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EDITORIAL
Este o onoare pentru mine să scriu primul editorial al revistei Asociaţiei
Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere “A.I. Cuza” numită sugestiv
„Dincolo de Orizonturi”.
Este emoţionant să trăieşti momentul în care un vis s-a transformat în
realitate şi mai ales să vezi efervescenţa pe care posibilitatea apariţiei acestei
reviste a creat-o în rândurile membrilor Asociaţiei. Într-adevăr, nu numai că
nu a fost nevoie să insistăm pentru a convinge pe cineva să scrie un articol,
dar a trebuit să selectăm din temele propuse pe acelea pe care le-am
considerat cele mai actuale, cele mai interesante şi mai ales pe cele care
anticipează anumite tendinţe politice şi militare. Nu am pierdut nici o clipă
din vedere că ceea ce scriem cu privire la evenimentele şi evoluţiile din
diferite zone de interes, mai apropiate sau mai îndepărtate, să aibă şi o
semnificaţie pentru România.
Este important să subliniez că intenţia noastră declarată, încă de la
început, este aceea de a pune la dispoziţia membrilor noştri o platformă de
exprimare, de valorificare a cunoştinţelor acumulate în decursul anilor de
misiuni executate, de a contribui la promovarea culturii de intelligence
militar şi, nu în ultimul rând, de a transmite generaţiilor viitoare o moştenire
originală, de care să fie mândri prin conştientizarea faptului că nu suntem cu
nimic mai prejos decât ceilalţi, că, de cele mai multe ori, inteligenţa este mai
valoroasă decât resursele la dispoziţie. Aceasta nu înseamnă în niciun caz că
nu suntem deschişi către cultura militară a altor armate, că nu învăţăm din
experienţa lor, doar că, la rândul nostru, nu suntem numai beneficiari dar şi
furnizori de cunoştinţe militare.
Nu întâmplător insist asupra acestui lucru. România este o ţară mică, cu
resurse limitate (demografice, economice, financiare, politice etc.), dar cu o
multitudine de ameninţări convenţionale şi neconvenţionale, care apar din
toate direcţiile, inclusiv din interior. Pilonul de bază care a dat şi încă dă
stabilitate statului român este Armata, iar în cadrul armatei, informaţiile
militare constituie vârful de lance. Nevoia ne-a învăţat că pentru a fi luaţi în
seama în actualul context geopolitic şi geostrategic este nevoie să fii
credibil, să găseşti o nişă de excelenţă care să-ţi multiplice importanţa.
Acesta este demersul la care membrii Asociaţiei noastre, prin această
revistă, încearcă să se alăture.
Nu neglijez rolul Bisericii ca pilon de bază al statalităţii noastre şi sunt
conştient că cei care au vrut să lovească în România, mai întâi au atacat
Armata şi Biserica; dar despre Bisercă scriu alţii pe care noi îi preţuim şi îi
considerăm camarazii noştri întru paza şi apărarea ţării.
Sunt şi alte motive pentru care considerăm că această revistă trebuie să
apară şi să aibă o viaţă cât mai lungă, cum ar fi: deteriorarea constantă a
ADMRR “A.I. CUZA”
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mediului de securitate globală, dar mai ales al celui din proximitatea
României; nevoia de a sprijini efortul analitic prin elaborarea unor analize
alternative şi, nu în ultimul rând, dintr-o anumită nemulţumire pentru modul
în care sunt explicate publicului larg realităţile lumii contemporane, în
principal de formatori de opinii din mass - media românească, dar şi străină.
Pentru aceasta ne-am propus să nu facem niciun rabat imparţialităţii,
analizei echilibrate şi echidistante, decenţei în exprimare şi corectitudinii,
fără însă a uita că nici noi, nici alţii nu avem un glob de cristal prin care să
prezicem viitorul. Din acest punct de vedere, avem un avantaj faţă de colegii
noştri activi, acela de a putea da mai mult frâu liber imaginaţiei, speculaţiei
educate şi creativităţii deoarece nu avem pe umeri povara elaborării unei
analize greşite care să ducă la luarea de hotărâri eronate de către factorii de
decizie politică sau militară ai ţării.
