dacă cei interesaţi au 

cel puţin 25 de ani de serviciu în cadrul Forţelor Armate. Dacă nu există suficiente 

solicitări de trecere în rezervă pentru gradele şi specialităţile militare respective, 

diferenţele vor fi completate prin treceri în rezervă cu caracter obligatoriu, în 

ordinea vechimii în gradul respectiv şi numai din rândul personalului militar care 

a renunţat la evaluările pentru promovarea în funcţie şi avansare în gradul 

următor
25

. 

 În situaţia în care trecerea în rezervă se va face cu caracter obligatoriu, 

înainte de vârsta standard, cei în cauză vor primi o singură dată o primă calculată 

în funcţie de numărul de ani rămaşi până la împlinirea vârstei de 61 de ani, vârste 

de trecere de drept în rezervă. 

 Perioada în care militarul se află în situaţia de rezervă este valorificată ca 

vechime pentru stabilirea drepturilor de pensie. 

 Militarii de carieră care nu au cel puţin 20 de ani de serviciu militar trec 

direct în retragere, fără a mai trece prin perioada în rezervă.  

 

 În retragere (pensionarea) 

 Relaţia profesională de serviciu cu Fortele Armate încetează definitiv prin 

trecerea în situaţia în retragere (pensionare). 

 Retragerea militarului de carieră se va declara de drept, după caz, în 

următoarele situaţii: 

 a) la împlinirea vârstei de 65 de ani; 

 b) prin aplicarea prevederilor 

Legii carierei militare, care stipulează 

că militarul de carieră care urmează să 

treacă în rezervă şi nu are cel puţin 20 

de ani de serviciu în specialitate, trece 

direct în retragere; 

 c) la cerere, în condiţiile 

stabilite în legislaţia privind Clasele 

pasive ale statului (clasele pasive includ 

tot personalul care şi-a desfăşurat 

activitatea în serviciul stautului) pentru 

                                                           
25

 Gradul superior celui deţinut se acordă odată cu promovarea într-o funcţie corespunzătoare 

gradului respectiv. Promovarea în funcţie şi obţinerea gradului corespunzător acesteia, se face 

printr-un sistem de evaluări care vizează numai persoanlul care îndeplineşte condiţiile de 

promovare (stagiul minim în grad, studii, pregătire specifică etc.). 

http://ccaa.elpais.com/ 

http://ccaa.elpais.com/
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pensionarea voluntară; 

 d) la declararea inapt medical permanent pentru serviciu militar; 

 e) la declararea ca necorespuzător din punct de vedere profesional pentru 

serviciul militar. 

 Regimului claselor pasive ale stautului include următoarele categorii de 

personal militar, pentru care sunt prevăzute o serie de particularităţi în ceea ce 

priveşte protecţia socială: 

 - personalul militar de carieră; 

 - personalul militar nepermanent (militarii de trupă şi marină care 

încetează relaţia de seviciu cu FA înainte de atingerea vârstei standard de 

pensionare, precum şi ofiţerii de completare – categorie specifică Forţelor Armate 

spaniole); 

 - elevii/studenţii centrelor militare de formare; 

 - rezerviştii. 

 - membrii Gărzii Civile (Guardia Civil), având în vedere caracterul militar 

al instituţiei. 

 

 Situaţiile de acordare a pensiilor 

 Regimul claselor pasive vizează acordarea pensiei pentru următoarele 

situaţii generale: 

 • limită de vârstă: se acordă pensii pentru limită de vârstă; 

 • invaliditate: se acordă pensii pentru inapt medical pentru serviciul 

militar; 

 • deces: se acordă pensii pentru văduve/văduvi, pentru orfani şi pentru 

părinţii supravieţuitori. 

 
 Tipuri de pensii 

 1. Pensie pentru limită de vârstă: 

 Retragerea pentru limită de vârstă reprezintă pensionarea obligatorie a 

personalului militar sau al Gărzii Civile şi se produce la împlinirea vârstei de 65 

de ani. Pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, personalul în cauză 

trebuie să aibă cel puţin 15 ani de stagiu 

în serviciul statului. 

 Cuantumul pensiei se determină 

prin aplicarea la baza de reglementare, 

corespunzătoare subgrupului 

socioprofesional din care provine 

persoana în cauză şi a procentajului 

stabilit în funcţie de anii compleţi de 

stagiu în specialitate. Acest cuantum nu 

poate depăşi limita anuală maximă a 

pensiei publice, stabilită anual prin legea 

 
http://ccaa.elpais.com/ 

http://ccaa.elpais.com/
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bugetului de stat. 

 Pensia pentru retragere pentru limită de vârstă este incompatibilă cu 

retribuţia primită pentru activitatea desfăşurată într-un loc de muncă din sectorul 

public sau din sectorul privat. 

 

 2. Pensie pentru insuficienţa aptitudinilor profesionale: 

 Retragerea pentru insuficienţa aptitudinilor profesionale reprezintă 

pensionarea ca urmare a încetrării forţate a activităţii declarată din cauza 

aptitudinilor profesionale insuficiente pentru exercitarea serviciului militar. Pentru 

a avea dreptul la pensie, în această situaţie, persoanele în cuază trebuie să aibă un 

stagiu de cel puţin15 ani efectivi în serviciul statului. 

  

 3. Pensie pentru insuficienţa aptitudinilor psihofizice: 

 A. Personalul militar de carieră, de completare şi cel profesional de trupă 

şi marină care rămân în Forţele Armate până la vârsta standard de pensionare: 

 Retragerea pentru insuficienţa aptitudinilor psihofizice va fi declarată din 

oficiu sau la cerere, în condiţiile în care solicitantul este afectat de un traumatism 

sau un proces patologic, somatic sau psihic, care este stabilizat, incert reversibil 

sau ireversibil şi care îl împiedică, în totalitate, să-şi desfăşoare activitatea 

militară. Stagiul minim de serviciu în serviciul statului pentru a avea acest drept 

este de 15 ani. 

 Pensia astfel obţinută este 

incompatibilă cu veniturile obţinute prin 

desfăşurarea activităţii într-un loc de muncă 

din sectorul public sau ca persoană care 

desfăşoară activităţi independente şi care 

este inclus înr-un sistem public de asigurări 

sociale. Pensia este însă compatibilă cu 

veniturile obţinute dintr-o activitate 

desfăşurată în domeniul privat. În cazul în 

care compatibilitatea este recunoscută, 

pensia va fi redusă la 75% din pensia 

integrală sau la 55%, în cazul în care persoana în cauză are un stagiu mai mic de 

20 de ani în serviciul statului. 

 

 B. Personalul de completare şi cel profesinist de trupă şi marină, cu o 

relaţie de serviciu nepermanentă (relaţia de serviciu cu Forţele Armate încetată 

prin neprelungirea contractului până la împlinirea vârstei standard de 

pensionare/retragere): 

 Pentru acordarea pensiei acestor categori, accidentarea, rănirea sau situaţia 

de boală trebuie să fi intervenit ca urmare a unui incident produs în intervalul de 

timp cuprins între dobândirea statutului de militar de completare sau de 

 
http://ccaa.elpais.com/ 
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profesionist de trupă şi marinărie şi finalizarea sau încetarea contractului. Dacă 

incapacitatea este produsă ca urmare a unei leziuni sau a unei cauze patologice, 

somatice sau a unui proces mental care este stabilizat, este ireversibil sau cu o 

revesibilitate incertă, persoana în cauză are dreptul la pensie, care poate fi de 

100%, 70% sau 50% din cuantumul maxim cuvenit în situaţii normale, în funcţie 

de dificultatea de reîncorporare în câmpul muncii. 

 

 C. Elevii/studenţii din centrele militare de învăţământ şi formare: 

 Dacă elevul/studentul este afectat de incapacitate pentru orice profesie, ca 

urmare a unui act de serviciu, acesta va avea dreptul la pensie extraordinară de 

retragere. În cazul în care incapacitarea nu afectează în totalitate capacitatea sa de 

muncă, dar presupune dificultăţi în executarea unor activităţi în câmpul muncii în 

viitor, pensia extraordinară va fi de 70% din baza de reglementare.  În toate cele 

trei cazuri, pentru stabilirea bazei pentru calculul pensiei pentru inapt permanent 

pentru serviciul militar, se consideră ca vechime în muncă serviciul efectiv prestat 

în corpul, gradul, arma şi categoria de FA din care a făcut parte persoana în cauză 

la care se adaugă anii care lipsesc până la îndeplinirea vârstei standard de 

pensionare. 

 

 4. Pensie pentru un stagiu mai mic de 20 de ani în serviciul de 

specialitate, la data trecerii în rezervă: 

Reprezintă pensionarea obligatorie a militarului care, la trecerea în rezervă, nu are 

un stagiu în specialitate de cel puţin 20 de ani. Pentru a avea drept de pensie 

pentru limită de vârstă, cel interesat trebuie să aibă cel puţin 15 ani de stagiu în 

serviciul statului. 

 

 5. Pensie pentru retragerea voluntară: 

Cel intersat poate solicita în mod voluntar pensionarea numai după împlinirea 

vârstei de 60 de ani şi după cel puţin 30 de ani de stagiu în serviciul statului. 

 

 6. Pensie pentru situaţia pierderii condiţiei de militar: 

 După pierderea condiţiei de militar pe durata carierei, cel interesat poate 

solicita pensionarea numai dacă: 

 - a împlinit vârsta de 65 de ani; 

 - a împlinit 60 de ani şi are un stagiu de 30 de ani în serviciul stautului; 

  - indiferent de vârstă dacă este afectat de o invaliditate permanentă. 

 

 7. Pensie pentru retragerea extraordinară: 

 Este pensionarea intervenită în situaţia în care cel în cauză este declarat 

inapt pentru serviciul militar în urma unui accident sau a unei infirmităţi produse 

în timpul exercitării serviciului activ. 

 Procedura de pensionare: 



DINCOLO DE ORIZONTURI  • ANUL I/nUMĂRUL 2 •  NOIEMBRIE 2016 

 

ADMRR „aL.I. CUZa”   84 
 

 Odată emis ordinul de trecere în retragere, cel intersat trebuie să 

completeze formularul corespunzător şi să prezinte solicitarea de pensionare 

Structurii de pensii a Subdirecţiei Generale de Resurse Umane, împreună cu 

documentaţia necesară. Structura respectivă, împreună cu Ministerul Economiei, 

va stabili cuantumul pensiei şi va trimite decizia de pensie la domiciliul 

solicitantului.  

 Militarii de carieră, la trecerea în retragere (pensionare), vor înceta 

definitiv raporturile de serviciu profesionale cu forţele armate şi nu vor mai fi 

supuşi regimului general de drepturi şi îndatoriri ce privesc membrii fortelor 

armate şi legile penale şi disciplinare militare. În continuare, ei vor beneficia de 

drepturile de pensie stabilite prin legislaţia referitoare la Clasele pasive ale statului 

şi vor fi menţinuţi în sistemul de 

securitate socială (sănătate) al Forţelor 

Armate. 

 Totodată, la solicitare, vor 

menţine o relaţie specială cu forţele 

Armate, prin aderarea la o unitate 

militară la alegere, cu aprobarea 

prealabilă a structurii de personal a 

categoriei de Forţe Armate 

corespunzătoare. În acest fel vor putea să ia parte la ceremoniile militare pe care 

unitate militară respectivă le organizează, având dreptul de a purta uniforma 

militară în cadrul actelor militare şi sociale solemne şi de a dispune de legitimaţie 

de identificare. Todată, le va fi facilitat accesul la informaţiile privind prestaţiile 

la care au dreptul, precum şi privind toate aspectele care le-ar putea fi de interes. 

 Pensionarii militari vor putea să se prezinte cu gradul militar cu care au 

trecut în rezervă sau pe care l-au obţinut în mod onorific după trecerea în 

retragere, însoţit de cuvântul „în retragere”. 

 

 Calculul pensiilor 

 Pensia la care are dreptul personalul militar nu este o pensie bazată pe 

contributivitate ci pe vechimea în serviciu, la fel ca şi în cazul tuturor persoanelor 

care au lucrat în serviciul statului. Pensiile pentru toate aceste categorii se plătesc 

din bugetul de stat. Calculul pensiilor personalului militar are la bază următoarele 

două elemente: 

 1. Echivalarea corpurilor militare cu subgrupurile de clasificare ale 

funcţionarilor publici din administraţia publică a statului, astfel: 

 - de la locotenent la general (patru stele): Subgrupul A1 (studii superioare 

de lungă durată); 

 - de la sergent la sublocotenent: Subgrupul A2 (studii superioare de 

licenţă) 

 
http://eldiario.es/ 



DINCOLO DE ORIZONTURI  • ANUL I/nUMĂRUL 2 •  NOIEMBRIE 2016 

 

ADMRR „aL.I. CUZa”   85 
 

 - de la soldat la caporal major cu raport de serviciu cu caracter permanent: 

Subgrupul C1 (bacalaureat); 

 - de la soldat la caporal major cu raport de serviciu cu caracter temporar: 

Subgrupul C2 (studii ciclul secundar). 

 2. Stabilirea bazei de calcul în funcţie de elementele retributive ale 

personalului din serviciul. 

 Astfel, cuantumul pensiei militare se determină aplicând bazei de calcul 

corespunzătoare fiecărui subgrup din care provine persoana în cauză, procentajul 

stabilit în funcţie de numărul de ani compleţi în serviciul efectiv al statului.  

 În legea bugetului pentru anul 2016 au fost stabilite următoarele baze de 

calcul pentru subgrupurilor de funcţionari ai statului, inclusiv militarii: 

 
Subgrupul Baza anuală Baza lunară 

Subgrupul A1 (de la locotenent la 

general/patru stele) 

40.359,27€ 2882.81€ 

Subgrupul A2 (de la sergent la 

sublocotenent) 

31.763,32€ 2268,84€ 

Subgrupul B1 (de la soldat la caporal 

major cu raport de serviciu cu caracter 

permanent) 

24.395,11€ 1742,22€ 

Subgrupul B2 (de la soldat la caporal 

major cu raport de serviciu cu caracter 

temporar) 

19.308,58€ 1386,61€ 

 Pentru stabilirea cuantumului pensiei, acestor baze de calcul li se aplică 

următoarele procentaje, în funcţie de anii compleţi de serviciul în serviciul 

statului: 

 

ANI % ANI % ANI % ANI % ANI % 

1 1,24 8 11,88 15 26,92 22 52,50 29 78,08 

2 2,55 9 13,73 16 30,57 23 56,15 30 81,73 

3 3,88 10 15,67 17 34,23 24 59,81 31 85,38 

4 5,31 11 17,71 18 37,88 25 63,46 32 89,04 

5 6,83 12 19,86 19 41,54 26 67.11 33 92,69 

6 8,43 13 22,10 20 45,19 27 70.77 34 96,35 

7 10,11 14 24,45 21 48,84 28 74,42 peste 

35 

100,00 

 Astfel, se determină un cuantum anual care se acordă în 14 tranşe lunare: 

12 în toate lunile calendaristice ale anului şi două tranşe suplimentare în lunile 

iunie şi decembrie. 

 

 Limitele pensiei 

 Cuantumul pensiei publice lunare se stabileşte anual prin Legea bugetului 

de stat. Pentru anul 2016, cuatumul maxim al pensiei publice lunare este de 
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2.567,28 euro, reprezentând o sumă anuală de 34.941,92 euro, acordată în cele 14 

tranşe lunare. Acest cuantum nu poate fi depăşit, indiferent de subgrupul din care 

face parte militarul, ceea ce presupune că personalul care face parte din subgrupul 

A1 (cel mai bine retribuit în serviciul activ) va atinge acest plafon după 32 de ani 

de serviciu. 

 Singurele pensii care pot depăşi acest plafon sunt pensiile acordate 

personalului pensionat pentru invaliditate de grad mare ca urmare a actelor 

teroriste. 

 Pensia minimă lunară pentru anul 2016 este următoarea: 

 - 784,90 euro lunară (10.988,60 euro anuală) – cu soţie/soţ în întreţinere; 

 - 636,10 euro lunară (8.905,40 euro anuală) – fără soţie/soţ (necăsătorit); 

 - 603,5 euro lunară (8.449,00 euro anuală) - cu soţie/soţ dar nu sunt în 

întreţinere. 

 

 Actualizarea pensiei 

 Limitele anuale stabilite de lege, pentru actualizarea pensiilor publice sunt 

între minimum 0,25% şi de maximum 0,50%. Valoarea actualizării se stabileşte 

pe baza unor factori precum rata inflaţiei, numărul pensiilor în plată, cheltuielile 

bugetare cu pensiile, încasările bugetare etc. 

 Pentru anul 2016 pensiile publice au fost actualizate printr-o creştere cu 

0,25%. 

 

 Concluzii: 

 - pentru situaţia în rezervă persoanlul militar primeşte retribuţie din 

partea Ministerului Apărării şi nu pensie; personalul militar spaniol beneficiază 

de pensie odată cu trecerea în situaţia în retragere;  

 - cuantumul pensiei nu este stabilit în funcţie de cuantumul 

soldelor/salariilor primite pe timpul serviciului activ ci pe o bază de calcul 

specifică fiecărui subgrup socioprofesional din care provine pensionarul; 

 - pensiile se plătesc din bugetul de stat pentru toţi pensionarii proveniţi 

din rândul funcţionarilor de stat, inclusiv pentru militari, iar cuantumul este în 

funcţie de vechimea în serviciul statului şi nu pe bază de contributivitate. 

 

 

 

 

 

 

 
NOTĂ: 

 Material întocmit în urma consultării materialelor publice aflate pe paginile de internet 

ale Ministerului Economiei, Ministerului Apărării Spaniei şi Asociaţiei Militarilor Spanioli (AME) 

precum şi a legislaţiei spaniole în domeniu. 
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1989 ÎN EUROPA RĂSĂRITEANĂ 

 

Jurist Vasile RUS 

 

 I. Democraţia reprezentativă 

constituţională ca „revenire la normalitate” 

 Între 1989 şi sfârşitul lui 1992, imperiul 

sovietic s-a descompus la trei nivele: al influenţei 

internaţionale, al forţelor armate şi al sateliţilor 

europeni - Europa Răsăriteană şi Centrală şi al 

Uniunii Sovietice însăşi, care a încetat să mai 

existe în ultimele zile ale lui 1991. Ordinea 

mondială a Războiului Rece, care iniţial a fost 

extrem de periculoasă, iar după 1960 a început să 

se stabilizeze şi chiar să realizeze unele progrese, 

prin creşterea nivelului de încredere între Est şi 

Vest şi de securitate colectivă (dialogul secret 

între conducerea superioară sovietică şi 

preşedinţii americani; negocierile pentru dezarmare nucleară materializate în 

acordurile SALT etc.), s-a prăbuşit. 