De asemenea, vom încerca să rezistăm ispitei de a analiza aspecte
politice, economice şi militare etc. din România. Sunt deja mult prea mulţi
cei care se ocupă de aceste lucruri, iar noi dorim să rămânem fideli numelui
revistei, adică să privim dincolo de orizonturi. Aceasta nu înseamnă că ne
vom abţine în a formula concluzii, a exprima opinii şi a propune măsuri
politice, militare, economice, sociale etc. prin care considerăm că se pot
contracara ameninţările şi pericolele la adresa României sau opera anumite
îmbunătăţiri organizatorice în structurile Armatei României.
După cum probabil vă reamintiţi, iniţial am dorit ca această revistă să
aibă caracter de magazin, adică, pe lângă analizele fenomenelor politice şi
militare internaţionale să introducem şi o pagină literară, una medicală,
aspecte din viaţa Asociaţiei etc. Nu vom renunţa la această idee doar că nu
vor apare în revistă ci pe web site-ul Asociaţiei. De fapt, şi revista va fi tot
în format electronic, dar atât pentru membrii noştri care nu au conexiune la
Internet, cât şi pentru partenerii noștri cu care cooperăm, vom încerca să
tipărim şi pe hârtie un număr, sperăm, suficient de exemplare. Site-ul
Asociaţiei - www.admrr.com - este destul de prietenos şi stabil, aşa că nu
cred că vor fi probleme de accesare şi exploatare. Vom avea şi o poştă a
redacţiei în care vom insera comentariile membrilor noştri faţă de subiectele
abordate în revistă.
Ar mai fi câteva lucruri de spus, dar pentru un editorial, am scris şi aşa
prea mult.
Închei prin a infirma o zicală care mie personal mi-a plăcut foarte mult:
„se zice că bătrânii au multe de spus, păcat că nu-i mai ascultă nimeni”. Noi
avem şansa să spunem multe şi să fim ascultaţi… mai rămâne să fim şi
crezuţi. Aceasta depinde numai de noi.
Gl.bg. (r) Dan NICULESCU
PREȘEDINTELE ADMRR „A.I. CUZA”
ADMRR “A.I. CUZA”
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ORIZONTURI GEOPOLITICE
NEVOIA DE CYBER - INTELLIGENCE
Gl.lt. (r) Dan PLĂVIȚU
Odată cu dezvoltarea masivă a
Internetului, în anii `90, a perfecționării
motoarelor de căutare, a apariției imenselor
baze de date accesibile publicului larg și cu
apariția rețelelor de socializare, la începutul
anilor 2000, producția globală de informație
numerică a explodat. Potrivit unui studiu
realizat de Centrul Francez de Cercetare în
domeniul Intelligence (CF2R), volumul
global de informație produs în 2013 era de
4,4 zettaocteți1 și se estimează că, la nivelul
anului 2020, va ajunge la 44 de zettaocteți
Generalul locotenent (r)
(adică 44000 de gigaocteți).
Dan Plaviţu a fost ataşat
An de an, statisticile ne arată cât de mare
al apărării, militar, aero
şi naval în Franţa.
este progresia amenințării cibernetice la
Ulterior a fost şeful
nivel global. În fiecare an, numărul de ținte
Direcţiei
Informaţii
ale atacatorilor cibernetici (companii mari)
Militare
şi
respectiv
crește cu 80 – 90 %, 30 -35 % dintre ținte
locţiitor al Directorului
sunt instituții guvernamentale și tot cam
General
al
Direcţiei
Generale de Informaţii a
atâtea sunt din sectorul industrial,
Apărării.
criminalitatea cibernetică crește cu peste
Face parte din colectivul
50%, hacktivismul are o rată de creștere de
de studiere a metodelor de
cca 30 – 40 %, numărul breșelor de
contracarare a atacurilor
securitate descoperite crește cu 60 – 70 %,
cibernetice.
rata de reușită a atacurilor cibernetice
avansate sporește cu 40 – 50 %, iar durata
medie a campaniilor de atacuri de tip spear-fishing crește cu peste 150 %.
Pierderile anuale, la nivel global, generate de atacurile cibernetice se
cifrează la cca. 400 miliarde de dolari.
Schimbările tehnologice din domeniul comunicațiilor, creșterea cyberconflictualității mondiale, evoluția tehnologiilor de prelucrare și de gestiune
a datelor au determinat, în mod natural, modificări esențiale în abordările
tradiționale din domeniul „securității cibernetice”. Acest concept a evoluat
în ultimii ani de la stadiul de disciplină tehnică la cel de concept strategic, în
condițiile în care amenințarea cibernetică a trecut în fruntea listelor de
1

1 zettaoctet = 1021 octeți
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amenințări la adresa securității naționale și a cetățenilor din majoritatea
statelor, devansând terorismul, proliferarea nucleară, insurgența ș.a.m.d.