 Această descompunere, precum şi declaraţia noului lider de la Kremlin, 

Mihail Gorbaciov, potrivit căreia Rusia : „nu va mai face nicio intervenţie militară 

pentru a proteja regimurile comuniste existente în Europa răsăriteană şi centrală”, 

au creat premisele pentru apariţia unor mişcări pro-democratice şi de emancipare 

socială în ţările respective. Până la sfârşitul anului 1988 a devenit clar că zilele 

regimurilor comuniste în Europa sunt numărate. În afară de România, revenirea 

celorlalte ţări la un regim politic democratic s-a realizat fără violenţă, această 

voinţă fiind prezentă, fără excepţie, în toate ţările europene ce se aflaseră în zona 

de influenţă a URSS. 

 În contextul unor intense procese de internaţionalizare şi integrare, Europa 

urmărea: instaurarea unor noi relaţii economice, a unui sistem extins de securitate 

şi centralizarea politicii externe. Vectorul principal prin care urma să se realizeze 

aceste deziderate era Uniunea Europeană, 

care devenise un adevărat magnet pentru 

noile democraţii. Nerăbdarea noilor 

democraţii de a adera la UE s-a 

materializat într-o succesiune rapidă a 

cererilor de aderare: Ungaria la 31 martie 

1994, Polonia la 5 aprilie 1994, România 

la 22 iunie 1995, Slovacia la 27 iunie 

1995, Bulgaria la 16 decembrie 1995, 

 

Vasile RUS 
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Letonia la 27 octombrie 1995, Estonia la 28 noiembrie 1995, Lituania la 12 

decembrie 1995.  

 Noua conjunctură politică din anii '90 a făcut ca argumentele statelor 

membre ale UE să graviteze în jurul problemei identităţii Europei, a securităţii 

sale şi a gradului de stabilitate a edificiului comunitar, în funcţie de numărul 

membrilor săi. Astfel, a devenit posibil să se formuleze principiul vocaţiei 

comunităţii de a se extinde prin înglobarea tuturor statele europene ale căror 

regimuri satisfac pluralismul democratic al Europei Occidentale şi cerinţele 

europene de competitivitate economică. În contextul evenimentelor trebuie să 

recunoaştem tendinţele unor state cheie de a diviza ţări precum Iugoslavia, 

Cehoslovacia şi a crea noi state în care să-şi sporească influenţa (Cehia, Croaţia, 

Slovacia, Slovenia). 

 Conducerea de la Bruxelles a elaborat o serie de documente menite să 

satisfacă atât interesele Occidentului, cât şi graba ţărilor est europene, precum 

dosarul extinderii Uniunii Europene, în care era evident caracterul extrem de 

ambiţios al proiectului de integrare accelerată a ţărilor din fostul bloc sovietic. De 

asemenea, Conferinţa „FOARFECA” 

ţinută la Paris în perioada 14–16 iulie 

1989, cu participarea G-7, a stabilit 

acordarea unor ajutoare economice 

Poloniei şi Ungariei şi înfiinţarea unor 

instituţii bancare şi de altă natură. 

 Pentru România procesul de 

aderare a fost ceva mai complicat. 

Apropierea geografică de Rusia, adaptarea 

mai lentă a politicienilor români la noile 

realităţi, anumite dificultăţi sociale, reale 

sau provocate, au avut ca efect întârzierea proceselor de integrare a României în 

UE. 

 Având în vedere că ţările din estul Europei au avut în perioada interbelică 

regimuri democratice, beneficiau deci de o cultură democratică întreruptă de 

dominaţia sovietică instaurată cu concursul nemijlocit al ţărilor occidentale 

învingătoare în cel de al Doilea Război Mondial, a făcut ca tranziţia de la 

comunism la capitalism să se facă relativ în scurt timp, dar nu fără dificultăţi. 

Trebuie menţionat faptul că depăşirea anumitor momente dificile s-a făcut şi cu 

sprijinul nemijlocit al instituţiilor europene. Tot atât de adevărat este şi faptul că 

Europa nu a fost pregătită să facă faţă în bune condiţii situaţiei create după 

dezmembrarea URSS, au fost multe improvizaţii, mult cinism în dirijarea 

procesului de preaderare şi ulterior de aderare, corupţie ce a generat corupţie şi 

tendinţa de promovare a intereselor proprii. Criza complexă ce s-a abătut asupra 

Europei şi din care se pare că nu poate ieşi deocamdată, a accentuat slăbiciunile 

de conducere, de organizare şi de sistem ale structurilor europene, sporind 
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neîncrederea popoarelor, ţărilor membre, în capacitatea acesteia de a se reforma şi 

de a-şi îndeplini rolul asumat. Situaţia economică critică din Grecia, ieşirea Marii 

Britanii din Uniune, accentuarea crizei economice, mai ales în ţările din estul 

Europei care, prinse între criza economică şi cinismul tradiţional capitalist, încep 

să experimenteze statutul de colonie, nu fac altceva decât să vulnerabilizeze 

credibilitatea UE. 

 

 II. Criza regimului democratic din România 
 

 Cu privirea aţintită spre cele opt decenii petrecute, dar şi spre cele care vin 

şi estimând cursul evenimentelor trăite şi perioadele de frământări şi primejdii 

care au marcat acest blând şi răbdător, omenos şi tolerant popor român, voi 

încerca câteva relatări, opinii şi observaţii cu privire la regimurile politice, 

climatul politic şi parcursul democratic în România. Fac această scurtă analiză 

întrucât nu voi uita niciodată suferinţele şi batjocurile îndurate de acest popor, mai 

tragice şi mai apăsătoare decât cele pe care le-a cunoscut şi le-a suportat de-a 

lungul  tulburătoarei sale istorii. 

 Privind în vremurile grele ale primei jumătăţi a veacului douăzeci, vom 

constata că România (dar şi Europa) a fost zguduită de mari dezechilibre. Am trăit 

vâltoarea vremurilor din deceniile treizeci-cincizeci, perioadă în care norii grei ai 

ocupaţiilor şi subjugărilor s-au năpustit asupra României. Nicio ţară nu a trăit atât 

de multe şi dureroase evenimente într-un timp atât de scurt. Pierderi teritoriale, 

schimbări de regim politic, instaurarea dictaturii (fie a celei personale a regelui 

Carol al II-lea, fie cea militară a mareşalului Antonescu), evoluţii statale 

dramatice, ocuparea României de trupele hitleriste, apoi de cele sovietice, regim 

de inspiraţie şi impunere sovietică, crize guvernamentale, Război Rece, corupţie şi 

trădare, toate acestea au constituit imaginea unei vieţi pline de primejdii şi erori. 

 Viaţa publică şi politică a ţării noastre din perioada 1930–1950 s-a 

desfăşurat în condiţiile unei continue anomalii. Cauzele sunt multiple, însă în 

primul rând, lipsa unui sistem politic adecvat condiţiilor din România, cârmaci 

nepricepuţi, comportament politic deficient, obiceiuri şi practici abuzive şi 

influenţe şi presiuni externe contradictorii. Perioada extrem de grea, marcată  de 

slăbiciunile regimurilor politice, inechităţi sociale, abuzurile puterii, au generat 

evoluţia dramatică a ţării. Prin ostilitate sau ignorare, dictatura absolută a regelui 

Carol al II-lea a slăbit autoritatea Parlamentului şi a partidelor politice, frânând 

viaţa democratică a ţării, a consolidat caracterul monarhiei absolute şi a accentuat 

tensiunile deja existente în societatea românească. Tot acest haos politic şi social 

se petrecea în România atunci când Europa se pregătea să intre într-un război 

nimicitor ce avea să schimbe faţa lumii. 
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 Monarhia acelei perioade nu a lăsat 

nici o moştenire trainică pentru funcţiile 

publice şi legi, care să constituie baza 

pentru exercitarea suveranităţii populare. 

Democraţia reprezentativă sub domnia lui 

Carol al II-lea a fost foarte slabă în 

România, iar instituţiile democratice şi-au 

pierdut orice credibilitate. 

 Multitudinea de probleme cu care 

s-a confruntat România a depăşit sfera ei 

de influenţă, ea nu a fost ascultată pentru că, în esenţă, problemele importante au 

fost reglementate de cei mari şi puternici, în interesul lor. 

 După sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, România cu concursul 

puterilor occidentale învingătoare a intrat în sfera de influenţă a URSS, noul 

regim instaurat în ţară fiind de inspiraţie şi impunere sovietică. 

 În perioada 1944-1945, instabilitatea politică se manifesta pe fondul luptei 

de clasă ce se desfăşura sub atenta supraveghere şi îndrumare a Moscovei. 

 Guvernul Petru Groza, instalat la 6 martie 1945, a falsificat rezultatul 

alegerilor din 19 noiembrie 1946, câştigate de PNŢ şi a materializat planul 

strategic de 3 ani, elaborat la Moscova privind comunizarea României. 

 În ianuarie 1945, Stalin a decis să-l numească pe Gheorghe Gheorghiu Dej 

în funcţia de secretar general al PCR. Sub regimul acestuia s-a desfăşurat, în cele 

mai aberante şi inumane forme, procesul de sovietizare a României. 

 Pe baza strategiei, doctrinei şi practicii bolşevice, Stalin a pus în aplicare 

programul de cinci ani, sporind rolul partidului-stat, devenit astfel singura forţă 

conducătoare a ţării. Partidele tradiţionale (PNŢ, PNL, PSD) nu au putut să 

răspundă la provocările epocii, la crize, dar nici la influenţa rigidă şi dură a 

sovieticilor, fiind astfel condamnate la anihilare. Ana Pauker, Vasile Luca, 

Teohari Georgescu, Leonte Răutu, Walter Roman şi alţii au acaparat în mod 

dictatorial conducerea PCR, fiind pilonii principali ai comunizării ţării noastre. 

Ana Pauker a adus din Uniunea Sovietică o armată întreagă de comisari şi 

propagandişti de toate soiurile şi naţionalităţile, împânzind organismele nou create 

cu cadre din cercul său de relaţii. Democraţia pentru români devenise un cuvânt 

golit de conţinut. Toate instituţiile erau ale poporului, dar nici una nu era pentru 

popor. 

 Venirea lui Nicolae Ceauşescu la putere în România, la 22 martie 1965, va 

genera în cei 24 de ani ai epocii sale, evenimente şi schimbări cu consecinţe 

profunde în evoluţia istorică a ţării. A iniţiat măsuri menite să-şi sporească puterea 

personală. Setea de putere, orgoliu şi caracterul, dar şi influenţa exercitată de 

cercul său de apropiaţi, l-au împins să facă o serie de schimbări în noua 

Constituţie elaborată în anul 1965. Absolutismul regimului impus de Nicolae 

Ceauşescu, dat de formula „partidului unic conducător”, a determinat nu numai 
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centralizarea puterii politice, dar şi a dezvoltării economice, sociale şi culturale a 

ţării. 

 Orice formă de opoziţie la regim era rapid reprimată. Pe toată perioada 

regimului Ceauşescu nu a existat opoziţie organizată la politica partidului unic şi 

la poziţia acestuia. Cenzurarea opoziţiei care, într-un regim politic democratic 

reprezintă un pilon principal, a fost o sursă de nefericire pentru popor, iar lipsa 

tradiţiei în acest domeniu se resimte în slăbiciunile opoziţiei din spectrul politic 

românesc al zilelor noastre. De remarcat un fapt. Suspiciunea lui Ceauşescu faţă 

de URSS, măsurile de ieşire de sub tutela acesteia, internaţionalismul manifestat, 

mai ales faţă de ţările lumii a treia, sprijinirea acceptării Chinei ca membră a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite, militarea, contra poziţiei declarate a Moscovei, 

pentru unificarea Germaniei, medierea între SUA şi Vietnam pentru încheierea 

războiului l-au făcut, într-o anumită perioadă, să fie curtat de Occident. Acest 

lucru s-a materializat în accesul la tehnologie occidentală, obţinerea clauzei 

naţiunii celei mai favorizate, contacte diplomatice importante, ceea ce a favorizat 

imaginea României în lume. Din nefericire, această etapă a fost scurtă, în schimb 

ranchiuna Moscovei a durat până la sfârşitul său şi a regimului promovat cu atâta 

sârguinţă de el.  

 Îmbunătăţirea relaţiilor Est-Vest şi 

instalarea lui Mihail Gorbaciov la putere 

în URSS au limitat rolul pozitiv al 

României pe scena europeană, în timp ce 

natura regimului Ceauşescu şi rigiditatea 

în problema drepturilor omului au condus 

la o înrăutăţire a relaţiilor ţării cu 

Occidentul. Pierderea clauzei naţiunii celei 

mai favorizate a însemnat, poate, începutul sfârşitului liderului de la Bucureşti. 

 Dictatura personală, lipsa instinctului sănătos, a judecăţii sigure, a 

înţelepciunii şi a unei gândiri politice clare, dar şi modul în care a tratat poporul,  

l-a adus pe Ceauşescu în faţa primejdiilor şi a eşecului total. Regimul lui 

Ceauşescu trebuia schimbat cu o altă formă de regim politic adecvat condiţiilor 

din ţara noastră. Condiţiile interne, dar şi cadrul general european erau favorabile 

acestei evoluţii. 

 Schimbarea regimului politic realizată în România, în decembrie 1989, a 

provenit atât din interiorul sistemului politic aflat în declin, cât şi din uneltirile 

Moscovei care a folosit mijloace diverse pentru debarcarea lui Ceauşescu. Putem 

afirma că germenii războiului hibrid atunci au apărut şi, după cum s-a văzut, 

rezultatele au fost peste aşteptări.  

 La acestea s-au adăugat amestecul de dispreţ, indiferenţă, adversitate, 

cinism şi adeziune totală a Occidentului şi a vecinilor. 

 Metoda folosită în România a fost total diferită în comparaţie cu „lovitura 

de palat” în Bulgaria, calea paşnică a „mesei rotunde” în Polonia şi Ungaria sau 
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„revoluţia de catifea” din Cehoslovacia. Dispreţuind liniştea şi aspiraţiile 

poporului, metodele şi formele democratice, complotiştii au urmărit şi realizat 

spaimă, teroare, panică, demoralizare şi dezinformare. 

 Experimentul democratizării în România a fost umbrit de erori, abuzuri şi 

eşecuri ale deţinătorilor puterii. Perioada de tranziţie ce a urmat a fost plină de 

anomalii politice, perturbaţii, convulsii sociale, învrăjbire, instabilitate şi 

dezbinare naţională. Regimul iniţial al lui Ion Iliescu nu a avut capacitatea de a 

pune ordine în ţară, de a răspunde aspiraţiilor poporului, de a evita tulburările 

sociale pe care, de cele mai multe ori, le-a încurajat sau creat. Ignorând 

suveranitatea populară, noua putere a aparţinut acelor „emanaţi” care au generat 

debandada generală şi s-au căţărat în 

vârful puterii. Procesul luării puterii 

politice a fost unul dramatic, iar după 

răsturnarea lui Ceauşescu, grupul care a 

asaltat treptele puterii - Ion Iliescu, Petre 

Roman, Nicolae Militaru, Silviu Brucan, 

Bârlădeanu, Gelu Voican şi alţii a avut ca 

obiectiv constituirea Frontului Salvării 

Naţionale (care acţiona de şase luni) 

pentru a da legitimitate noii puteri. Noua nomenclatură, lipsită de maturitate 

politică, pe lângă faptul că era nepricepută a devenit şi nedemocrată. Lipsa de 

încredere a cetăţenilor în cei ajunşi la putere în CPUN (gândit ca un parlament) şi 

în guvern a constituit unul din obstacolele care a frânat evoluţia democraţiei 

române. Comentatorii occidentali afirmau: „în România democraţia a devenit o 

realitate mai puţin vizibilă decât în alte ţări”. 

 În loc de reforme şi ordine au apărut grupuri de interese, tot felul de 

aventurieri străini, grupări mafiote, găşti şi clanuri. Mandatul premierului Roman 

a însemnat un drum marcat de manipulări politice, violenţă, tulburări sociale, 

devastarea economiei naţionale şi abuzuri. Guvernul se pare nu era străin de 

intenţiile de falimentare a economiei naţionale şi de risipirea averii care aparţinea 

statului, aproape dezmembrat la acea vreme. Cârdăşia şi solidaritatea dintre cei 

care au ajuns la putere, partide îndoielnice, dar şi cultura politică mediocră a 

populaţiei, a lăsat în mintea românilor imaginea vie a formării unei clase politice 

preocupată mai mult de interese personale decât de interesul general, naţional. 

După alegerile din 20 mai 1990, câştigate tot de Ion Iliescu cu 85%, s-a instaurat 

şi funcţionat un regim politic găunos favorabil parveniţilor şi privilegiaţilor, cu 

practici abuzive, blocând accesul în organul legislativ şi la guvernare a românilor 

competenţi şi cinstiţi. Această meteahnă se menţine şi în prezent. Democraţia nu 

înseamnă numai alegeri libere, ea este un total de valori şi drepturi care în 

România nu se materializează. Constituţia din 1991, deşi a însemnat un pas 

înainte pentru armonizarea cadrului legislativ românesc cu cel european,  nu a fost 

suficient de democrată, nu stabilea un sistem clar şi coerent al controlului 
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puterilor în stat, lăsând loc pentru interpretări şi abuzuri, pentru intervenţia 

politicului în atribuţiile celorlalte puteri. 

 Analizând dezechilibrele între puterile statului, guvernarea deficitară, 

condiţia şi starea reală a cetăţeanului, constatăm uşor lipsa unui regim democratic 

sănătos. 

 La 17 noiembrie 1996, alegerile au fost câştigate de o coaliţia formată din 

partidele PNŢCD, PNL, PD şi UDMR, toate suferind de identitate doctrinară, dar 

care au hotărât să candideze împreună sub sigla Convenţia Democrată. Speranţele 

poporului de reformare profundă a clasei politice româneşti, de dezvoltare 

economică sănătoasă, de creştere a nivelului de trai, de combatere a corupţiei, au 

fost mari. Din păcate aceste speranţe s-au spulberat rapid. Analizând perioada  în 

care Emil Constantinescu a fost preşedinte, concluziile sunt deprimante. 

Convenţia Democratică a eşuat pe toate planurile, în primul rând datorită 

incompetenţei de a asigura o evoluţie sănătoasă a vieţii politice şi publice. Politica 

beteagă a guvernului a dus la consolidarea grupurilor de parveniţi şi privilegiaţi 

îmbogăţiţi pe seama statului, a paralizat viaţa economică şi socială a ţării şi a creat 

o simbioză bazată pe interese, între clasa politică şi cea a afaceriştilor. Clasa de 

mijloc nu numai că nu s-a format, dar şi forma incipientă în care se afla a fost 

sabotată.  

 Datorită pierderii alegerilor din 2000, ţărăniştii şi Emil Constantinescu au 

fost practic scoşi de pe scena politică. 

 În perioada celor trei guverne post revoluţionare rata sărăciei a ajuns la 

43% de la 19% anterior.  

 În perioada 2004-2008 a guvernării alianţei „Dreptate şi Adevăr” (PNL, 

PDL, UDMR). Instabilitatea, scăderea calităţii vieţii, şomajul, agravarea sărăciei, 

sporirea exodului forţei de muncă către Occident, corupţia au apăsat şi îngrijorat 

poporul. Semnalul prevestitor a ceea ce urma să se întâmple a fost numirea de 

către preşedintele Traian Băsescu în funcţia de premier a lui Emil Boc, după ce 

legislativul suspendase guvernul PDL, condus de acelaşi Boc, pentru 

incompetenţă. În acea perioadă s-au înăsprit măsurile anticonstituţionale, 

antidemocratice prin majorarea taxelor şi tarifelor, reducerea cu 25% a salariilor 

bugetarilor, a pensiilor, a indemnizaţiilor, imixtiuni în activitate justiţiei şi a 

structurilor de forţă. Presa occidentală nota: „cetăţenii din România plătesc 

incompetenţa şi corupţia guvernului Boc, democraţia în această ţară s-ar putea 

prăbuşi”. Totuşi, nu am fi cinstiţi cu noi înşine daca nu am menţiona faptul că 

Occidentul a sprijinit regimul Băsescu, a închis ochii la abuzurile şi minciunile 

acestuia şi l-a acceptat, probabil interesat. Înclin să cred că aducerea la putere a 

portocaliilor, care cu trecerea timpului la putere s-au înverzit, se datorează şi 

uşurinţei cu care o parte a electoratului şi-a vândut votul, alţii nu au înţeles ce 

votează şi, probabil cei mai mulţi, au crezut sau au fost manipulaţi, cum a fost 

cazul românilor din diaspora. 
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 Rezultatele ruşinoase al guvernării: suntem ţara cea mai săracă din UE, iar 

PIB-ul României pe cap de locuitor a scăzut în 2009 cu 6% faţă de 2008. 

Concluzia este că, după douăzeci de ani, democraţia în ţara noastră nu numai că 

nu funcţionează dar şi mai mult parcă ar fi falimentat.  Clasa politică din 

perioada pe care generic o numim „Băsescu”, dar şi cea actuală, au împins 

democraţia pe panta demagogiei.  

 Poate că încă nu ne-au format convingeri corecte şi nici noi ca popor nu 

suntem pregătiţi pentru democraţie şi ca atare decidem nefericirea noastră. 

Nefericirea poporului nostru se datorează climatului politic bolnăvicios ca şi 

imperfectei organizări a vieţii noastre 

publice de către cei care deţin puterea. Nu 

ştim să fim solidari la bine, iar cei care nu 

înţeleg necesitatea transformărilor şi 

identificarea vieţii noastre publice cu 

realitatea românească, certifică impotenţa 

şi falimentul democraţiei autohtone. Grav 

este că românii nu mai cred în valorile 

istorice, morale şi spirituale. Post-decembriştii instalaţi la putere demolează fără 

limite miturile româneşti, pe motiv că acestea ne ţin departe de adevăr şi de 

valorile democratice europene. Se grăbesc să experimenteze ceea ce la nivel 

european se elaborează ca teorie socială şi politică, dau dovadă de slugărnicie faţă 

de valorile altora reducându-le pe ale noastre. Nu vorbesc din cărţi, nici nu 

fabulez, am văzut. 

 Urmăresc cu nelinişte criza prin care trece democraţia românească. 

Încăpută  pe mâini slabe, iese uşor din matca ei şi este pândită de pericolul 

prăbuşirii. Nu este permis într-un regim democratic să se ia măsuri care sfidează 

suveranitatea poporului şi cele mai elementare principii şi reguli democratice.   

 Nu doresc să analizez starea democraţiei actuale, în timpul preşedintelui 

Klaus Iohanis, fiindcă mai avem ceva timp de aşteptat până la bilanţ. Un lucru 

este cert şi anume că nici acesta nu a început cu dreptul, iar norii se adună în 

Europa şi în lume, iar vecinătatea apropiată a României este tot mai nesigură.  
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TEHNOLOGII MILITARE  

DESPRE CARE SE VORBEŞTE PUŢIN ŞI SE SPECULEAZĂ MULT 

 

Cdor. (r) Constantin ALEXANDRU 

 

 În ultimi ani suntem martorii unei escaladări a tensiunilor politice, militare 

şi economice dintre SUA şi Federaţia Rusă, primele două mari puteri ale lumii. 

Ambele părţi, la care se adaugă şi NATO, efectuează exerciţii militare de 

anvergură, iar liderii politici fac declaraţii tranşante, uneori chiar belicoase. Este 

adevărat că, pe de altă parte, au loc discuţii, uneori în spatele uşilor închise, pentru 

a se găsi soluţii de compromis care să satisfacă ambiţiile şi orgoliile marilor 

puteri. Ca de obicei, demersurile politice sunt însoţite de zăngănitul armelor, de 

reluarea cursei înarmărilor şi mai ales a încercărilor de dezvoltare a unor 

tehnologii noi, care să surprindă adversarul şi să confere celui care posedă astfel 

de tehnologii un avantaj ce poate fi transformat în unul strategic. 

 Conform unor dezvăluiri ce au apărut în media alternativă, unul dintre 

motivele principale pentru care SUA şi UE fac presiuni asupra Rusiei este acela 

că guvernul rus deţine de câţiva ani o tehnologie absolut revoluţionară, care îi 

conferă, printre altele şi un uriaş avantaj 

militar, dar şi psihosociologic. Aceasta 

este, fără îndoială, o situaţie de neacceptat 

pentru administraţia de la Casa Albă şi în 

general, pentru civilizaţia Occidentală. În 

pofida faptului că presupusa nouă 

tehnologie deţinută de ruşi este ţinută 

secret, există deja suficiente informaţii 

care dezvăluie că este vorba de sisteme de 

tip „MAGRAV” (bazate pe controlul 

câmpurilor magnetice şi gravitaţionale), ce au fost puse la dispoziţie de Fundaţia 

iraniană Keshe26. O confirmare clară a acestei situaţii a avut loc în anul 2014, pe 

fondul crizei din Ucraina. 

 La data de 10 aprilie 2014, distrugătorul american USS Donald Cook, 

echipat cu cele mai moderne sisteme de luptă ale SUA, a fost trimis în apele 

neutre ale Mării Negre. Se pare că durata de şedere a navei militare americane a 

încălcat prevederile Convenţiei de la Montreaux, conform căreia navele de război 

ale ţărilor non-riverane Mării Negre nu pot staţiona în zonă mai mult de 21 de 

zile. Moscova şi-a exprimat de mai multe ori preocuparea în legătură cu prezenţa 

navelor americane în Marea Neagră şi în acest sens ministrul rus de Externe, 

Serghei Lavrov, a atras atenţia că unele nave militare americane au depăşit deja 

limita de 21 de zile permisă pentru şederea lor în Marea Neagră. 

                                                           
26

 www.voltairenet.org <http://www.voltairenet.org/article185324.html> 
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 Ca răspuns la depăşirea termenului de şedere a distrugătorului american în 

Marea Neagră, Moscova a trimis în ziua de 12 aprilie 2014, un bombardier 

neînarmat, de tip SU-24, care a survolat nava de război americană. Conform 

ziarului rus Rossiyskaya Gazeta şi declaraţiilor făcute de generalul rus Pavel 

Zolotarev (director adjunct al Institutului 

de studii americane şi canadiene al 

Academiei de Ştiinţe a Rusiei), singura 

dotare a avionului rusesc era doar un ,,coş” 

montat sub fuselaj, ce conţinea un 

dispozitiv de război electronic numit 

„Khibiny”. Ce a urmat, i-a şocat pe 

marinarii navei americane
27

. Mai multe 

surse alternative au afirmat că atunci când 

avionul SU-24 s-a apropiat de nava USS Donald Cook, toate sistemele electronice 

(radarele, sistemele de comunicaţii, circuitele de control etc.) ale acestuia s-au 

oprit brusc şi, în pofida eforturilor operatorilor, nu au mai putut fi repornite. Între 

timp, SU-24 a simulat de 12 ori, timp de 90 de minute, că atacă vasul american 

care devenise o pradă sigură, fiind incapabil să se mai apere
28

. 

 În data de 14 aprilie 2014 Pentagonul a făcut public faptul că a fost 

deosebit de deranjat de respectivul eveniment, emiţând chiar un protest oficial ce 

a conţinut un comentariu neaşteptat. Reprezentantul Pentagonului a caracterizat 

atitudinea Rusiei în acel caz ca „provocatoare şi neprofesională”, precizând şi că: 

„incidentul a demoralizat echipajul navei”. Cu privire la acest incident, mass 

media occidentală a prezentat faptul că un avion rusesc a survolat de 12 ori vasul 

american USS Donald Cook, fără să pomenească nimic despre o eventuală 

blocare a capacităţii de luptă a acestuia. 

 De cealaltă parte, în mediile de informare alternative ruse incidentul legat 

de distrugătorul USS Donald Cook a fost prezentat arătându-se că scopul acelei 

demonstraţii a fost de a descuraja ofensiva americană spre Răsărit şi de a arăta că 

Rusia nu doreşte război.  

 Gradat, propaganda rusească sau cea afiliată acesteia difuzează tot mai 

multe informaţii despre acest gen de tehnologie deţinută de Federaţia Rusă. Un 

site ucrainean citează declaraţia unui ofiţer rus care afirma că armata rusă dispune 

acum de posibilităţi care pot provoca în tabăra adversă căderea tuturor mijloacelor 

de comunicaţie sau descărcarea imediată, completă, a bateriilor din vehicule, 

tancuri şi din alte echipamente (de exemplu din telefoanele mobile şi din staţiile 

radio). Se afirmă, de asemenea, că toate circuitele electrice ar putea fi blocate, 

                                                           
27

 www.infowars.com/<http://www.infowars.com/russians-disable-u-s-guidedmissile-destroyer/> 
28

 www.liveleak.com<http://www.liveleak.com/view?i=588_1398932554#pDm5OIod 
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toate monitoarele ce folosesc LCD nu ar mai funcţiona şi toate motoarele    s-ar 

opri, iar aceste efecte pot fi produse pe o rază de aproximativ 20 de kilometri
29

.  

 Se pare că Rusia nu este singura ţară care deţine tehnologia Magrav. Un 

incident recent a dovedit că şi Franţa dispune de această tehnologie. În data de 2 

martie 2015, în cadrul unor exerciţii militare tactice desfăşurate în largul coastelor 

Floridei, submarinul francez „Saphir” a 

pus într-o totală inferioritate portavionul 

american „USS Theodore Roosvelt” şi 

întreaga sa escortă. 

 După cum au afirmat surse din 

cadrul Ministerului rus al Apărării, 

eficienţa submarinului nuclear francez 

„Saphir” provine tocmai din faptul că este 

echipat cu unul dintre noile sisteme 

Magrav folosite deja de armatele rusă şi 

iraniană
30

. 

 Un alt incident care a dovedit din nou ineficienţa tehnicii militare existente 

în faţa noilor arme de război ce utilizează tehnologia Magrav a avut loc în apele 

Mării Baltice tot cu portavionul „USS Theodore Roosvelt”, unul dintre cele mai 

mari şi mai puternice nave de război ale Marinei americane, având un 

deplasament de 100.000 de tone şi 5.000 de marinari la bord. În data de 23 martie 

2015, „USS Theodore Roosvelt” a fost atacat de trei submarine ruseşti în cadrul 

unor exerciţii tactice. Un site rusesc de ştiri a informat că un raport al Ministerului 

Apărării din Rusia a precizat că submarinele ruseşti au determinat portavionul 

„USS Theodore Roosvelt” să „fugă” din apele Mării Baltice spre Marea 

Britanie
31

.  

 Este semnificativ faptul că la câteva ore după ce Ministerul rus al Apărării 

a raportat incidentul, presa britanică a anunţat că nava americană urmează să 

sosească în Marea Britanie. Din articolele publicate pe această temă de presa 

engleză se subînţelege că evenimentul nu fusese programat. Media alternativă 

dezvăluie de asemenea, că pentru a contracara efectele armelor ruseşti ce folosesc 

tehnologia Magrav, unele instituţii de cercetare militară au efectuat, la începutul 

anului 2015, testarea unui sistem militar numit „High Energy Liquid Laser Area 

Defense System (HELLADS)”, sistem ce vizează detectarea rachetelor din 

atmosfera terestră.  

 US Air Force a efectuat, în luna martie 2015, un experiment cu o astfel de 

armă, constând în doborârea unei ţinte ce reintra în spaţiul terestru, respectiv o 

rachetă balistică intercontinentală (ICBM), ce simula un atac nuclear al Federaţiei 
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 https://passat-u-s-warship-disables-defenses-cybersecurity-system/, SU-24 
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 https://armoniacosmica.files.wordpress.com/2015/05/su-24.jpg> 
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 www.veteranstoday.com <http://www.veteranstoday.com/2014/11/13/aegis-fail-in-black-sea-

ruskies-burn-down-uss-donald-duck/> 
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Ruse. Mai mulţi experţi susţin însă că efectele utilizării HELLADS pe o rază 

lungă de acţiune tind să se răspândească în întreaga atmosferă şi astfel afectează 

totul în calea lor. Poate fi concludent pentru această opinie faptul că numeroşi 

controlori ai traficului aerian din Germania, Cehia, Slovacia şi Austria au raportat 

perturbarea radarelor în timpul exerciţiilor tactice aeriene desfăşurate de NATO 

cu sistemul respectiv, după cum arată un site al aviaţiei americane.  

 Ministerul rus al Apărării a declarat că „rapoartele Flotei de Nord a 

Rusiei indică faptul că prăbuşirea zborului 4U9525 – Germanwings din sudul 

Franţei, în data de 24 martie 2015, în care au murit 150 de persoane, a fost 

„rezultatul direct” al eşuării unui test al 

US Air Force cu sistemul HELLADS, care 

în loc să distrugă racheta balistică ICBM, 

a distrus un avion civil”. Această 

explicaţie este în contradicţie cu versiunea 

oficială lansată de autorităţile germane şi 

preluată de presa occidentală conform 

căreia prăbuşirea avionului s-a datorat unei 

depresii a co-pilotului.   

 Tot legat de acest subiect a mai apărut informaţia, oarecum hilară, precum 

că savantul iranian Keshe, cel care a inventat sistemul Magrav, a transmis 

preşedintelui S.U.A. o scrisoare oficială prin care îi propune să coopereze pentru 

fundamentarea unui climat de pace mondială. Savantul iranian a avertizat că în 

caz contrar, portavioanele S.U.A. vor deveni „simple căzi plutitoare” dacă 

tehnologia noastră Magrav va fi utilizată în mod eficient, iar pistele vor fi pline de 

avioane de luptă F16, F18, care vor fi doar muzee de păsări de fier, deoarece 

acestea nu vor putea să zboare dacă sistemele lor electronice vor fi atinse de 

tehnologia spaţială Magrav”. De asemenea, sunt date potrivit cărora savantul 

iranian a înfiinţat, cu câţiva ani în urmă, o fundaţie cu sediul în Olanda, care se 

ocupă cu problematica spaţială şi cu realizarea unor sisteme bazate pe tehnologia 

„Magrav”, ce foloseşte o combinaţie a magnetismului cu gravitaţia Pământului. 

Este o tehnologie care oferă, spune inventatorul, posibilităţi multiple de a rezolva 

problemele ce preocupă umanitatea, atât referitor la descoperirea unor posibilităţi 

de explorare directă a spaţiului extraterestru, cât şi la asigurarea vieţii şi a 

dezvoltării în cele mai bune condiţii a umanităţii, inclusiv prin eliminarea 

pericolului generat de cantitatea enormă de arme aflate acum pe Pământ
32

.  

 Aceeaşi presă alternativă afirmă că Fundaţia Keshe a anunţat că oferă 

gratuit tehnologia sa tuturor guvernelor statelor dispuse să o implementeze în 

scopuri paşnice. Se pare că numărul ţărilor care primesc tehnologia Keshe este în 

continuă creştere şi sunt menţionate ţările care fac parte din BRICS (Rusia, China, 
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 www.trinfinity8.com http://www.trinfinity8.com/magrav-technology-recent-wargames-over-

europe/ 
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India, Brazilia, Africa de Sud), dar şi alte ţări cum ar fi Japonia, Australia, Peru, 

Bolivia, Thailanda, Italia, Polonia sau Cehia
33

. 

 În domeniul implementării unor tehnologii pentru manipularea militarilor 

inamici în câmpul tactic, putem menţiona o serie de mijloace dezvoltate de marile 

puteri încă din anii ’60 şi chiar experimentate în diferite ocazii. Acestea se 

bazează pe posibilitatea de a influenţa gândirea, manifestarea, atitudinea celor 

care trebuiau scoşi din luptă. Este vorba de aparatură care emite unde de frecvenţă 

foarte joasă (10-50 Hz), care intră în 

rezonanţă cu frecvenţe ale creierului uman, 

cu rezultate care afectează capacităţile de 

înţelegere şi de reacţie ale militarilor 

adversarului. Astfel de dispozitive au fost 

folosite de sovietici cu ocazia invadării 

Cehoslovaciei, în 1968, dar mult 

perfecţionate şi pe timpul evenimentelor din 

România (Bucureşti), din decembrie 1989, 

iar americanii le-au folosit în invaziile din Irak şi Afganistan. 