Orice conflict politic sau militar are astăzi o dimensiune cibernetică, al
cărei impact și anvergură sunt dificil de anticipat. Există unele evaluări care
spun că lupta din cyber-space poate depăși în efecte lupta armată. În
operațiile bazate pe efecte, succesul poate fi obținut la fel de bine cu ajutorul
unui bombardier, al unei rachete balistice, dar și al unui computer care poate
distruge aceeași țintă. În 2010, Stuxnet, un virus superelaborat, a făcut ce nu
au putut face 5 ani de negocieri, inspecții, embargouri și rezoluții ONU și
AIEA – să perturbe grav, practic să țină pe loc, programul nuclear iranian de
îmbogățire a uraniului. O jumătate de megabit de cod-computer a făcut ce ar
fi trebuit să facă o operație de lovituri aeriene, fără a fi sigur că aceasta din
urmă ar fi obținut aceleași rezultate.
Spionajul cibernetic a obținut
rezultate
uimitoare,
care
demonstrează că investițiile în
cyber-hacking sunt extrem de
roditoare. În plus, acțiunile de
spionaj cibernetic sunt mult mai
puțin periculoase decât cele clasice și mult mai ieftine. Fostul director al
NSA, Keith Alexander, numea spionajul cibernetic drept „cel mai mare
transfer de bogăție din istorie”2, bazându-se pe datele unor companii
renumite de securitate cibernetică (Symantec, Mc Afee), care estimau, în
2014, costurile furtului de proprietate intelectuală din economia SUA prin
spionaj cibernetic, la 250 miliarde de dolari pe an, la care se adaugă
pagubele din alte forme de criminalitate cibernetică, estimate la 114 miliarde
dolari. Ca și în cazul armelor de distrugere în masă, este foarte dificil,
riscant și periculos de a acţiona împotriva unui atac cibernetic, atâta vreme
cât cel mai dificil este de a atribui originea reală a acestuia și a atacatorului.
De aceea, una dintre componentele securității cibernetice aflate azi în cea
mai mare dezvoltare este cea de cyber-intelligence. Celelalte două
componente principale sunt asigurarea informațională (information
assurance) și apărarea cibernetică.
În articolul de față, voi încerca să aduc în fața cititorului câteva
argumente în sprijinul ideii că, așa cum nu poate exista victorie pe câmpul
de luptă fără cunoașterea în profunzime a adversarului, a intențiilor și
capabilităților sale, tot așa nu poate exista securitate cibernetică fără o
cunoaștere reală, solidă și oportună a mediului virtual și a actorilor care își
desfășoară activitatea în acesta.
2

Sursa - http://resources.infosecinstitute.com/cyber-espionage-the-greatest-transfer-ofwealth-in-history/
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Cyber-intelligence este un domeniu
aflat încă la vârsta adolescenței, dar în
atenția atât a organizații guvernamentale
de intelligence, cât, mai ales, a sectorului
privat. Deși cazurile Wikileaks și Eduard
Snowden au adus subiectul în atenția
mass-media, conceptul este încă puțin
cunoscut marelui public și uneori chiar și
specialiștilor, existând o percepție
deformată, generată de unele prejudecăți,
de unele viziuni fantasmagorice ale culturii populare legate de domeniul
intelligence, în general, și, mai ales, de unele dintre cele cinci dileme ale
securității cibernetice definite în manualul NATO de securitate cibernetică.3
Adevărul este că, utilizat cu bună știință și într-un cadru specific, definit de
lege, cyber-intelligence-ul este, fără îndoială, un instrument dintre cele mai
importante, cel puțin în materie de prevenire și combatere a activității
criminale și teroriste.
Deși nu există o definiție unanim acceptată a conceptului de cyberintelligence, o putem defini drept: totalitatea activităților și eforturilor
desfășurate de sau în folosul unei organizații, cu scopul de a identifica,
măsura, monitoriza, investiga și contracara amenințările digitale din spațiul
cibernetic, precum și de culegere și prelucrare a informațiilor de interes și
de evaluare a capabilităților, intențiilor și activității potențialilor adversari
sau competitori.
În categoria adversarilor sunt incluși atât indivizi izolați sau grupuri mici
de indivizi, cât și organizații statale sau non-statale, care utilizează domeniul
cibernetic pentru activități criminale, frauduloase sau din domeniul
securității naționale și internaționale. Vorbim deci de două domenii mari de
aplicabilitate, cel al apărării și securității și cel al combaterii criminalității.