 Având în vedere gradul ridicat de clasificare al informaţiilor legate de 

acest subiect este impropriu să ne aşteptăm la confirmări oficiale depline sau la 

date absolut necontroversate. Este evident că cele de mai sus au şi un pronunţat 

caracter de manipulare psihosociologică, iar declaraţiile unor autorităţi militare 

sau civile, dar nu de la vârful eşichierului politic şi militar, au darul să dea girul 

autenticităţii dezinformării. Unele date prezentate sunt relativ incerte, majoritatea 

provin din surse ruseşti sau controlate de Rusia, au la bază elemente reale cum 

sunt mişcările navelor militare, exerciţiile militare aliate, anumite evenimente ce 

pot fi interpretate în mai multe feluri şi care pot stimula înclinaţia opiniei publice 

spre scenarii diabolice, precum şi cercetările întreprinse în domeniul armelor cu 

energie dirijată. Luând în consideraţie numai faptele pe care le acceptăm ca reale, 

se poate vedea că o infinitate de scenarii se pot crea şi toate pot fi crezute sau 

infirmate în acelaşi timp. În orice caz, sunt multe nepotriviri şi speculaţii care pun 

sub semnul întrebării veridicitatea celor prezentate: în primul rând „altruismul” 

Iranului şi Rusiei transformate în adevăraţi porumbei ai păcii şi înţelegerii între 

popoare, apoi lipsa de reacţie a presei serioase şi faptul că nimic nu s-a schimbat 

în relaţiile internaţionale şi în echilibrul mondial de forţe (este îndoielnic să 

credem că SUA a încheiat acordul de denuclearizare a Iranului şi reducerea 

treptată a sancţiunilor numai ca urmare a existenţei tehnologiei Keshe). Pe de altă 

parte, domeniul armelor cu energie dirijată este relativ nou, efectele scontate sunt 

cele prezentate şi în materialele citate, experimentări reuşite sau eşuate sunt 

posibile, dar nu cred că s-a ajuns la un nivel la care să se pună în pericol 

funcţionarea actualelor tehnologii militare şi nici poziţia SUA de putere globală. 
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I S T O R I E 

ACCIDENTUL NUCLEAR DE LA PALOMARES 

ARMELE NUCLEARE ÎNTRE SAVLGALDAREA PĂCII 

ŞI PERICOLUL LA ADRESA UMANITĂȚII 

 

Col. (r) Constantin MOISA 

 Cuvânt înainte 

 În ultimii ani, mă plimbam adeseori în 

liniştea adâncă a munţilor şi a coastelor cu ape 

calde ale litoralului Spaniei şi Portugaliei. 

 În vara trecută însă, bântuiam undeva la 

sud de Valencia, către zona de coastă între 

Murcia şi Almeiras, când am văzut o localitate 

mică, Palomares, cu multe indicatoare care mi-au 

stârnit curiozitatea. Apoi am văzut unul cu 

limitare de acces privind contaminarea 

radioactivă şi o staţie de control a mediului 

ambiant. 

 A fost şocul care a deschis un sertar al 

memoriei, un sertar ascuns undeva ... mai în 

spate, unde nu se mai prea umblă sau se umblă 

foarte rar şi care altfel, poate ar fi rămas închis... for ever: accidentul nuclear de la 

Palomares. Încet-încet îmi aminteam de acest accident, despre care cei din 

generaţia anilor 70’-80’ îşi amintesc cu siguranţă. Nu aveam multe detalii pe 

atunci, dar acum se ivea posibilitatea de a afla ultimele noutăţi … după 50 de ani 

de la eveniment. Aşa că am început documentarea pentru a afla adevărul despre 

acest accident nuclear. 

 Cei din generaţia mea, adică cei care am făcut studiile militare la vremea 

anilor 70’-80’ (şcoli militare şi academii), ne amintim cum criticam înarmarea 

nucleară a SUA şi a aliaţilor din NATO, fără a afla sau a ştii absolut nimic despre 

activităţile absolut identice ale URSS şi probabil ale aliaţilor săi din Tratatul de la 

Varşovia (de ex. despre depozitele nucleare sovietice din RDG sau câmpurile de 

mine şi fugase nucleare de la graniţa dintre cele doua Germanii). 

 Căutând pe internet, am găsit cu surpriză, acordul semnat de ministrul de 

externe spaniol şi secretarul de stat american, privind finalizarea lucrărilor de 

lichidare a urmărilor accidentului nuclear de la Palomares. Abia acum am înţeles 

prezenţa indicatoarelor de avertizare şi faptul că efectele accidentului erau încă 

prezente în regiune. 

 Dar haideţi să vedem povestea tristă a accidentului nulear de la Palomares.  

 

 

Colonelul (r) Constantin 

MOISA 
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 Introducere 

 După cum majoritatea cititorilor revistei cunosc, în limbajul militar 

american, toate accidentele şi incidentele nucleare, care nu creează un risc major 

de război nuclear, sunt cunoscute sub numele de „broken arrows”, adică „săgeţi 

frânte”.  

 Doresc să subliniez că deşi în cazul unor evenimente care implică direct 

sau indirect armele nucleare, tendinţa este de a le prezenta ca „incidente 

nucleare”. Personal îmbrăţişez opinia celor care consideră şi prezintă aceste 

evenimente drept „accidente nucleare”. În opinia mea, un incident nuclear este 

un eveniment care implică armele nucleare dar fără producerea unor efecte 

imediate şi directe ale acestora (de exemplu incidentul de la Fairfield); accidentele 

nucleare sunt  acele evenimente care implică armele nucleare dar cu producerea 

unor efecte imediate şi directe, specifice acestora: iradierea personalului, 

contaminarea radioactivă, etc. (de ex. accidentul de la Palomares). Extrapolând, 

aceleaşi lucruri sunt valabile şi în cazul evenimentelor nucleare civile (Cernobîl, 

Japonia după tsunami). 

 Aş mai sublinia că cele mai folosite exemple, sunt cele privind accidentele 

cu detonări nucleare sau detonări non-nucleare ale unor arme nucleare. Astfel, se 

apreciează că dincolo de unele nefericite pierderi umane nedorite şi a unor daune 

materiale semnificative dar fără efecte majore, n-au existat urmări majore, pentru 

siguranţa şi securitatea planetei. Poate doar momente sensibile, critice, tensionate, 

de risc ridicat, dar nematerializate (în timpul războiului din 1973 Israelul a armat 

rachetele sale nucleare; intervenţiile SUA şi URSS au determinat oprirea 

ofensivei siriene şi au făcut caducă folosirea loviturilor nucleare). 

 Departamentul Apărării al SUA (DoD), a recunoscut şi a confirmat la 

vremea respectivă, peste 32 de astfel de accidente/incidente nucleare, ele fiind 

totuşi exemple suficient de relevante despre cum o greşeală mică, poate produce 

efecte neintenţionate, cu urmări majore. 

 Veţi găsi mii de pagini despre accidente şi incidente nucleare americane şi 

numai câteva pagini despre accidentele 

nucleare industriale sovietice/ruse sau 

despre cele militare, însă numai despre 

acelea de notorietate, despre care aflase 

toată lumea şi care nu au putut fi 

ascunse. 

 Pentru a avea o imagine de 

ansamblu a contextului în care a avut 

loc accidentul de la Palomares, iată 

câteva dintre aceste incidente şi 

accidente militare nucleare, prezentate 

de DoD al SUA. 

 1950,Columbia britanică 

Micul sat de pescari Palomares 



DINCOLO DE ORIZONTURI  • ANUL I/nUMĂRUL 2 •  NOIEMBRIE 2016 

 

ADMRR „aL.I. CUZa”   102 
 

 Primul accident american cu arme nucleare a avut loc pe 14 februarie 

1950, în Columbia britanică, Canada. 

 De la baza aeriană din Eielson de langa Fairbanks din Alaska, a decolat un 

avion B-36 Convair care se îndrepta spre baza militară Fort Worth, din Texas, cu 

misiunea de a simula un atac nuclear asupra oraşului San Francisco. Bombardierul 

era purtătorul unei bombe nucleare Mark IV, care însă nu avea încărcătură de 

plutoniu necesară unei explozii nucleare. Aceasta cântarea totuşi 2,25 tone de 

explozibil convenţional, în măsură să producă o explozie uriaşă. Datorită 

condiţiilor meteo dificile, trei din cele 6 motoare ale B-36 au cedat, echipajul a 

fost nevoit să detoneze bomba deasupra Pasajului interior din Canada, situaţie în 

care 5 din cei 17 membri ai echipajului au murit. 

 1950, Fairfield 
 Incidentul s-a petrecut la baza aeriană Fairfield-Suisun din California, în 

ziua de 5 August 1950. Războiul coreean era în desfăşuare şi armata transporta în 

Guam, bombe nucleare Mark IV. Zece bombardiere B-29,  erau încărcate cu câte 

o bombă fiecare. La scurt timp după decolare, unul din avioane a avut probleme la 

motoare iar Generalul Travis care conducea misiunea a ordonat întoarcerea la 

bază, dar o defecţiune majoră a blocat trenul de aterizare. Avionul s-a prăbuşit 

într-o zonă din apropierea bazei. Din cei 20 membri ai echipajului, 12 au murit la 

impactul cu solul, inclusiv gl. Travis. Personalul de la sol a încercat stingerea 

incendiului aeronavei, dar bomba de 2.300 kg, deşi nearmată, a explodat, 

omorând alţi 7 militari. Armata a încercat să muşamalizeze cazul, spunând că 

bombele erau convenţionale, ascunzându-se faptul că la bordul avioanelor s-a 

aflat şi încărcătură nucleară.  Acesta este cel mai serios caz de „aripi frânte” în 

sensul pierderilor de vieţi omeneşti: 19 morţi şi 180 de răniţi. 

 1956, misterul din Marea Mediterană 
 Pe 10 martie 1956, un B-47 Stratojet a decolat de la baza aeriană MacDill 

din Florida, având la bord capsule cu încărcătură nucleară şi o direcţie de zbor 

necunoscută, identificată însă ulterior ca fiind baza Ben Guerir din Maroc. 

Elementul de surpriză şi misterul acestui zbor au apărut atunci când avionul de 

realimentare în aer, sosit la întâlnirea cu B-47 nu a găsit nici urmă de bombardier! 

Şi de atunci nimeni nu l-a mai găsit vreodată! Pur şi simplu a dispărut deasupra 

Mării Mediterane. Se estimează că  avionul s-a prăbuşit undeva în dreptul satului 

algerian Port Say. Cei trei membri ai echipajului au fost declaraţi morţi. 

 1958, Insula Tybee 
 La 5 februarie 1958, un bombardier  B-47 plecat de la Homestead Air 

Force Base din Florida pentru zbor standard de simulare a unui atac nuclear, 

având la bord o bombă tip Mark 15 de 3.500 kg,  s-a ciocnit în aer cu un avion de 

tipul F-86 în urma căreia a fost avariată aripa avionului B-47. In situaţia creată, 

echipajul a aruncat bomba, pregătindu-se pentru o aterizare forţată. Bomba 

nucleară a căzut în apele râului Savannah, dar nimeni nu a auzit vreo explozie. 

Aviatorii au ajuns cu bine la bază (ulterior recompensaţi cu medalia Distinguished 
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Flying Cross pentru acţiunea lor temerară). Nici până astăzi, bomba nu a fost 

găsită, deşi .... lumea o caută de peste 55 de ani. 

 1958, Mars Bluff 

 La 11 martie 1958, în cadrul Operaţiei Snow Flurry (Vârtejul de zăpadă), 

un Boeing B-47E-LM Stratojet a decolat de la baza aeriană Hunter din Savannah, 

Georgia, cu direcţia Anglia, unde urma să simuleze lansarea unor bombe atomice 

pentru verificarea acurateţii manevrelor. B-47 avea la bord o bombă atomică de 

tip Mark 6 care, la fel ca în incidentul din Columbia britanică, era inactivă, dar 

conţinea explozibil convenţional foarte puternic. 

 Pe timpul zborului, în timp ce verifica instrumentele, căpitanul a lovit din 

neatenţie maneta de largare a bombei. Aceasta s-a desprins de mecanismul de 

prindere şi a căzut de la 5.400 metri, exact la intrarea în localitatea Mars Bluff, 

cătun din Carolina de Sud (SUA). Pagubele materiale au fost reduse, dar şase 

localnici au fost răniţi ca urmare a exploziei detonatorului clasic. 

 1966, Palomares 
 Acest eveniment este probabil cel mai cunoscut caz de „aripi frânte”, 

bucurându-se la vremea respectivă de o mediatizare globală. 

 În ziua de 17 ianuarie 1966, un bombardier strategic B-52, având la bord 

patru bombe cu hidrogen, s-a ciocnit în aer cu avionul-cisternă care urma să îl 

realimenteze din zbor. În urma impactului şi-au pierdut viaţa 7 militari, cele 4 

bombe au fost largate şi recuperate ulterior. Nimeni n-a murit la sol, dar o 

suprafaţă de peste 2,5 km pătraţi a fost contaminată cu plutoniu. 

 Aici aş adăuga că ciudaţenia sau coincidenţa cea mai mare a acestui caz 

este faptul că exact cu o lună înainte de acest incident, în decembrie 1965, a fost 

lansat filmul Thunderball din seria James Bond, cu Sean Connery în rolul 

Agentului 007. Subiectul? Misiunea lui Bond era să găsească două bombe 

atomice pierdute în mare! Toate ştirile acelei perioade despre nefericitul incident 

de la Palomares s-au potrivit perfect cu scenariul filmului! 

 Urmările imediate ale accidentului de la Palomares nu au constat doar în 

dezastrul ecologic de la faţa locului, ci au avut repercusiuni puternice şi pe scena 

politică internaţională. Conform majorităţii specialiştilor, accidentul Palomares a 

impulsionat cursa înarmărilor şi a adăugat un plus de tensiune în relaţiile existente 

în acel moment între cele două superputeri de atunci angajate în Războiul Rece. 

 În încheierea acestui capitol introductiv, aş aminti că cel mai recent 

incident nuclear major s-a petrecut in 2007, la baza aeriană Minota din Dakota de 

Nord. Misiunea era de transport la un depozit de armament, a unor rachete de 

croazieră. Ofiţerul care inspecta cele 12 proiectile plasate pe aripile unui B-52 a 

verificat cele 6 proiectile de pe o aripă şi s-a grăbit să semneze actele de inspecţie. 

Nu a observat că pe cealaltă aripă a avionului erau şase rachete armate cu 

încărcătură nucleară, fiecare cu o putere distructivă cât zece bombe de la 

Hiroshima. Neatenţia a durat numai 36 de ore, timp în care rachetele au zburat 
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prin spaţiul aerian al SUA până în Louisiana fără nici un protocol de siguranţă, 

obligatoriu în cazul transportului de arme nucleare. 

 

 Scurtă analiză a accidentului nuclear de la Palomares 

 Contextul general, politico-militar 

 Odată cu detensionarea şi relaxarea politico-militară de la nivelul anului 

1962, apărută după criza rachetelor ruseşti din Cuba
34

, tensiunile dintre Uniunea 

Sovietică şi Statele Unite au atins la sfârşitul anului 1965 şi începutul anului 1966, 

un nou prag periculos pentru pacea mondială. 

 În acest context, Executivul de la Washington a ordonat USAF (United 

States Air Forces) revigorarea şi continuarea Operaţiei „Chrome Dome”, pe trei 

direcţii de importanţă strategică, din care una era spre estul Atlanticului şi M. 

Mediterană, până în zona munţilor Caucaz. 

 Operaţia consta în trimiterea unor patrule aeriene strategice, compuse din 

bombardiere tip B-52, înarmate cu bombe cu hidrogen (termonucleare), care 

aveau misiunea să survoleze spaţiul aerian de la limita graniţelor fostei Uniuni 

Sovietice, gata să-şi lanseze încărcătura nucleară, înainte de declanşarea unui 

conflict de proporţii sau în faza iniţială a acestuia.  Aş anticipa cu aprecierea că 

această operaţie avea ca scop principal descurajarea nucleară a URSS dar şi 

asigurarea „capacităţilor de răspuns ale SUA, la o eventuală primă lovitură 

nucleară a sovieticilor”, conform doctrinei represaliilor masive.  

 Dezechilibrul armamentelor nucleare, clar în defavoarea URSS, a 

determinat şi convins conducerea sovietică de atunci, de declanşarea cursei 

înarmărilor, cu urmările finale cunoscute. 

 Pe de altă parte, la nivelul armelor convenţionale, URSS avea un avantaj 

clar, care îi permitea să abordeze de pe poziţii de forţă, aspectele politico-militare 

de la frontiera Tratatului de la Varşovia şi să gestioneze prin mijloace 

convenţionale orice criză din acest spaţiu, mai ales pe zona RFG-RDG. 

 Doctrina descurajării nucleare a US Strategic Air Command/SAC 

(Comandamentul Strategic Aerian) a fost de a menţine în permanenţă în zbor şi pe 

traiect aerian spre graniţele Uniunii Sovietice de atunci, un număr substanţial de 

bombardiere strategice, cu ţinte de lovire prestabilite. În acest tip de misiuni, 

aeronavele de aprovizionare/alimentare în aer, dislocate în baze militare din afara 

                                                           
34

 Criza  rachetelor rusesti din Cuba a început la 14 octombrie 1962 şi a durat 38 de zile, până la 

20 noiembrie 1962. Această criză a fost privită ca fiind momentul când Războiul Rece a fost foarte 

aproape să devină război nuclear şi să se transforme în al Treilea Război Mondial. Avioanele 

americane de recunoaştere au descoperit în Cuba, baze sovietice de lansare a rachetelor SS-4. 

Aceste rachete, purtând focoase termonucleare cu rază de acţiune medie (2000 km.), erau un 

pericol iminent fiind capabile să lovească un număr mare de oraşe americane, inclusiv 

Washington. Astfel, rachetele sovietice puteau atinge teritoriul american, ameninţând să 

discrediteze doctrina nucleară americană a represaliilor masive. 
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teritoriului SUA, au reprezentat un element cheie pentru a menţine bombardierele 

în aer –unde erau mai puţin vulnerabile la un atac nuclear. 

 Pentru a răspunde acestor cerinţe, a fost planificată şi organizată, pentru 

prima dată în anul 1960, Operaţia „Chrome Dome”  ca program de alertă globală 

şi de reacţie imediată, realizată de US Air Force şi care a încetat să fie executată 

abia în anul 1968. 

 Reiterez faptul că programul a constat în prezenţa permanentă în aer a mai 

multor bombardiere strategice B-52 Stratofortress, înarmate cu arme 

termonucleare şi având selecţionate şi atribuite spre lovire obiective din teritoriul 

URSS. Aceste  bombardiere zburau după un grafic orar care garanta existenţa în 

aer a unui număr considerabil de avioane, considerat ca minim necesar în cazul 

izbucnirii celui de al Treilea Război Mondial. Conform planului, între 12 şi până 

la 24 de bombardiere B-52 se aflau permanent în zbor, cu misiuni de 20 până la 

23 de ore deasupra Cercului Arctic (4 zboruri pe zi): în zona Alaska, 2 zboruri 

zilnic şi Marea Mediterană, 6 zboruri pe zi. Misiunile organizate de 

Comandamentul Strategic Aerian (SAC) care ne interesează, erau cele care urmau 

traseul de sud, în limita a 6 iesiri zilnic. 

 

 
Planul Operaţiei Chrome Dome la începutul anului 1966 

  

 Avioanele destinate acestor misiuni erau bombardierele B-52 Boeing 

Stratofortress şi avioanele-cisternă McDonell Douglas KC-135 Stratotanker. 

 Pentru a executa misiunile menţionate mai sus, bombardierele B-52 

trebuiau realimentate în aer de către un avion-cisternă, astfel ca să dispună de 

cantitatea de kerosen necesară întregii misiuni. 

 Avioanele aveau stabilite rutele de zbor şi de asemenea, erau identificate 

cu precizie zonele în care acestea trebuiau să realimenteze. Astfel, când avionul 

venea dinspre Statele Unite, era realimentat de un avion-cisternă care decola de la 

baza din Zaragoza, şi apoi continua zborul spre graniţa turco-sovietică. La 

înapoiere spre SUA, realimentarea era făcută de un avion-cisternă care venea de la 
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baza din Moron. 

 Dacă cineva crede însă că URSS nu a avut un plan similar de 

supraveghere, control şi patrulare aeriană, se înşeală şi reamintesc că după ce şi-a 

suspendat în 1992 zborurile aviaţiei sale strategice, la data de 17 august 2007, 

după o pauză de 15 ani, Rusia a reluat patrularea militară aeriană. 

  

 Accidentul nuclear de la 

Palomares 

 La 17 ianuarie 1966, la ora 10.23, 

pe timpul procedurilor de realimentare în 

aer, a avut loc o coliziune în spaţiul aerian 

spaniol de deasupra provinciei Almeria, 

din Andaluzia, la limita apelor maritime de 

la ţărmul Mediteranei, în zona localităţii Palomares
35

, între un bombardier B-52 

Boeing Stratofortress şi avioanul-cisternă McDonell Douglas KC-135 

Stratotanker, ambele aparţinând SAC. 

 Misiunea de patrulare a început în momentul în care bombardierul B-52 a 

decolat de la Baza Militară din Seymour Johnson, Carolina de Nord. Acesta era 

echipat cu o încărcătură nucleară, care consta în patru bombe cu hidrogen, model 

B28RI. Ordinul de misiune şi planul de zbor primit consta în traversarea 

Atlanticului şi a Mediteranei, pentru a survola zona Munţiilor Caucaz. 

 Pe traiectul de revenire din misiune, în zona coastelor Spaniei din regiunea 

Almeira, avioanele se pregăteau pentru o manevră de rutină, de realimentare în 

zbor la mare altitudine, ambele aparate fiind în zbor la înălţimea de 9.450 metri. 

 B-52 a încercat să realizeze a doua sa angajare cu aeronava-cisternă, 

venită de la Baza Aeriană Morón de la Frontera (Sevilla), moment în care, 

probabil în urma unei erori de pilotaj, gura braţului de realimentare a lovit violent 

bombardierul, iar aeronava KC-135 s-a izbit puternic de partea superioară a B-52, 

ceea ce a generat ruperea fuselajul superior longitudinal şi a provocat aprinderea 

şi explozia celor peste 180 de tone din rezervoarele de kerosen. Pilotul B-52, 

maiorul Larry G. Messinger, declara ulterior că „au observat că se apropie de 

KC-135 cu viteză puţin cam mare, dar conform protocolului acesta trebuia să îl 

avertizeze şi dacă considera necesar, să ceara B-52 să degajeze imediat. 

Deoarece acest lucru nu a avut loc, B-52 a continuat să se apropie, moment în 

care a avut loc coliziunea”. 

 Ciocnirea a determinat o explozie atât de puternică, încât a fost observată 

de un al doilea avion B-52, care aştepta operaţiunea sa de realimentare aeriană, la 

o distanţă de circa 2 kilometri. Cei patru membri ai echipajului aeronavei cisternă 

                                                           
35

 Palomares, o mică localitate, un sat pescăresc, agricol şi turistic la ţărmul  Marii Mediterane, în 

provincia Almería din Andaluzia, Spania. Este de aproximativ 20 de metri deasupra nivelului 

mării şi la circa 7 km de zona munoasă Guiraos. 
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au fost ucişi instantaneu. Au murit de asemenea, trei membri din echipajul 

bombardierului B-52, care erau dispuşi pe palierul superior al carlingii avionului. 

Ceilalţi patru piloţi (care se aflau pe palierul inferior al carlingei) au reuşit să se 

paraşuteze la timp, înainte de prăbuşirea acestei fortăreţe zburătoare.  

 Deşi trei dintre aceştia au căzut în mare, doi dintre ei au fost salvaţi în 

timp scurt de către vasul de pescuit Dorita, iar cel de al treilea, a fost recuperat din 

mare, după circa 45 de minute, de către pescarul Francisco Simó Orts Agustin şi 

luat la bordul vasului pescăresc Agustin y Rosa. Toţi trei au fost duşi imediat la 

spitalul din Águilas. 

   
Resturile B-52 prabuşit şi primii localnici la locul accidetului 

 Al patrulea membru al echipajului a suferit arsuri la explozia 

bombardierului dar a reuşit să se paraşuteze şi să aterizeze cu bine pe uscat; a fost 

recuperat de localnicii din Palomares şi dus imediat la clinica locală. 

 Aş sublinia că prima acţiune de căutare-salvare a fost a populaţiei locale, 

martoră la accident. Deşi ambele avioane s-au rupt în bucăţi ca urmare a 

exploziei, corpul principal al B-52 a căzut lângă satul Palomares, în apropierea 

şcolii, dar bucăţi din corpul acestora s-au împrăştiat pe câtiva kilometri pătraţi, 

atât în zona de coastă cât şi în apele de la ţărmul localităţilor Palomares şi 

Villaricos. 

 B-52 era înarmat cu patru bombe cu hidrogen B28 RI (acest tip de bombă 

a fost în serviciu între 1958 şi 1991). Este un model pentru atacuri nucleare prin 

gravitaţie cu o putere de explozie de 70 kilotone (KT) şi 1,45 megatone (Hirosima 

si Nagasaki au avut 12,5 KT conform unor specialişti şi 20 KT după alte estimări) 

 Toate cele patru bombe s-au desprins și au căzut din avion. Trei dintre 

bombe au căzut pe sol; două dintre ele au explodat la impact, contaminând solul 

cu plutoniu. Cea de-a treia bombă ajunsă pe sol nu a explodat, iar a patra bombă a 

căzut în Marea Mediterană, astfel că două dintre bombele nuclare au rămas 

intacte. 

 La ora 10.40 accidentul a fost raportat la Punctul de Comandă al 

Comandamentului 16 Forţe Aeriene şi a fost confirmat la ora 11.22. Martor ocular 

al accidentului, Manolo Gonzalez, din micul sat pescăresc Palomares, se afla în 

curtea casei când a auzit o explozie extraordinară. „M-am uitat în sus şi am văzut 

această minge uriaşă de foc, care aproape că umplea cerul”, spune el. „Cele 

două avioane au fost rupte în bucăţi.” 
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 Ar mai fi de subliniat că în Palomares, în anul 1966, exista doar un singur 

telefon la sediul autorităţilor locale, iar localitatea era fără apă curentă, ceea ce cu 

siguranţă a îngreunat derularea operaţiei de căutare şi recuperare a bombelor 

precum şi înlăturarea efectelor produse de prăbuşirea aeronavelor şi a muniţiei 

nucleare. 

 

 Căutarea şi recuperarea bombelor nucleare 

 Trei bombe au căzut pe 

uscat, în apropierea satului 

Palomares. La două bombe s-a 

activat detonatorul convenţional, 

destinat asigurării primei reacţii 

nucleare. Această activare a 

răspândit aproape 20 de kg. de 

plutoniu radioactiv, având loc  

totodată şi incendii locale. 

 La a treia bombă nucleară 

paraşuta de frânare a asigurat un 

contact lin cu solul, bomba 

rămânând intactă.  

 Cele trei bombe nucleare 

au fost identificate şi recuperate în 24 de ore de la accident. 

 Cea de a patra bombă s-a scufundat în Marea Mediterană, fiind localizată 

la circa 8 kilometri de coastă. După 80 de zile de căutări intensive a fost găsită pe 

fundul mării. Două săptămâni mai târziu aceasta a fost extrasă. Recuperarea s-a 

dovedit a fi o experienţă dificilă şi periculoasă. Pentagonul şi-a trimis unii dintre 

cei mai buni experţi de atunci, specializaţi în indentificarea şi recuperarea armelor 

de mare risc nuclear pierdute accidental. 

 Cele două bombele neexplodate 

de la Palomares sunt acum expuse la 

Muzeul Naţional Atomic din 

Albuquerque, New Mexico (SUA). 

 U.S. Air Force şi U.S. Navy au 

constituit în regim de urgenţă o celulă de 

criză.  

 Căutările bombei pierdută în 

Mediterana au avut la bază estimări şi 

calcule matematice specifice, cu ajutorul 

unei metode bazate pe teoria bayesiană a 

probabilităţii.  

 Bazându-se pe informaţiile oferite de un pescar spaniol, celula de 

recuperare a delimitat o zonă probabilă din mare unde ar fi putut cădea bomba.  

 
Locația celor 4 bombe nucleare imediat după 

accident 

 
Cele doua bombe neexplodate, la muzeu 
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 Experţii americani apreciau situaţia ca fiind deosebit de periculoasă, 

serioasă şi tensionată, bomba putând exploda în orice moment, astfel încât marina 

militară americană a trimis spre asistenţă nu mai puţin de 27 nave. 

 În fază iniţială a căutărilor pentru recuperarea bombelor, au fost aduse şi 

avioane RF-101C de cercetare strategică din organica 66th Tactical 

Reconnaissance Wing, de la Baza Aeriană a RAF de la Upper Heyford, de  lângă 

Oxford, Anglia. 

 Navele USS Troliul, Petrel şi Tringa, toate specializate în operaţii SAR 

pentru submarine (submarine rescue ship), au adus 150 scafandri calificaţi care au 

„scanat” fundul mării şi au căutat fără succes bomba, iniţial la adâncimea de 37 

m., apoi până la 64 m. şi în final până la 110 m. De fapt bomba era aşezată într-o 

zonă necartografiată, care era cunoscută drept canionul Rio Almanzora, pe o pantă 

de 70 de grade, la o adâncime de 780 m, practic o adâncitură de pe fundul mării, 

sub forma unui şanţ, unde accesul era deosebit de dificil atît pentru scafandri cât şi 

pentru mini-submarinul fără pilot care, în final, a executat operaţia de extracţie şi 

ridicare a bombei nucleare.  S-a încercat extragerea ei cu ajutorul mini-

submarinului fără pilot, dar a fost scăpată, a căzut şi a fost momentan pierdută din 

nou pe fundul mării. 

 După pierderea bombei, poziţiile navei au fost stabilite de Decca HI-FIX, 

echipamente de poziţionare subacvatică, pentru încercări ulterioare de recuperare 

a bombei. Mini-submarinul Alvin a localizat din nou bomba pe 2 aprilie, dar de 

data aceasta la o adâncime de 880 m. La 7 aprilie, un vehicul de recuperare tip 

torpilă fără pilot, CURV-III (Cable-controlled Undersea Recovery 

Vehicle/CURV), a iniţiat operaţia de recuperare dar s-a încurcat în paraşuta 

bombei, în timp ce încerca acroşarea bombei. Imediat a fost luată decizia de a 

ridica CURV şi bomba, agăţate împreună, până la o adâncime de 30 m, unde 

scafandrii vor fixa cabluri pentru a le ridica la suprafaţă. 

 Bomba nucleară a fost adusă la suprafaţă de către nava USS Petrel (ASR-

14) şi a fost preluată de distrugătorul de escortă şi transport/sprijin, USS Cascade 

(AD-16), venit de la baza navală de la Napoli, pentru a o transporta în SUA. 

 Concluziile desprinse în aceste două cazuri arată că desfăşurarea paraşutei 

încorporată în acest model de bombă, a minimizat impactul şi a permis ambelor 

dispozitive să îşi menţină integritatea structurală, fără a permite declanşarea 

exploziei nucleare. 

 În teorie, paraşutele ataşate bombelor ar fi trebuit să le aducă cu viteză 

optimă la sol, prevenind orice explozie şi contaminare, dar două dintre paraşutele 

nu au reuşit să se deschidă, şi ca urmare, la impactul cu solul, au avut loc explozii 

ale detonatoarelor convenţionale principale, urmate de incendii locale şi 

contaminarea radioactivă. 

 Există informaţii confirmate că temerile americanilor erau mari şi din 

cauza faptului că în perioada căutărilor au existat nave de cercetare/spionaj ruseşti 

care au circulat în zonă. La acea dată sovieticii aveau tehnologia şi echipamentele 

https://en.wikipedia.org/wiki/66th_Air_Base_Wing
https://en.wikipedia.org/wiki/66th_Air_Base_Wing
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Cascade_(AD-16)
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Cascade_(AD-16)
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tip submersibil ceea ce însemna că o recuperare a bombei de către sovietici ar fi 

fost posibilă. Având în vedere că designul bombelor nucleare pierdute în accident 

era top secret, temerile americanilor par pe deplin justificate. 

 Costul de căutare pe mare este estimat la peste 10.000.000 $ , iar costurile 

finale au fost estimate la peste 120 milioane $. 

  

 Contaminarea radioactivă a terenului şi măsuri de lichidare a urmărilor 

accidentului 

 În urma exploziilor bombelor căzute la Palomares şi a incendiilor rezultate 

solul şi atmosfera au fost 

contaminate cu plutoniu, 

principalul element radioactiv 

dintr-o bombă cu hidrogen. 

Drept urmare a acestei 

contaminări a existat şi o iradiere 

radioactivă a populaţiei din zonă 

precum şi a personalului militar 

şi civil sosit pentru operaţia de 

căutare-salvare şi executarea 

misiunlor de lichidare a 

urmărilor accidentului nuclear. 

 Odată cu raportarea 

accidentului şi confirmarea 

acestuia a fost pus în aplicare 

planul de intervenţie. Comandantul bazei americane din Torrejon, Spania s-a 

deplasat urgent la locul accidentului, împreună cu echipa specializată pentru astfel 

de dezastre (Disaster Control Team 16). În aceeaşi zi a început să sosească 

personal din Forţele Aeriene şi experţi în domeniul nuclear de la instituţiile 

guvernamentale de resort. 

 Din fericire, prima bombă descoperită era aproape intactă. În schimb, 

explozibilii convenţionali din ogivele celorlalte două bombe căzute la sol au 

detonat fără să declanşeze însă şi explozia nucleară. Detonările acestora au dus la 

aprinderea plutoniului, ceea ce a generat producerea unui nor radioactiv care a 

fost dispersat în cele din urmă de vântul şi curenţii de aer de deasupra coastei 

maritime spaniole.  

 Împrăştierea plutoniului şi a altor materiale contaminate s-a produs pe o 

rază cuprinsă între 90 şi 450 metri. Cantitatea de material radioactiv eliberat la 

contactul cu solul a fost estimată de partea americană la cca. 3 kg. plutoniu, dar 

alte surse avansează o cantitate mult mai mare, de pană la 20 kg. plutoniu 

radioactiv super-toxic. Urmările incidentului nu au fost deloc minore. O suprafaţă 

de circa 260 hectare a fost puternic contaminată cu material radioactiv. 

 
Prognoza efectelor probabile în unei explozii nucleare  



DINCOLO DE ORIZONTURI  • ANUL I/nUMĂRUL 2 •  NOIEMBRIE 2016 

 

ADMRR „aL.I. CUZa”   111 
 

 Suprafaţa contaminată radioactiv a inclus zone rezidenţiale, terenuri 

agricole şi păduri. Palomares şi 

împrejurimile sale au fost evacuate de 

urgenţă, iar o parte din locuitori au suferit, 

ulterior, de diferite forme de cancer. Solul 

cu niveluri de contaminare radioactivă 

peste 1,2 MBq/m2, a fost plasat în 6.000 

de butoaie de câte 250 litri şi transportate 

la uzina de la Savannah River din Carolina 

de Sud pentru a fi decontaminat ( 2,2 ha. 

au fost decontaminate prin această 

tehnică). 

 Alte 17 hectare de teren cu niveluri 

mai scăzute de contaminare au fost 

amestecate până la o adâncime de 30 cm. 

prin grapare şi arătură (un fel de întoarcere 

a brazdei). Pe pantele stâncoase, cu o 

contaminare peste 120 kBq/m², solul a fost 

îndepărtat cu unelte mici şi echipamente 

adecvate şi apoi expediate în Statele Unite 

în butoaie. 

 Pe celelalte suprafeţe a fost executată o decontaminare combinată, 

mecanică şi manuală, în funcţie de specificul terenului, infrastructurii şi al zonei 

în general. 

 Un efort special a fost dedicat 

decontaminării radioactive a 

cvartalelor de locuinţe, a străzilor, a 

căilor de acces şi drumurilor din zonă, 

a fermelor, atelierelor şi fabricilor. 

Câteva porţiuni de teren aparţinând 

unor fermieri locali au fost expropriate 

de statul spaniol, care a interzis 

întoarcerea la aceste proprietăţi. 

 Astăzi, localnicii nu mai au în 

organism urme de substanţe 

radioactive, dar cercetătorii au 

descoperit recent că legumele şi animalele domestice din zonă prezintă încă valori 

nefiresc de mari ale radiaţiilor. 