Dacă vorbim de primul domeniu, trebuie specificat că spațiul cibernetic
este în prezent tratat, de teoria artei militare, ca al cincilea mediu de ducere a
luptei, alături de cele tradiționale (terestru, aerian, maritim și spațial).
Fiecare dintre aceste medii are caracteristici specifice și necesită o abordare
din punctul de vedere al informațiilor, adaptat fiecăruia. Prin urmare și
mediul cibernetic are nevoie de o abordare specifică pe linie de intelligence.
Același manual NATO, citat mai sus, stipulează cyber-intelligence (cu
3

National Cybersecurity Framwork Manual, editat de Centrul de excelență NATO în
domeniul securității cibernetice, Estonia, definește următoarele 5 dileme ale securității
cibernetice: 1- stimularea economiei versus îmbunătățirea securității naționale; 2 –
modernizarea infrastructurilor vs protecția infrastructurilor critice; 3 – sector public vs
sector privat; 4 – protecția informațiilor versus partajarea (sharing) informațiilor; 5 –
libertăți cetățenești versus stabilitate și securitate.
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subramura cyber contra-intelligence) drept una dintre cele cinci misiuni
fundamentale ale securității cibernetice.4
În esență, procesul cyber-intelligence cuprinde aceleași etape ale unui
ciclu de intelligence clasic(planificare-direcționare, culegere, prelucrareanaliză, diseminare și feedback), fiecare dintre ele cu anumite specificități.
Nu mă voi referi în acest articol decât la două dintre aceste particularități,
care mi se par relevante pentru a înțelege mai bine fenomenul, și anume:
culegerea automată a informațiilor și cyber-HUMINT (folosirea factorului
uman pentru culegerea informațiilor din spațiul virtual). Preocuparea de a
realiza platforme de colectare și analiză a datelor din sistemele informatice
și de comunicații nu este nouă. Încă de la sfârșitul celui de-al doilea război
mondial, unele state au fost preocupate de acest aspect. Astfel, în 1946, a
fost semnat acordul UKUSA, între Statele Unite și Marea Britanie, la care
au aderat ulterior Canada, Australia și Noua Zeelandă și care a permis o
cooperare strânsă și eficientă între serviciile de informații anglo-saxone, în
domeniul radioelectronic. Pe baza acestui acord, au fost concepute și
realizate mai multe programe de supraveghere a comunicațiilor electronice
ale propriilor populații, dar și ale altor popoare. Cele mai cunoscute astfel de
programe sunt : Echelon, Prism, Xkeyscore, Carnivore Dishfire, Stoneghost
și Tempora. Cunoscute sunt și scandalurile din anii 90, când unele state
europene au acuzat SUA de folosirea sistemului Echelon pentru spionaj
economic, precum și acuzațiile de încălcare a drepturilor și libertăților
cetățenești, de protejare a intimității și datelor personale, accentuate, mai
ales, după apariția cazurilor Wikileaks și Snowden.
Cel mai recent și performant sistem pe care SUA l-a dezvoltat în
domeniul controlului spațiului cibernetic este „The National Cybersecurity
Protection System (NCPS)”, cunoscut la nivel operațional drept Programul
EINSTEIN, ajuns acum la generația a treia. NCPS este un sistem de sisteme
integrat, având drept principale capabilități: monitorizare (situational
awareness), detecția intruziunilor, analiza (inclusiv cyber-forensic),
contracararea atacurilor, prevenția și schimbul de informații. Sistemul
asigură informații pentru mai multe agenții federale guvernamentale de
apărare, ordine publică și Securitate, în scopului protejării infrastructurilor
IT&C împotriva amenințărilor cibernetice avansate.
Culegerea și analiza datelor din mediul virtual nu este numai o
preocupare americană. Majoritatea statelor și organizațiilor internaționale au
avut și au astfel de preocupări. La nivelul NATO și al UE, există programe,
4

Celelalte patru misiuni fundamentale (denumite de manual ”mandate”) ale securității
cibernetice sunt: 1 -apărarea cibernetică (în sens militar); 2 -contracararea criminalității
cibernetice; 3- protecția infrastructurilor critice și managementul crizelor; 4 – diplomația
cibernetică și guvernanța Internetului.
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structuri și platforme tehnice destinate contracarării amenințărilor
cibernetice.
Unele state s-au asociat pentru realizarea de programe și platforme
performante de apărare cibernetică. Pentru a exemplifica, amintesc numai
proiectul MNC2 (Multinational Cyber Defense Capability Development), în
care sunt asociate 5 state plus NATO. România este parte a acestui proiect,
participarea la proiect fiind aprobată printr-o hotărâre CSAT și una de
guvern, în 2013. Proiectul prevede dezvoltarea a 3 capabilități majore:
- una de colectare și corelare a datelor transmise de senzori
multipli într-o manieră eficientă și distributivă, care să permită detectarea
activităților malițioase;
- una de stabilirea a nivelului de alertă, de avertizare a riscului și
de asigurare a suportului pentru procesul de luare a deciziilor;
- o capabilitate de schimb de informații la nivel tehnic între
Echipele Naționale de Răspuns la Incidentele de Securitate Cibernetică
(CSIRT), inclusiv cea de la nivel NATO.
Astăzi, culegerea automată a datelor și informațiilor a devenit una dintre
cele mai importante, eficiente și sigure metode de obținere a informațiilor,
grație unor capacități tot mai sofisticate ale sistemelor logice de a o face.
Noile tehnologii, precum „cloud computing”, „virtual networking”,
proliferarea „social media”, au permis apariția unor instrumente și
platforme, precum: Big Data (ansamble de date super-voluminoase, ce
necesită o anumită manieră de gestiune a informației și care a dat naștere
unei veritabile afaceri în domeniu) și la Data Mining (extragerea de date de
interes dintr-un volum imens de date pe baza unor procedee matematice și
statistice).
Aceste instrumente au făcut posibilă imaginarea, proiectarea și realizarea
altor instrumente, de data aceasta de culegere automată a datelor de interes.
În principiu, metoda se bazează pe folosirea de diverși algoritmi de tratare a
informației, cum ar fi gestiunea automată a limbajului natural, a expresiilor
curente de limbaj, a cuvintelor cheie etc... Detectarea amprentei vocale, a
unor expresii sau cuvinte programate a fi urmărite, analiza și interconectarea
acestor date, în scopul elaborării de corelații, permit exploatarea, în timp
aproape real, a unui volum imens de date.
Tehnologia nu este însă suficientă. Odată detectate și selectate
informațiile de interes, este necesară ameliorarea analizei prin intervenția
factorului uman. Vorbim despre Cyber-Humint, care în prezent și în viitorul
imediat este una din marile provocări ale oricărui serviciu de informații.
Promovat de prof. Amit Steinhart (Universitatea Sofia din SUA), conceptul
cyber-humint a devenit un punct de cotitură în culegerea de informații, în
special pentru agenții din serviciile de informații și se bazează pe
combinarea abilităților generale și specifice ale experților Humint, cu cele
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ale specialiștilor în securitatea computerelor și rețelelor, precum și cele
tehnice specifice hackerilor.
Cyber-Humint a fost destinat inițial pentru a preveni și contracara
efectele devastatoare ale așa-numitelor Amenințări Persistente Avansate5.
La începutul anilor 2010, servicii precum NSA (National Security Agency
din SUA), GCHQ (Government Communication Headquarter din Marea
Britanie) și Mossad (Israel) au investit sume considerabile pentru
achiziționarea de capabilități tehnologice de cyber-intelligence și pentru
recrutarea și pregătirea unor specialiști în acest domeniu. În același timp,
marile companii de securitate informatică și-au reorientat cercetarea, de la
preponderența firewall-urilor și softurilor anti-malware către proiectarea și
realizarea de sisteme informatice destinate culegerii automate de informații
din spațiul virtual, în timp real.
Abilitățile și competențele tehnice și practice ale hackerilor au devenit
obiect de studiu pentru o nouă generație de analiști de intelligence. Aceste
abilități au venit să completeze know-how-ul tradițional al agenților humint:
analiza detaliată a factorului uman, a psihologiei și personalității acestuia,
tehnici de recrutare și exploatare, screening, chestionare, debriefing,
elicitaţie ș.a.m.d. Astăzi, pe lângă aceste abilități, agentul cyber-humint
trebuie să fie familiarizat cu tehnici și proceduri precum: smurf, scam, pingof-death, teardrop, spamming, skimming, back-door, phishing, network
packet sniffers, spoofing, password attak, man-in-the-middle, botnet și lista
poate continua încă mult. Nu am intenția să intru în detalii tehnice și să
dezvolt aici acest subiect.