 Guvernul american a făcut eforturi considerabile de a decontamina şi 

curăţa zona, pentru a nu-şi prejudicia excelentele relaţii economice, politice şi 

militare pe care le avea cu statul spaniol. 

 

 
Procesul de decontaminare, lung și de 

durată 

 
Nivelurile radioactivității în zona Palomares 
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 Cu toate acestea, a existat o reţinere pentru măsuri radicale privind 

decontaminarea mecanică a terenului, sub rezerva că „pământul nu poate fi mutat, 

deoarece plutoniu este latent în sol. Dacă se perturbă solul, plutoniu ar putea fi 

uşor dispersat.” 

 Între alte măsuri aplicate imediat, au fost şi cele de culegere a recoltelor şi 

de ardere sau îngropare a acestora, mai ales a culturilor de tomate.  

 În finalul acestei etape, efectivele americane angajate în cautarea şi 

recuperarea bombelor nucleare şi în lichidarea urmărilor contaminării radioactive, 

au totalizat peste 700 experţi/oameni de ştiinţă, militari şi civili din forţele militare 

ale SUA. 

 La aceste efective sau adăugat circa 1.000 membri ai Garzii Civile 

Spaniole şi lucrători locali. 

 Cu toate aceste măsuri, pericolul nu a trecut.  

 Un studiu din anul 2004 a descoperit încă urme de sol radioactiv, iar în 

anul 2006, se anunţa că melcii şi celelalte animale nevertebrate din zonă prezintă 

un nivel de radioactivitate cu mult peste cel admis de normele UE în domeniu. 

 Scandalul a luat din nou proporţii după ce Agenţia Spaniolă de Cercetări 

în Domeniul Energiei a descoperit, în anul 2008, două tranşee în care armata 

americană a depozitat circa 2.000 metri cubi de sol radioactiv. Guvernul american 

a fost de acord să plătească statului spaniol suma de 2 milioane dolari, sumă 

necesară acoperirii costurilor decontaminării. 

 Pe timpul aplicării măsurilor de limitare şi lichidare a urmărilor 

accidentului nuclear, personalul din SUA a purtat îmbrăcăminte de protecţie şi a 

beneficiat de controale regulate, periodice de radiaţii. Aceleaşi măsuri nu au fost 

luate şi pentru personalul sau muncitorii spanioli. Despre control dozimetric şi 

radioprotecţie, nici vorbă. Comandantul forţelor aeriene americane, responsabil pe 

domeniu, a declarat mai târziu, „Air Force US nu era pregătită să asigure 

detectarea adecvată şi monitorizarea personalului atunci când un accident 

aviatic ar avea loc şi ar implica arme termonucleare într-o zonă îndepărtată, pe 

teritoriul unei ţări străine.” 

 Implicaţii şi repercusiuni politico-militare 

 Este evident că odată ce incidentul a ajuns în paginile presei 

internaţionale, cazul Palomares a generat o acutizare rapidă a relaţiilor dintre cele 

două superputeri, sovieticii simţindu-se îndreptăţiţi să-şi continue şi chiar 

accelereze cursa înarmărilor. 

 La doar patru zile de la catastrofa aeriană, guvernul spaniol a declarat că 

„incidentul Palomares a fost o dovadă a pericolelor apărute în urma folosirii de 

către aviaţia NATO a pistei de aterizare din Gibraltar”. Madridul a decis ca 

niciun avion NATO să nu mai primească permisiunea de a zbura deasupra 

teritoriului spaniol. În urma discuţiilor diplomatice, spaniolii au mai înmuiat 

tonul, anunţând ulterior că interdicţia se va aplica doar aeronavelor care poartă 
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armament nuclear. Aproape în acelaşi timp, SUA au anunţat că încetează 

zborurile cu armamante nucleare prin spaţiul aerian al Spaniei. 

 Aş dori să subliniez că în acel moment, Spania nu era stat membru NATO. 

 Spania a intrat în NATO abia la 30.05.1982, dar avea acorduri privilgiate 

de cooperare militară cu SUA şi Alianţa Nord-Atlantică.  

 Accidentul, dar mai ales reacţia hotărâtă a spaniolilor, au servit ca 

exemplu pentru celelalte naţiuni care găzduiau pe teritoriul lor baze militare 

americane. 

 Pe plan global chiar, accidentul Palomares s-a concretizat într-o lovitură 

de imagine dată Forţelor Aeriene Americane. În plus, statele cu baze militare 

americane s-au folosit de acest incident pentru a-şi renegocia politicile cu SUA, 

acordurile lor de cooperare militară şi de staţionare a trupelor americane în aceste 

ţări. Atenţie, nu numai ţările non-NATO au avut această abordare dar şi cele 

NATO au reevaluat conţinutul acordurilor cu SUA pe acest subiect. 

 Trebuie să subliniem însă că cea mai grea lovitură a venit prin anularea 

Operaţiunii „Chrome Dome”. După alte două incidente separate, în care avioane 

de tip B-52 s-au prăbuşit, autorităţile americane au considerat că operaţiunea este 

prea periculoasă şi trebuie sistată. Această operaţie a încetat în anul 1968. 

 Privind accidentul de la Palomares, acesta a fost inclus de către 

specialişti în categoria celor mai grave situaţii de risc pentru planeta noastră. 

Nu numai prin simplul fapt că se putea transforma într-o catastrofă naţională 

pentru Spania, în cazul exploziei tuturor celor patru bombe dar, dacă ciocnirea 

avioanelor ar fi avut loc în apropierea graniţelor URSS, situaţia putea degenera şi 

escalada rapid către o ripostă nucleară a sovieticilor. 

 

 Alte urmări şi implicaţii  

 Urmările accidentului nu au constat doar în dezastrul ecologic de la faţa 

locului, ci au avut puternice repercusiuni şi pe scena politică internaţională. 

Conform opiniei majorităţii specialiştilor în istorie recentă, incidentul Palomares a 

impulsionat cursa înarmărilor şi a adăugat un plus de tensiune în relaţiile dintre 

cele două superputeri angajate în Războiul Rece. 

 Între măsurile luate şi aplicate consecvent în anii următori accidentului au 

fost: controalele anuale de sănătate asupra rezidenţilor, monitorizarea solului, a 

apei, a aerului, a culturilor locale, a florei şi faunei.  

 Costul efortului de monitorizare, finanţat de Atomic Energy Commission  

(AEC) din perioada 1966-1986 au totalizat aproximativ 5 milioane de $. 

 Cu toate acestea, a existat doar o monitorizare sporadică a cetăţenilor din 

zonă şi nici un efort pentru a determina ce nivel de contaminare ar fi fost 

acceptabil pentru protecţia acestora. 
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Monitorizarea contaminării radioactive a zonei. 

 

 După cum raportul Defense Nuclear Agency/DNA a remarcat mai târziu, 

„Guvernul spaniol nu a stabilit criterii precise pentru nivelurile şi dozele de 

radiaţie admisibile, ceea ce este poate de înţeles, dacă avem în vedere că 

facilităţile producătoare de plutoniu şi de arme nucleare au fost inexistente în 

Spania. Dar ce este ciudat, este că în mod semnificativ, nu au existat aceste 

criterii nici în Statele Unite ale Americii pentru acest gen de situaţii. Astfel, DNA 

a aplicat liniile directoare ce reglementează testele de emanaţii nucleare care au 

fost testate în Nevada”. 

 Indiferent de toate acestea, progarmul de monitorizare a zonei a continuat 

cel puţin până în anul 1986. Începând cu anul 1985 a fost permis accesul 

localnicilor la fişele medicale personale, care până atunci fuseseră ţinute secrete.  

 În martie 1966, am avut de a face cu o acţiune de influenţare a opiniei 

publice spaniole, îngrijorată de posibile efecte economice şi în special de cele 

asupra turismului din Spania. La 8 martie 1966, ministrul spaniol al turismului, 

Manuel Fraga Iribarne şi ambasadorul SUA, împreună cu alţi amatori, au făcut o 

baie în apele de la Mojacar (15 km. sud Palomares) şi apoi la plaja Quitapellejos 

Palomares, pentru a demonstra lipsa oricărui pericol. 

 Îngrijorarea a crescut din nou în 1990, când testele a relevat un nivel 

ridicat de americiu, un produs de dezintegrare a plutoniului, iar testele ulterioare 

au arătat că peste 50.000 de metri cubi de pământ sunt încă contaminate. 

 Întinderi suplimentare de teren au fost de asemenea expropriate în anul 

2003 de statul spaniol şi alocate pentru testare şi pentru decontaminarea totală.  

 Pe de altă parte, trebuie să recunoaştem că din fericire, nu a fost 

descoperită nici o indicaţie privind posibile probleme de sănătate în rândul 

populaţiei locale din Palomares. 

 În august 2010, o sursă guvernamentală spaniolă a dezvăluit faptul că 

SUA a încetat plăţile anuale pe care le-a făcut în Spania, având în vedere că 

acordul bilateral în vigoare de la accident a expirat în anul precedent. 

 

 Unele concluzii finale 
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 Un studiu realizat în comun de către Agenţia de Apărare Nucleară a SUA 

(DNA) şi Junta de Energia Nucleară a Spaniei (JEN), a constatat că nu mai puţin 

de 2,6 kilometri pătraţi (260 ha) din sat, culturile agricole şi fermele au fost 

contaminate; ulterior, în perioada imediat următoare, vântul a luat şi a risipit 

praful de plutoniu radioactiv, iar un raport ulterior DNA a notat: „Gradul total de 

răspândire nu va fi niciodată cunoscut”. 

 După aproape 50 de ani, în octombrie 2015, Washingtonul a acceptat să 

finalizeze decontaminarea totală şi eliminarea efectelor contaminării radoactive 

rezultată în urma accidentului nuclear. Secretarul de stat american, John Kerry, şi 

ministrul de externe spaniol, Jose Manuel Garcia-Margallo, au semnat un acord la 

Madrid, pentru a finaliza curăţirea terenului afectat şi „stocarea pământului 

contaminat într-un loc adecvat, în Statele Unite”. Se speculează că acceptarea 

continuării implicării americane pentru înlăturarea totală a urmărilor dezastrului a 

fost condiţionată de acceptarea de către guvernul spaniol a creşterii prezenţei 

militare americane pe teritoriul Spaniei. După semnarea acordului numărul 

efectivelor militare americane de la baza din Moron, în sudul Spaniei, va fi 

majorat de la 850 până la 2200 militari  şi poate ajunge până la 3000 militari în 

cazul unei crize. Pentru aceste efective se va asigura staţionarea permanentă. Baza 

marinei americane de la Rota, în apropiere de Cádiz, este planificată a deveni cea 

mai mare bază din Marea Mediterană. În timp Spania a început procesul de 

modernizare a fregatelor sale care sunt dotate cu sistemul naval antirachetă de tip 

AEGIS, furnizat de SUA şi integrate în sistemul de apărare antibalistică al NATO. 

 Evoluţiile recente în domeniul proliferării nucleare, apariţia unor noi state 

nucleare sau potenţial nucleare şi dezvoltarea unor programe de producere a 

armelor nucleare, concomitent cu creşterea ameninţărilor terorismului nuclear, nu 

sunt de natură să asigure un climat de pace şi securitate la nivel mondial. 
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R E C E N Z I E  D E  C A R T E 
 

„BAZELE GEOPOLITICII ŞI VIITORUL GEOPOLITIC AL RUSIEI” 

DE ALEKSANDR DUGHIN 

 

Gl.bg. (r) Dan NICULESCU 

 

 Aleksandr Ghelievici Dughin 

este unul dintre cei mai cunoscuţi 

geopoliticieni ai Rusiei. El şi-a 

început cariera în armată (Institutul 

de Aviaţie din Moscova) şi KGB, a 

continuat în mediul universitar 

(profesor la Universitatea 

Independentă Ecologică şi de Ştiinţe 

Politice şi la Universitatea de Stat 

„M.V. Lomonosov”) şi în prezent 

activează în cercurile de putere şi de influenţă ale Rusiei lui Putin. Dughin este 

preşedinte al Consiliului Politic al Partidului Eurasia, lider al Mişcării 

Internaţionale Eurasia; este ideologul neoficial al partidului Rusia Unită şi după 

cum spun unii, eminenţa cenuşie a actualului preşedinte al Federaţiei Ruse, 

Vladimir Putin). 

 În domeniul publicisticii s-a remarcat prin studiile şi lucrările sale de 

geopolitică, istorie, antropologie, filozofie, dintre care menţionăm: Bazele 

geopoliticii, A patra teorie politică, Teoria lumii multipolare etc. 

 Conceptual, Dughin caută să îmbine tradiţia geopoliticii clasice germane 

cu cea a gândirii panslaviste, precum şi cu mistica teosofică rusească. Patriotismul 

lui Dughin nu trebuie să ne mire. De regulă, toţi geopoliticienii au fost marcaţi de 

un sentiment naţional foarte pronunţat, independent de faptul că acesta era 

exprimat în forme democratice (geopoliticienii anglo-saxoni Mackinder, Mahan, 

Kissinger) sau ideocratice (Haushofer, Schmitt, eurasiaticii). Indiferent dacă 

suntem de acord sau respingem teoriile politice formulate de Dughin, de ţinut 

seama de ele trebuie să ţinem deoarece orice mişcare are efecte profunde în 

România. 

 În ceea ce priveşte lucrarea de faţă, „Bazele geopoliticii şi viitorul 

geopolitic al Rusiei” se poate afirma că este o lucrare definitorie pentru gândirea 

geopolitică a lui Aleksandr Dughin, despre rolul pe care îl atribuie Rusiei în 

ansamblul geopolitic global, pornind totuşi de la recunoaşterea faptului că 

războiul rece a fost câştigat de puterile Atlantice conduse de SUA. 

 Cartea este structurată pe şase părţi, având în deschidere un text intitulat 

Geopolitica României, acesta putând fi interpretat şi ca o dedicaţie…sau un cal 

troian. 
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 Geopolitica României:  

 Dughin propune o redefinire a relaţiilor bilaterale, simbolic denumite 

dialogul româno-rus al culturilor, pe baza doctrinei eur-asianismului care prin 

diferenţele, diversitatea şi proporţiile de care dispune oferă o bază solidă de 

apropiere, înţelegere reciprocă şi 

prietenie.  

 Pe bună dreptate autorul 

consideră că termenul de „geopolitica 

României” nu este potrivit, dacă luăm 

în considerare România ca subiect de 

geopolitică. În arhitectura lumii 

contemporane, asemenea subiect nu 

există. Trecerea de la statele naţionale 

suverane se va face spre un guvern 

mondial (lumea unipolară) sau spre un nou imperiu (lumea multipolară). În 

ambele cazuri dimensiunea României ca stat nu permite să spunem că aceasta ar 

putea deveni un pol de putere globală. Prin urmare, „Geopolitica României” face 

parte din „Geopolitica Europei Unite”. Acest fapt nu este doar un dat politic 

actual, România fiind membru al Uniunii Europene (UE), ci decurge din poziţia 

sa geopolitică. 

 Integrarea Republicii Moldova în România : această dorinţă legitimă de a 

se uni un grup etnic într-o singură ţară, în condiţiile în care aceasta este membră 

NATO, va duce la deplasarea frontierelor acestui stat mai aproape de Rusia şi în 

acest caz, contradicţiile dintre Moscova şi UE se vor exacerba, ceea ce va crea o 

situaţie periculoasă pentru România. 

 La integrarea Republicii Moldova se adaugă şi Transnistria, care este o 

poziţie strategică pentru Rusia în această regiune. Ea este importantă pentru 

Moscova nu numai în relaţiile pe termen lung cu Republica Moldova, fiind o 

pârghie de influenţă, dar mult mai important în perspectiva prăbuşirii probabile a 

Ucrainei şi separării ei în două părţi.  În această perspectivă, România Mare 

devine o piedică. 

 Fricţiunile dintre România şi Ungaria şi chiar unele cu Ucraina nu sunt 

importante pentru atlantişti, iar acest aspect al naţionalismului românesc nu va 

atrage atenţia şi nici sprijinul atlantismului, în afară de faptul că, la un moment 

dat, Occidentul va considera că poate folosi acest aspect pentru a destabiliza 

situaţia după modelul european al destrămării Iugoslaviei. 

 România în cadrul proiectului Eurasia: Această identitate trebuie să se 

bazeze pe o regulă principală: „alături de Europa şi alături de Rusia în acelaşi 

timp”. Dughin consideră că Bulgaria, Serbia şi România pot să se alăture în mod 

natural acestui proiect. În acelaşi mod, dar cu unele modificări, se poate vorbi şi 

despre Grecia. 
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 Astfel, România şi-ar putea găsi o poziţie demnă în proiectul Eurasia prin 

dezvoltarea calitativă a spaţiului cultural şi social ce face legătura Estului (Rusia) 

cu Occidentul (Europa), acest spaţiu asumându-şi astfel identitatea ţărilor 

europene ortodoxe, rămânând intacte caracteristicile distinctive naţionale şi 

culturale. 

 Integrându-se în Uniunea Europeană şi stabilind legături strânse cu Rusia, 

România îşi va putea asigura dezvoltarea economică şi-şi va putea păstra 

identitatea culturală. 

 

 Introducere 

 În acest capitol autorul defineşte termenii şi noţiunile principale ce vor fi 

utilizaţi în lucrare. Consider că o prezentare mai detaliată este benefică şi sprijină 

cunoaşterea mai exactă a obiectului acestei ştiinţe. Noţiunile sunt în mare parte 

clasice, deci acceptate de toţi geopoliticienii. 

 Autorul subliniază faptul că geopolitica este  o concepţie despre lume şi în 

această calitate, este mai corect să o comparăm nu cu ştiinţele, ci cu sistemele de 

ştiinţe. La baza geopoliticii stă teza: „relieful geografic ca destin”. 

 Concluziile şi metodele geopoliticii, obiectele de studiu şi tezele 

fundamentale sunt clare mai ales pentru acele instanţe sociale care se ocupă de 

probleme majore, ca planificarea strategică, interpretarea legităţilor sociale şi 

istorice globale. 