Cunoașterea lumii cibernetice, a principalilor săi actori, a regulilor scrise
și nescrise care o guvernează a devenit primordială pentru serviciile de
informații. Penetrarea rețelelor, infiltrarea în mediul cyber-criminalilor
necesită profesionalism. Cel mai greu nu este să pătrunzi într-o rețea, fie ea
și securizată, ci să nu se știe că ai pătruns și, mai ales, cine ești. Deseori este
nevoie de identități false pentru a ajunge la codurile utilizate de țintele
desemnate. Studierea prealabilă a mediului în care urmează să acționeze un
agent cyber-humint este crucială. Este evident că, de exemplu, pentru a
infiltra o rețea de militanți pentru o anume cauză sau de o anumită ideologie
5

În limba engleză „Advanced Persistent Threat” (APT) este cea mai sofisticată categorie de
atac cibernetic, realizat, de regulă, de entităţi guvernamentale sau aflate în slujba unui
guvern străin, care vizează furtul de proprietate intelectuală, spionajul industrial sau
deteriorarea/compromiterea unor sisteme informatice şi se caracterizează printr-un înalt
grad de discreţie (rezistenţă la descoperire) şi o perioadă relativ prelungită de acţiune fără a
fi sesizat şi anihilat (numai atacurile care întrunesc toate aceste particularități pot fi incluse
în gama criminalităţii APT). Ţintele APT sunt entităţi specifice, precum mediul de afaceri
industriale ale unui alt stat (în special din industria de apărare, cercetarea şi tehnologia
avansată), mediul financiar- bancar sau ţinte politice.

ADMRR “A.I. CUZA”

12

DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL 1/nrUMĂRUL 1 • IUNIE 2016

este nevoie de un gen de cunoștințe, iar pentru a pătrunde într-o lume a
criminalității financiar-bancare ai nevoie de alt gen de cunoaștere.
Exfiltrarea informațiilor trebuie să se facă fără ca proprietarul să-și dea
seama. Misiunea trebuie să se încheie de fiecare dată cu ștergerea urmelor.
Nevoia de dezvoltare a unor capabilități robuste de cyber-intelligence nu
se limitează însă la domeniul intelligence guvernamental sau la cel al
apărării și securității naționale. Entitățile comerciale, cele din sfera
infrastructurilor critice (utilități publice), instituțiile financiar-bancare au
conștientizat nevoia imperioasă de edificare a acestui gen de capabilități
pentru a-și securiza datele, rețelele și profiturile. Pentru a fi în măsură să
răspundă la o activitate cibernetică malițioasă, din ce în ce mai agresivă, la
proliferarea amenințărilor și atacurilor cibernetice, companiile au început să
înțeleagă că este nevoie să achiziționeze instrumente robuste de protecție
informatică și, mai ales, să-și pregătească și să-și educe personalul.
Companiile care se respectă, care vor profit sau chiar să supraviețuiască
pe piață, au deja structuri de „Business Intelligence”.
Obiectivul primordial al acestora este de a îmbunătăți performanțele
companiei, de a depista vulnerabilitățile și a reduce riscul pierderilor
generate de atacurile informatice, de așa numitele „insider threats”6
(pericolul din interior este mai ridicat decât cel din exterior) și chiar de
spionajul economic și de a asigura o bună și echilibrată politică de securitate
în companie, inclusiv de a contribui la instruirea și educarea personalului în
acest sens.
Cu toate acestea, multe organizații nu consideră că ar putea fi atractive
pentru atacatorii cibernetici, până în momentul când acest lucru se întâmplă.
Nivelul de dezvoltare a domeniului cyber-intelligence, atât în sectorul public
cât și cel privat, este încă departe de ceea ce ar trebui să fie, disciplina însăși
fiind emergentă în multe state sau chiar inexistentă în altele. Un studiu
recent făcut în SUA arăta că „instruirea și educația în scopul formării
specialiștilor de cyber-intelligence este inconsistentă sau inexistentă în unele
cazuri”7. În SUA, statul cu cea mai puternică dezvoltare în domeniu, existau,
la data studiului, numai 7 instituții școlare care ofereau cursuri de cyberintelligence și numai 2 sau 3 care asigurau specializare la nivel de masterat.
Formarea specialiștilor de cyber-intelligence presupune însușirea de către
aceștia a cinci tipuri principale de competențe:
6

Insider threat – amenințare din interior, poate fi un membru al organizației, un asociat
(contractor, partener, delegat etc.), care este autorizat să desfășoare anumite activități în
cadrul organizației, care este autentificat de sistem și are acces la anumite informații și care
sustrage, distruge, fraudează, compromite sau furnizează în exterior, intenționat sau
neintenționat, informații de interes pentru companie.
7
Ludwick, Mellisa, Troy Townsed, etc. (sept 2013) – White paper, CITP Trening and
Education, Carnegie Mellon University, Pittsburgh
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1. Competențe tehnice, care reprezintă fundamentul necesar pentru a
înțelege cum funcționează tehnologia hardware și software din domeniul
IT&C, principiile de funcționare a sistemelor de operare, a rețelelor, a
tehnicilor malware, a ingineriei sociale, a vulnerabilităților de exploatare a
tehnicii.
2. Competențe analitice, necesare pentru înțelegerea fenomenelor ce se
petrec în spațiul virtual în toată complexitatea lor. Specialiștii trebuie să fie
în măsură să aplice metodologii analitice corespunzătoare diferitelor situații,
să genereze ipoteze, să formuleze raționamente logice, scenarii și să propună
soluții la probleme. Analiștii trebuie să înțeleagă cultura, lidershipul,
comportamentul și backgroud-ul adversarilor și competitorilor sau al
consumatorilor.
3. Competențe de management a cunoașterii, necesare pentru o bună
planificare și organizare a culegerii de informații, pentru folosirea eficientă a
instrumentelor de analiză a datelor din surse eterogene, pentru vizualizarea
informației și pentru înțelegerea, utilizarea și evaluarea diverselor medii de
stocare și extragere a informației.
4. Competențe de înțelegere a mediului contextual. Se referă la
specificități de ordin național, regional, psihosocial, sociocultural și sunt
necesare pentru o corectă analiză a problemelor complexe, pentru
identificarea actorilor cheie și a rolului jucat de aceștia, pentru o bună
evaluare a percepțiilor, intereselor, intențiilor și comportamentelor.
Cunoașterea limbilor străine de interes ține, de asemenea, de acest gen de
competențe.
5. Competențe de comunicare și organizaționale. Acestea sunt strict
necesare pentru o exprimare clară și coerentă a ideilor, opiniilor și
raționamentelor. Comunicarea eficientă, orală sau scrisă, nu este întotdeauna
un dar, ea se poate învăța, educa și dezvolta. Abilitățile de „project
management” sunt foarte necesare pentru a planifica, organiza, evalua,
mobiliza și controla resursele și procesele necesare pentru atingerea
obiectivelor specifice.
Întreaga comunitate intelligence, la nivel global, recunoaşte natura critică
a acestei categorii de informaţii şi nevoia urgentă de dezvoltare a
capabilităţilor naţionale şi aliate de gestionare a riscurilor şi ameninţărilor
cibernetice. Până nu demult, chiar şi marile puteri aveau o abordare reactivă
faţă de ameninţările cibernetice. Majoritatea structurilor de apărare
cibernetică erau şi mai sunt denumite Echipe de RĂSPUNS la situaţii de
urgenţă cibernetică (CERT - Computer Emergency Response Team).
Trecerea de la modalităţile reactive curente de abordare a acestei
problematici, la cele proactive, necesită capabilităţi robuste de cyberintelligence. În present, în lume există peste 100 de organizaţii specializate,
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care dezvoltă capabilităţi de cyber-intelligence8, majoritatea fiind organizaţii
private.
Efortul de identificare, monitorizare şi contracarare a ameninţărilor
cibernetice implică activităţi critice sensibile, desfăşurate în interiorul
reţelelor guvernamentale şi private, în computerele şi echipamentele
electronice ale utilizatorilor şi în cele ale operatorilor de comunicaţii.
Echipamentele şi tehnologiile utilizate în cyber-intelligence sunt în plină
dezvoltare, pentru a fi în măsură ca, împreună cu mijloacele şi metodele
tradiţionale de culegere şi procesare a informaţiilor, să furnizeze informaţii
utile şi acţionabile, previziuni şi prognoze în acest domeniu complex. Din
acest motiv, cyber-intelligence este considerat, de foarte multe state, o
prioritate strategică.