 În concluzie, Geopolitica este concepţia despre lume a puterii, este o 

ştiinţa despre putere şi pentru putere. În lumea contemporană, geopolitica 

reprezintă un „ghid al stăpânitorului”, un manual al puterii, în care se dă 

rezumatul a ceea ce trebuie să se ia în considerare la adoptarea hotărârilor globale 

(de destine), cum ar fi: încheierea alianţelor, începerea războaielor, realizarea 

reformelor, reorganizarea structurală a societăţii, adoptarea sancţiunilor 

economice şi politice de proporţii. În ultimă instanţă, geopolitica este ştiinţa de a 

conduce. 

 Legea principală a geopoliticii este afirmarea dualismului fundamental, 

reflectat în organizarea geografică a planetei şi în tipologia istorică a civilizaţiilor. 

În acest sens putem vorbi de doua blocuri  aflate într-o permanentă confruntare: 

„telurocraţia” (forţa terestră) şi „talasocraţia” (forţa maritimă) şi un bloc, 

„rimland”, pentru controlul căruia se confruntă primele două. Caracterul unei 

asemenea opoziţii se reduce la contrapunerea civilizaţiei comerciale (Cartagina, 

Atena, Marea Britanie, SUA), civilizaţiei militar-autoritare (Roma, Sparta, 

Germania, Rusia), sau în alţi termeni, dualismul dintre „democraţie” şi 

„ideocraţie”. 

 Viziunea geopolitică a istoriei reprezintă modelul dezvoltării dualismului 

planetar la proporţii maxime. Uscatul şi Marea îşi răspândesc opoziţia lor iniţială 

în toată lumea.  
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 Telurocraţia („forţa uscatului”, „axa geografică a istoriei”, „hartland”) 

implică fixitatea spaţiului. La nivel de civilizaţie aceasta se exprimă în 

sedentarism, conservatorism, norme juridice severe cărora li se supun mari 

comunităţi de oameni, ginţi, triburi, popoare, state, imperii. La nivel cultural, 

soliditatea uscatului se exprimă prin fermitatea eticii şi stabilitatea tradiţiilor 

sociale. Popoarelor de uscat le sunt străine individualismul și spiritul 

întreprinzător. Lor le sunt caracteristice colectivismul şi structurile ierarhice. Zona 

telurocraţiei se identifică constant cu întinsurile intracontinentale ale Eurasiei de 

Nord-Est (care coincid, în linii generale, cu teritoriile Rusiei ţariste sau URSS). 

 Talasocraţia  („forţa maritimă”, 

„centura externă sau insulară”) reprezintă 

tipul de civilizaţie dinamic, mobil, dispus 

spre  dezvoltare tehnică. Caracteristicle 

sale sunt nomadismul (în special navigaţia 

maritimă), comerţul, spiritul 

antreprenorial individual. Individul, ca 

partea cea mai mobilă a colectivității, se 

ridică la nivel de valoare supremă. 

Normele etice şi juridice se surpă, devin 

relative şi mobile. Acest tip de civilizaţie se dezvoltă foarte repede, evoluează 

activ, îşi schimbă uşor particularităţile culturale exterioare, păstrând neschimbată 

doar identitatea internă a obiectivului.  

 Rimland-ul („centura internă sau continentală”, „zona de ţărm”) este 

categoria cheie care stă la baza cercetării geopolitice. Rimland-ul reprezintă un 

spaţiu integrant care are posibilitatea de a fi un fragment fie al talasocraţiei, fie al 

telurocraţiei. De asemenea, reprezintă spaţiul unei dezvoltări culturale intensive. 

Aici sunt evidente particularităţile „talasocraţiei”, acestea fiind echilibrate de 

multe tendinţe „telurocratice”. 

 Rimland-ul nu este un obiect al istoriei, ci subiectul lui activ.  

 

 PARTEA I: Părinţii fondatori ai geopoliticii: 

 Nu voi intra în prea multe detalii la acest capitol, eventual voi puncta doar 

câteva elemente de specificitate a diferitelor şcoli geopolitice. 

 Subliniez faptul că şi în domeniul geopoliticii gâditorii germani au fost 

deschizători de drum.  

 Friedrich Ratzel (1844-1904) poate fi considerat 

„părintele” geopoliticii, deşi el nu a folosit acest termen în 

opera sa, ci pe acela de „geografie politică”. 

 Ratzel a evidenţiat în cartea sa „Despre legile creşterii 

spaţiale a Statelor” şapte legi ale expansiunii: a) întinderea 

statelor se măreşte pe măsura dezvoltării culturii lor; b) 

creşterea spaţială a statului este însoţită de alte manifestări ale 
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dezvoltării sale: în sferele ideologiei, producţiei, activităţii comerciale etc. c) 

statul se măreşte înghiţind şi absorbind unităţile politice de mai mică importanţă; 

d) frontiera este un organ situat la periferia Statului; e) înfăptuind expansiunea sa 

spaţială, statul se străduieşte să cuprindă cele mai importante regiuni pentru 

dezvoltarea sa: ţărmuri, bazine, râuri, văi şi în general toate teritoriile bogate; f) 

impulsul primar al expansiunii vine din exterior, fiindcă statul este provocat la 

extindere de către statele vecine cu o civilizaţie inferioară; g) tendinţa generală 

spre asimilare sau absorbţie a naţiunilor mai slabe îndeamnă la o şi mai mare 

extindere a teritoriilor. 

 Suedezul Rudolf Kjellen (1864-1922) a fost primul care a folosit noţiunea 

de „geopolitică”. El a reuşit să dea o finalitate logică ideilor lui Ratzel despre 

„statul continental”, referindu-se la Germania şi a demonstrat că, în contextul 

Europei, Germania este acel spaţiu care are un dinamism axial şi care e chemat să 

structureze în jurul său celelalte puteri europene. Consideră că interesele 

Germaniei sunt contrare intereselor puterilor vest- europe (Franţa şi Anglia). 

 Friedrich Naumann, referindu-se la Germania a considerat că aceasta este 

o putere centrală (Mitteleuropa). Ulterior, Germania, ca formaţiune organică, s-a 

identificat cu noţiunea spirituală 

„Mittellage”, „aşezare de mijloc”. 

 Halford Mackinder, geopolitician 

britanic, a lansat noţiunea de „axa 

geografică a istoriei” referindu-se la 

Eurasia. Mackinder considera Heartland-ul 

ca cel mai favorabil cap de pod geografic 

pentru controlul asupra întregii lumi.  

 Mackinder ierarhizează spaţiul 

planetar prin intermediul unui sistem de cercuri concentrice. În centru se află „axa 

geografică a istoriei” sau „arealul axial” ce corespunde geografic cu spaţiul 

controlat de Rusia. Urma „centura internă sau periferică” ce coincidea cu spaţiile 

de litoral ale continentului eurasiatic. După Mackinder, „centura internă” 

reprezintă zona cu cea mai intensivă dezvoltare a civilizaţiei, întretăierea spaţiului 

acvatic cu cel terestru fiind factorul cheie al istoriei popoarelor şi statelor. 

 Cel de al treilea cerc reprezenta Insula Mondială (blocul atlantic), format 

din trei continente: Asia, Africa şi Europa. 

 Mackinder sublinia prioritatea „axei geografice a istoriei” în întreaga 

politică mondială şi formula cea mai importantă lege a geopoliticii în felul 

următor: „Acela care ţine sub control Europa de Est domină asupra heartland-

ului; acel care domină asupra heartland-ului domină asupra Insulei Mondiale; 

acel care domină asupra Insulei Mondiale domină asupra lumii”. El atrăgea 

atenţia că „Rusia ocupă aceeaşi poziţie strategică centrală în lume, precum 

Germania în Europa”. 
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 Pornind de la aceasta, Mackinder considera că sarcina principală a 

geopoliticii anglo-saxone este de a nu admite formarea unei alianţe strategice 

continentale în jurul „axei geografice a istoriei” (Rusia). Prin urmare, strategia 

forţelor „centurii externe” constă în ruperea unei cantităţi maxime de spaţii 

litorale de la heartland şi de a le pune sub influenţa „civilizaţiei insulare”. 

 Albert Mahan (1840 - 1914), spre deosebire de Ratzel, 

Kjellen şi Mackinder,  nu a fost savant, ci amiral în Marina 

SUA. El considera că instrumentul principal al politicii este 

comerţul, iar acţiunile militare trebuie să asigure  condiţiile 

prielnice pentru crearea unei civilizaţii comerciale planetare. 

În concluzie, supremaţia SUA în lume este dată de realizarea 

supremaţiei comerciale care, la rândul său depinde de 

realizarea supremaţiei maritime.  

 Mahan afirmă „Forţa Maritimă” drept un tip aparte de 

civilizaţie. El consideră că principalele ameninţări pentru  realizarea „civilizaţiei 

maritime sunt statele continentale ale Eurasiei, în primul rând Rusia şi China și în 

al doilea rând Germania.  

 În cartea sa „Interesul Americii pentru Forţa Maritimă” Mahan susţinea 

faptul că, pentru a deveni o putere mondială, America trebuie să îndeplinească 

următoarele condiții: 

 1. să colaboreze activ cu puterea maritimă britanică; 

 2. să se împotrivească pretenţiilor maritime ale nemţilor; 

 3. să urmărească expansiunea Japoniei în Oceanul Pacific şi să i se opună; 

 4. să coordoneze, împreună cu europenii, acţiunile comune împotriva 

popoarelor Asiei. 

 Mahan a transpus la nivel planetar principiul „anacondei”. Acest principiu 

constă în blocarea dinspre mare și pe liniile de țărm a teritoriilor duşmane, ceea ce 

duce la epuizarea strategică a acestuia.  

 Karl Haushofer, geopoliticianul lui Hitler, este autorul principiului  

„Blocului continental”, materializat de nazişti în  axa Berlin – Moscova - Tokyo. 

El considera că  Eurasia nu poate fi sugrumată atâta timp cât două din cele mai 

mari popoare ale sale - nemţii şi ruşii – renunţă la animozităţile dintre ele şi îşi 

unesc forţele. 

 

 PARTEA A II-a: Teoriile şi şcolile geopolitice 

contemporane (a doua jumătate a sec. XX) 

 Atlantismul contemporan este reprezentat de 

Spykman, D. W. Meinig, W. Kirk, S.B. Cohen, Colin S. Gray, 

H. Kissinger. Meinig afirmă că întregul spaţiu al rimland-ului 

eurasiatic se împarte în trei tipuri: 

 a) China, Mongolia, Vietnamul de Nord, Bangladesh, 

Afganistan, Europa de Est, ţările Baltice şi Carelia sunt spaţii 
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care înclină organic spre heartland; 

 b) Coreea de Sud, Birmania, India, Irak, Siria și Iugoslavia sunt neutre din 

punct de vedere geopolitic; 

 c) Europa de Nord, Grecia, Turcia, Iranul, Pakistanul și Tailanda înclină 

spre blocul talasocratic”. 

 Concepţia „zonelor discontinui” a fost dezvoltată de Henry Kissinger, care 

considera că strategia politică a SUA cu privire la zonele de ţărm „discontinui” 

constă în a uni fragmentele într-un tot şi a asigura, prin aceasta, atlantismului 

controlul total asupra Eurasiei Sovietice.  

 Aerocraţia şi eterocraţia: Dezvoltarea tehnicii a dus la valorificarea 

spaţiului aerian, aducând în actualitate cercetarea „geopoliticii aerului”. 

Transferul de armament pe orbita pământului şi cucerirea strategică a spaţiului 

cosmic ar constitui ultima etapă de „contracţie” a planetei şi relativizarea 

definitivă a deosebirilor spaţiale.  

 Mondialismul: sensul mondialismului se reduce la postularea 

inevitabilităţii integrării planetare totale, a trecerii de la mulţimea de state, 

popoare, naţiuni şi culturi, la o lume uniformă. Această teorie a determinat 

apariţia a trei organizaţii mondialiste fundamentale. Primul grup este „Consiliul în 

problemele relaţiilor internaţionale” (Council on Foreign Relation sau C.F.R.), a 

fost fondata de bancherul american J.P. Morgan, în 1921, ca o filială a „Fundaţiei 

Carnegie pentru pace universală”. Această organizaţie se ocupă de elaborarea 

strategiei americane la proporţii planetare, scopul ei final fiind unificarea totală a 

planetei şi crearea Guvernului Mondial. În anul 1954 a fost creată a doua structură 

mondialistă , Clubul Bildelberg sau Grupul Bildelberg. Această structură  reunea 

personalităţi din lumea politicii, finanţelor, analişti şi intelectuali americani, dar şi 

europeni. În anul 1973 Grupul Bildelberg creează a treia structură mondialistă de 

cea mai mare importanţă, „Comisia Tripartită” sau „Trilaterala”, condusă de 

americanii care intrau în componenţa C.F.R. şi a Grupului Bildelberg. 

 În fruntea celor mai importante organizaţii,  Bildelberg şi Trilaterala, se 

află personalităţi precum: David Rockfeller, Zbigniew Brzezinski, Henry 

Kissinger, George Ball etc. 

 Teoria convergenţei: propunea admiterea Moscovei, împreună cu 

Washingtonul, la conducerea atlantică a planetei. În cazul acesta ar putea începe o 

epocă a păcii universale, războiul rece s-ar fi terminat, popoarele ar fi putut să se 

elibereze de greutatea încordării geopolitice. 

 „Sfârşitul Istoriei” a lui Francis Fukuyama: după destrămarea URSS şi 

victoria Atlantismului, proiectele mondialiste trebuiau fie să dispară, fie să-şi 

schimbe logica. Noua versiune a mondialismului în epoca post-sovietică a devenit 

doctrina lui Francis Fukuyama, care a publicat, la începutul anilor ’90, un articol-

program intitulat „Sfârşitul Istoriei.” 

 Căderea URSS simbolizează căderea ultimului bastion al 

„iraţionalismului”. Aceasta înseamnă sfârşitul Istoriei şi începutul unei existenţe 
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planetare deosebite, care va decurge sub semnul Pieţei şi al Democraţiei, unind 

lumea într-o maşină bine pusă la punct, care va funcţioa raţional. 

 

 PARTEA a III-a: Rusia şi spaţiul 

 Dughin consideră că Rusia constituie din punct de vedere strategic o masă 

continentală gigantică ce se identifică cu însăşi Eurasia. Faţă de Rusia, în calitate 

de Heartland, celelalte pământuri şi state eurasiatice sunt riverane-Rimland. 

 Din punct de vedere strategic, Rusia este o structură teritorială 

independentă, pentru care securitatea şi suveranitatea coincid cu securitatea şi 

suveranitatea întregului continent, ceea ce nu se poate spune despre nici o altă 

mare putere Eurasiatică (China, Germania, Franţa, etc.). 

 Din punct de vedere cultural-istoric, esenţa Rusiei, autodeterminarea ei 

spirituală, identitatea ei, sunt determinate de formula „nici Estul, nici Vestul” sau 

„nici Europa, nici Asia, ci Eurasia”. 

 Pentru a-şi putea exercita rolul geopolitic, Rusia ar trebui să realizeze 

„coagularea imperiului”. Dacă aceasta nu se va realiza, imensităţile Rusiei vor 

deveni scopul strategic principal al altor forţe ce se vor autodeclara noua „citadelă 

a Eurasiei”. Acest fapt este absolut inevitabil, deoarece controlul asupra 

continentului este de neconceput fără controlul asupra axei geografice a Istoriei: 

a) fie China va întreprinde un salt spre Nord - Kazahstan şi Siberia de Est; fie 

Europa Centrală se va mişca spre pământurile vestice ruseşti - Ucraina, Belarus, 

Rusia apuseană; c) fie că blocul islamic va încerca să integreze Asia Centrală - 

Povoljia şi teritoriile de lângă Ural, dar şi unele teritorii ale Rusiei de Sud. 

 Procesul de „coagulare a Imperiului” trebuie să se orienteze de la bun 

început către un scop îndepărtat, anume ieşirea Rusiei la mările calde. Din punct 

de vedere geopolitic, Rusia nu este un stat „desăvârşit”. La Est şi la Nord, 

frontierele ei coincid cu frontierele geografice naturale ale continentului 

eurasiatic. Paradoxal, această zonă de coastă se învecinează cu mările reci, ceea ce 

constituie un obstacol de neînvins pentru dezvoltarea navigaţiei maritime în 

măsura în care să-i permită Rusiei să concureze serios, pe mări, flotele Puterii 

Insulare. Deci, ieşirea la mările reci ale Nordului şi Estului trebuie să fie 

completată cu ieşirea la mările calde ale Sudului şi Vestului şi numai în acest caz 

Rusia va deveni, din punct de vedere geopolitic, „desăvârşită”. 

 

 PARTEA a IV-a: Viitorul geopolitic al Rusiei 

 În Rusia se confruntă două viziuni diametral opuse privind viitorul Rusiei. 

Prima aparţine  liberalilor radicali, „reformatorilor”, care iau drept model 

societatea occidentală contemporană şi acceptă teoria „sfârşitului istoriei” a lui 

Francis Fukuyama. Ei vorbesc despre o Rusie complet reformată, după modelul 

occidental, în care totul se construieşte pe principiile eficienţei economice 

maxime, individualismului, consumului şi pieţei libere.  
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 Cel de-al doilea proiect al viitorului Rusiei îi aparţine aşa-numitei 

„opoziţie naţional - patriotică”, ce se caracterizează prin ostilitate faţă de 

reformele liberale.  Această opoziţie este formată din nostalgicii comunismului, 

adepţii statalităţii şi ai  unei forme statale pravoslavnic-monarhiste, ţariste.  

 Dughin consideră ambele proiecte ca fiind o fundătură pentru poporul rus 

şi pentru cultura rusă. Pornind de la întrebările fundamentale: Care sunt interesele 

naţionale ruseşti ? Este Federaţia Rusă un stat ? – încearcă să ofere soluţia 

geopoliticii. 

În viziune sa, Federaţia Rusă nu reprezintă Rusia nici Statul Rus integral. Ea este 

o formaţie de tranziţie într-un proces politic, geopolitic amplu, dinamic şi global. 

Acele structuri geopolitice care s-au format în mod „automat”, prin inerţie, după 

destrămarea URSS, sunt întâmplătoare, trecătoare şi extrem de instabile. Dar, 

după ce bucăţelele au fost rupte este imposibil să le uneşti la loc pentru a recrea 

structura anterior.  

 Dughin respinge principiul de drept internaţional al „legitimităţii post-

imperiale” şi formulează conceptul „rolului mesianic al Rusiei”, rolul ei 

civilizator pentru popoarele fostului Imperiu: „poporul rus aparţine, fără îndoială, 

popoarelor mesianice şi ca orice popor mesianic, el are o importanţă universală, 

care concurează nu numai cu alte idei naţionale, ci şi cu alte tipuri de forme de 

universalism civilizator”. 

 Misiunea civilizatoare, care constituie sensul existenţei poporului rus, are 

o serie de caracteristici:  

 • Poporul rus (Rusia) este responsabil de controlul asupra regiunilor nord-

estice ale Eurasiei. Justificarea este aceea că poporul rus înclina, tradiţional, spre 

asimilarea civilizată a tuturor spaţiilor eurasiatice situate chiar în inima 

continentului. 

 • Poporul rus (Rusia) este înzestrat cu un tip special de religiozitate şi 

cultură, care se deosebesc radical de 

Occidentul catolico-protestant şi de 

civilizaţia post-creştină. În consecinţă, 

interesele strategice ale poporului rus 

trebuie să aibă orientare anti-occidentală, 

în perspectivă fiind posibilă şi o 

expansiune civilizatoare. 

 • Poporul rus (Rusia) nu şi-a propus 

niciodată, ca scop, crearea unui stat monoetnic, rasial, omogen. Misiunea ruşilor a 

avut un caracter universal şi tocmai de aceea, poporul rus a mers metodic spre 

crearea Imperiului. Acest „expansionism” este o parte inalienabilă a existenţei 

istorice a poporului rus şi e conjugat cu misiunea lui civilizatoare.  

 • Poporul rus (Rusia) are la baza existenţei sale o perspectivă globală care, 

într-o anumită măsură, are o importanţă planetară. Nu este vorba despre lărgirea 
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fără margini a „spaţiului vital” al ruşilor, ci despre consolidarea unei concepţii 

despre lume de tip rusesc.  

 După ce face o analiză extinsă a cauzelor care au determinat eşecurile 

suferite de imperiile ruseşti anterioare (ţarist şi sovietic), Dughin trece la 

conturarea trăsăturilor definitorii ale 

noului Imperiu Eurasiatic: a) imperiul nu 

trebuie să fie o putere regională sau stat-

naţiune; b) imperiul trebuie să aibă la bază 

principiile de valoare şi dezvoltare strict 

imperiale, deoarece el nu este pur şi 

simplu un stat foarte mare, el este un bloc 

strategic şi geopolitic care depăşeşte 

parametrii unui stat obişnuit, este un 

super-stat; c) contururile geopolitice şi 

ideologice ale Noului Imperiu al ruşilor trebuie să fie precizate pe baza depăşirii 

acelor momente care au dus la prăbuşirea istorică a formelor imperiale anterioare.  

 Prin urmare, Noul Imperiul trebuie: să nu fie materialist, ateist, 

economico-centralist; să aibă fie frontiere maritime, fie blocuri prietene, pe 

teritorii continentale învecinate; să ţină cont de particularităţile locale, etnice, 

religioase, culturale etc. ale regiunilor; participarea statului la conducerea 

economiei să fie flexibilă şi să abordeze doar sferele strategice; să umple formula 

religioasă monarhică cu un conţinut cu adevărat sacru, care s-a pierdut sub 

influenţa Vestului; să facă din Popor o categorie politică şi juridică principală; să 

se îndrepte nu spre geopolitica slavofilă, ci spre proiectele eurasiatice care resping 

politica anti-germană a Rusiei la Vest, şi cea anti-japoneză, la Est; să se opună 

proceselor de privatizare şi de capitalizare, jocului manipulării cursului valutar şi 

speculaţiilor financiare.  

 În concluzie, Noul Imperiu trebuie să fie eurasiatic, continental, iar în 

perspectivă, Mondial.  

 În continuare, Dughin analizează axele principale ale unităţii strategice 

eurasiatice”, adică direcţiile strategice de realizare a Imperiului.  

 1. Axa occidentală: Moscova - Berlin.  

 În Occident, Noul Imperiu are un cap de pod stabil, anume Europa 

Centrală, care  reprezintă o structură geopolitică firească, unificată strategic, 

cultural şi parţial, politic. Din punct de vedere etnic, din acest spaţiu fac parte 

popoarele fostului Imperiu Austro-Ungar, Germania, Prusia şi o parte din 

teritoriile Poloniei şi Ucrainei de Vest. Forţa de consolidare a Europei Centrale 

este Germania, care uneşte sub controlul său acest conglomerat geopolitic. 

Deocamdată, orientările rusofobe din Germania şi cele germanofobe din Rusia, 

sunt puternice şi miza este împărţirea sferelor de influenţă în spaţiile intermediare 

- Polonia, România, Serbia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Ţările Baltice, Ucraina de 

Vest etc. 
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 Rusia şi Germania trebuie să rezolve, împreună toate problemele 

conflictule, să elaboreze un plan comun de reîmpărţire a zonelor de influenţă, apoi 

să suprime toate iniţiativele locale ale naţiunilor est-europene de revizuire a 

planurilor ruso-germane. Totodată, scopul principal trebuie să-l constituie 

eliminarea categorică a oricărui fel de „cordon sanitar”, spulberarea iluziilor 

statelor intermediare privind independenţa potenţială faţă de vecinii lor puternici 

din punct de vedere geopolitic. 

 Relaţiile ruso-ucrainene, ruso-baltice, ruso-române, ruso-polone etc. 

trebuie analizate nu bilateral, ci trilateral, cu participarea Germaniei. 

 2 .Axa Moscova – Tokyo: 

 Japonia, ca simbol al întregului spaţiu din Oceanul Pacific, are o 

importanţă primordială în proiectele anti-atlantice ale Rusiei. Poziţia sa strategică, 

dinamismul dezvoltării, specificul sistemului ei valoric, fac din Japonia un 

partener ideal în lupta planetară împotriva civilizaţiei Occidentului. 

În această perspectivă este necesară şi apropierea de India care, conform 

parametrilor rasiali, politici şi strategici, este aliatul geopolitic firesc al Rusiei în 

Asia. 

China, pe care Dughin o încadrează în Rimland,  are toate şansele să devină „ţapul 

geopolitic ispăşitor” în realizarea proiectului pan-asiatic. În primă fază, ar trebui 

să i se propună un alt vector de politică regionale, îndreptat strict spre Sud, spre 

Taiwan şi Hong Kong. Dacă China nu va renunţa la ambiţiile sale geopolitice, 

aceasta va trebui tratată ca un adversar politic, ceea ce va însemna provocarea 

separatismului chinez intern (tibetanii, mongolii, populaţia musulmană Sintzean), 

stimularea contradicţiilor regionale şi susţinerea politică activă a forţelor 

continentale ale lobby-ului budist (şi daoist) în interiorul Chinei, acţiuni ce pot 

duce la instaurarea unui regim politic loial Imperiului Eurasiatic. În cazul în care 

se va reuşi crearea simultană în interiorul ţării a unui lobby politic pro-rus şi pro-

japonez, atunci China va putea deveni un participant real, egal în drepturi, la 

proiectul continental. 

 3. Axa Moscova-Teheran 

 Politica Imperiului Eurasiatic, în direcţia sudică, trebuie de asemenea să se 

orienteze spre o strânsă alianţă continentală cu acea putere care satisface din punct 

de vedere strategic, ideologic şi cultural tendinţa eurasiatică generală. Dughin 

consideră că Iranul corespunde tuturor parametrilor eurasiatici: este o mare putere 

continentală, strâns legată de Asia Centrală, anti-americană şi tradiţionalistă. 

Imperiul eurasiatic este interesat în creşterea influenţei Iranului în lumea islamică, 

pe care o percepe ca o realitate geopolitică prietenoasă faţă de Imperiul Eurasiatic.  

 Dacă Iranul ar deveni polul sudic al Imperiului, Rusia şi-ar atinge imediat 

scopul strategic  de a dobândi ieşirea spre mările calde. Numai Iranul, care se 

învecinează continental cu Rusia şi care are ieşire directă la Oceanul Indian, a fost 

şi este o rezolvare radicală a acestei probleme geopolitice fundamentale.  
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 Iranul reprezintă, din punct de vedere geopolitic, Asia Centrală, aşa cum 

Germania reprezintă Europa Centrală. Moscova, în calitate de centru al Eurasiei, 

trebuie ca în cadrul Noului Imperiu să confere Teheranului misiunea restabilirii 

„păcii iraniene” în acest spaţiu, de organizare a unui bloc geopolitic în Asia 

Centrală capabil să opună rezistenţă influenţei Atlantice în toată regiunea. Aceasta 

înseamnă că se vor întrerupe brusc expansiunea pan-turcă, precum şi invazia 

financiară şi politică a saudiţilor. 

 Turciei i se va impune rolul de „ţap ispăşitor” deoarece interesele sale în 

Caucaz şi Asia Centrală nu vor fi luate în seamă. 

 O a doua linie a alianţei Eurasiei cu Sudul este proiectul panarab, care 

cuprinde Orientul Apropiat şi Africa de Nord. Acest bloc este de importanţă vitală 

pentru geopolitica continentală, întrucât aceasta are importanţă strategică în 

controlul asupra coastelor de Sud - Vest al Europei. 

 

 PARTEA a V-a: Geopolitica internă a Rusiei 

 În această secţiune, Dughin se ocupă de studierea direcţiilor strategice din 

interiorul Imperiului, precum şi de soluţiile la dispoziţia Rusiei pentru realizarea 

şi consolidarea zonelor critice pentru 

Imperiu. Nu mă voi ocupa de toate aceste 

direcţii, ci doar de acelea pe care le 

consider că au o relevanţă mai mare 

pentru România. În ceea ce priveşte 

metodele propuse de Dughin, acestea pot 

fi sintetizate în formula: „dacă nu de 

bnunăvoie, atunci cu forţa”. 

 Problema Finlandeză: Singura 

problemă internaţională, legată de Nordul rusesc, este problema Kareliei, în 

conjunctură cu Finlanda. Etnosul karel e apropiat de cel Finlandez şi e legat de 

acesta prin unitatea cultural-istorică. 

 Pentru rezolvarea acestui litigiu, Dughin propune două soluţii: 

 1. Crearea zonei geopolitice karelo-finlandeze, unitară din punct de vedere 

cultural şi parţial, economic, dar care 

prezintă un sprijin strategic pentru Centrul 

eurasiatic. Cu alte cuvinte, Finlandei i s-ar 

propune să devină un stat neutru, cu o 

economie capitalistă, dar care înclină 

strategic spre  Heartland. Autorul 

consideră că, din punct de vedere istoric, 

Finlanda intră în mod firesc în spaţiul 

geopolitic al Rusiei. În această situaţie, 

Moscova este dispusă să accepte o largă autonomie a uniunii karelo-finlandeze, cu 

condiţiile acceptării controlul strategic asupra golfului Botnic şi amplasarea 
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trupelor de grăniceri la frontierele finlandezo - norvegiene şi finlandezo - suedeze. 

Astfel, Rusia ar avea posibilitatea să controleze Marea Baltică. 

 2. Soluţia alternativă constă în absolutizarea geopolitică a frontierei 

karelo-finlandeze şi în a propune Kareliei să se integreze, pe axa Nord – Sud, cu 

străvechile regiuni ruseşti din jurul lacurilor Onega şi Ladoga. Dughin recunoaşte 

că această soluţie este nefiresc şi ar trebui utilizat în cazuri extreme. 

 Sectorul geopolitic de Sud al Rusiei: este format din Peninsula Balcanică, 

România - Moldova, Crimeea - Ucraina de Sud-Est, Regiunea Rostov şi Ţinutul 

Krasnodar, Caucaz, Asia Centrală (inclusiv Xinjiang), Tibet, Mongolia şi 

Manciuria. 

 1. Peninsula Balcanică: Dughin consideră că este vital pentru Rusia să 

acţioneze prin toate mijloacele pentru consolidarea legăturii Belgrad-Atena şi 

Sofia-Atena. Croaţia şi statele musulmane din Balcani sunt percepute ca unelte ale 

Occidentului atlantist menite să rupă unitatea geopolitică dintre Serbia şi Bulgaria 

cu Grecia. Macedonia este percepută ca un adevărat măr al discordiei în Balcani, 

care poate distruge toate proiectele continentale din această regiune. 

 Dezvoltarea relaţiilor de cooperare dintre Bulgaria  şi Turcia, în 

detrimentul celor bulgaro-ruse, este evaluată ca o ameninţare la adresa proiectului 

continental al Rusiei. 

 2. Problema Ucrainei suverane: suveranitatea  Ucrainei reprezintă un 

fenomen atât de negativ pentru geopolitica rusească, încât poate provoca foarte 

uşor un conflict armat. Ca stat, Ucraina nu are nici un sens geopolitic, eventual 

poate fi doar un cordon sanitar. Existenţa Ucrainei unitare este inadmisibilă. 

 Acest teritoriu trebuie împărţit în câteva zone corespunzătoare gamei de 

realităţi geopolitice şi etnoculturale existente.  

 Problema ucraineană este cea mai importantă şi urgentă problemă a 

Rusiei. Rezolvarea ei impune Moscovei luarea unor măsuri imediate întrucât este 

vorba despre aplicarea unei lovituri strategice Rusiei. 

 3. Spaţiul dintre Marea Neagră şi Marea Cspică: Caucazul propriu-zis se 

compune din două nivele geopolitice: Caucazul de Nord şi teritoriul a trei 

republici caucaziene: Georgia, Armenia şi Azerbaidjan. Alături de acest sector se 

află zona pământurilor ruseşti. Acesta este unul dintre punctele cele mai 

vulnerabile ale spaţiului geopolitic rusesc. Controlul asupra Caucazului deschide 

ieşirea către „mările calde” şi cea mai neînsemnată mutare  a frontierei spre Sud 

sau spre Nord înseamnă un câştig sau o pierdere a întregii forţe continentale. 

 4. Marea Neagră nu înlocuieşte ieşirea la „mările calde” şi importanţa ei 

geopolitică scade datorită controlului Atlantic asupra Bosforului şi Dardanelelor. 

Totuşi, ea rămâne o frontieră favorabilă, necostisitoare şi oferă posibilitatea de a 

pune în siguranţă regiunile centrale faţă de o eventuală expansiune a Turciei.  
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 Imperativul absolut al geopoliticii ruseşti pe litoralul Mării Negre este 

controlul total şi nestingherit, militar şi politic, pe tot întinsul ei, de la teritoriile 

ucrainene până la cele abhaziene. Ţărmul de Nord al Mării Negre trebuie să fie 

exclusiv eurasiatic şi să se supună centralizat Moscovei. 

 5. România şi Moldova: teritoriile României, Republicii Moldova şi 

Ucraineia Centrale reprezintă o fâşie neîntreruptă, populată de popoare ortodoxe, 

ce uneşte Rusia cu Serbia, avanpostul 

Eurasiei în Balcani.  

 Dughin consideră că este în 

interesul Eurasiei ca acest ţinut să se 

transforme într-o regiune strategică şi 

culturală unitară, de fapt într-o singură 

ţară. Aceasta înseamnă că Moscova 

trebuie să fie iniţiatoarea integrării moldo-

române, pusă sub semnul ortodox şi 

eurasiatic.  

 Totodată, un asemenea „bloc ortodox”, de la Nistru până în Muntenegru, 

în centrul căruia s-ar afla România unificată, trebuie să se formeze în colaborare 

cu Berlinul, căruia i se va oferi partea cea mai de vest a Europei Centrale, din 

Prusia, prin Cehia şi Slovacia, spre Ungaria şi Austria, apoi spre Croaţia, până la 

Marea Adriatică. Dacă adăugăm extremitatea de răsărit a Poloniei şi a Prusiei 

răsăritene, care îi revin Germaniei, atunci continuarea firească a Rusiei spre vest, 

în regiunea balcanică, va fi logică şi acceptabilă şi nu va încălca echilibrul 

geopolitic al Europei Centrale care, din punct de vedere geopolitic, aparţine sferei 

de influenţă a Germaniei. 

 

 PARTEA A –VI-a: Analiza eurasiatică 

 În această parte, Dughin face o 

recapitulare a temelor dezbătute în 

capitolele anterioare, dar aduce în 

dezbatere şi subiecte noi. Aspiraţii 

naţionale precum „România Mare”, 

„Bulgaria Mare”, „Albania ortodoxă”, 

sunt abordate prin prisma religiei şi lobby-

urilor geopolitice în ţările ortodoxe. Sunt 

abordate şi teme precum Statul şi teritoriu, 

problemele geopolitice ale străinătăţii 

apropiate, Germania percepută ca inima Europei, geopolitica conflictului 

iugoslav, revoluţia islamică, posibilitatea unui războiului civil în Rusia.  Aceste 

teme sunt tratate fie prin prisma religiei, fie a filosofiei sau a geopoliticii 

continentale.  
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 O concluzie se impune, anume că geopolitica lui Aleksandr Dughin 

seamănă foarte mult cu cea fascistă şi chiar hitleristă. De asemenea, rezultă cu 

destulă claritate ca structural celor două blocuri mondiale sunt diferite dar, 

întrucât scopul este acelaşi, organizarea lumii după chipul şi asemănarea lor, 

mijloacele sunt aceleaşi. 

 Aşa cum susţine şi Dughin, nu trebuie să ne uităm trecutul, iar trecutul 

nostru este acela că Rusia întotdeauna ne-a fost ostilă, inclusiv atunci când ne-a 

fost aliată. Occidentul ne-a trădat, ne-a sacrificat la masa târguielilor politice sau, 

de cele mai mulete ori, ne-a tratat cu indiferenţă şi dezinteres. În schimb, Rusia nu 

s-a dat în lături de la nicio acţiune ostilă asupra noastră, a încercat să ne supună, 

să ne spolieze, să ne reducă, iar în teritoriile ocupate să ne asimileze sau să ne 

amestece cu alte populaţii astfel încât nici noi să nu ne mai recunoaştem.  

 Nu excludem posibilitatea ca Rusia să se reformeze, să-şi schimbe modul 

de acţiune şi comportamentul dictatorial, dar aceasta nu se va petrece peste 

noapte, iar până atunci ar fi bine să fim atenţi, uniţi şi mai puţin creduli.  

 Paradigma elefanţilor este geopolitica ţărilor mici. Nu contează dacă 

elefanţii fac dragoste sau război; este vai de cei se află printre picioarele lor. 
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