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GRECIA SPRE GREXIT - DA SAU NU
Col. (r) Alexandru VIDEA
Când mi-am propus să redactez acest
material am stat puţin pe gânduri dacă să
păstrez titulatura de mai sus ori să-l
denumesc „Geostrategia zonală în regia
Greciei”. În final am considerat că actualul
titlu este mai sugestiv pentru ideile ce
urmează să le expun. Dar, înainte de a
analiza aspectele geostrategice, consider
util să lămurim o serie de elemente istorice,
geografice,
politice
şi
de
drept
internaţional.
Colonelul (r) Alexandru
Videa a fos șef al secției
analiză politico-militară în
cadrul Direcției Informații
Militare.
Ulterior, între anii 1987 și
1989 a fost trimis în Franța
și respectiv în Germania ca
observator la aplicațiile
militare desfășurate potrivit
Tratatului CFE.
În perioada 1990 – 1994 a
reprezentat
Armata
României în Grecia, în
calitate de atașat al apărării,
militar, aero și naval.

Scurte date istorice
Fără teama de a greşi putem spune că
Grecia este piatra de temelie a civilizaţiei
occidentale căreia i-a dăruit filozofia,
matematica, istoria sa unică şi democraţia.
Grecia nu numai că a dat Europei
identitatea sa culturală, dar a şi apărat-o în
timpul războaielor medice cu Imperiul
Persan sau prin multe alte conflicte armate,
atunci când i-a fost ameninţată fiinţa
naţională: Războiul de Independenţă
(1821-1830); Războaiele balcanice din anii
1912 şi 1913; Primul Război Mondial;
Războiul greco-turc (1919-1922); Ocupaţia
italo-germană din cel de Al Doilea
Mondial; Războiul civil din Grecia încheiat
în anul 1949 cu sprijinul SUA; Războiul din fosta Iugoslavie, care deşi nu a
atras Grecia în conflict în mod direct
prin repercusiunile sale, a destabilizat-o
economic şi social, având în vedere că
aproximativ 85% din legăturile Greciei
cu Europa traversau fosta Iugoslavie
(legăturile
rutiere,
feroviare,
de
telecomunicaţii şi alimentare cu energie
electrică). Odată cu înfiinţarea NATO,
Grecia şi Turcia au constituit flancul
sud-estic al Alianţei, fapt ce nu a atenuat, din nefericire, animozităţile dintre
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cele două ţări şi popoare. Este adevărat că această stare de fapt a fost
încurajată şi de unii lideri politici oportunişti din ambele părţi, dar tot atât de
adevărat este şi faptul că Balcanii au rămas o regiune marcată de conflicte
politice, etnice, teritoriale, religioase determinate de ocupaţia de aproximativ
500 de ani a Imperiului Otoman. Din această perioadă putem afirma că a
prins rădăcini neîncrederea tradiţională dintre Grecia şi Turcia.
Insist cu câteva precizări referitoare la consecinţele războiului din fosta
Iugoslavie
asupra
Greciei.
Urmare
a
blocării
rutei
iugoslave, Grecia s-a aflat
izolată teritorial de Uniunea
Europeană şi NATO şi a fost
nevoită să caute modalităţi
pentru a deschide o noua rută
pentru legături cu Europa prin
Bulgaria şi România. În acea
perioadă relaţiile greco-române
se desfăşurau în condiţii bune, însă nu acelaşi lucru se putea afirma despre
relaţiile greco-bulgare, urmare a unor neînţelegeri de frontieră dar şi
teritoriale generate de modul în care a fost împărţit teritoriul istoric al
Macedoniei între Grecia, Bulgaria şi fosta Iugoslavie, după războaiele
balcanice. În acest context neprielnic, Grecia a trecut la acţiuni politicodiplomatice intense pe lângă Guvernele Bulgariei şi României pentru ieşirea
din situaţia dată. În această perioadă, Grecia a fost puternic sprijinită de
SUA, NATO şi Uniunea Europeană pentru eliminarea neînţelegerilor
existente, iar iniţierea programului Parteneriat pentru Pace între NATO,
Bulgaria şi România a fost unul dintre aceste proiecte.
Rezultatul acestei politici benefice pentru toate părţile implicate a fost
faptul că, la sfârşitul anului 1993 Grecia avea deschisă şi ruta terestră spre
Europa prin Bulgaria şi România.
Aşezarea geografică a Greciei şi importanţa sa geopolitică
Ca aşezare geografică, Grecia poate fi considerată ca cea mai sud-estică
ţară din Europa sau cea mai sudică ţară din Balcani. Ca aspect
geomorfologic, Grecia poate fi apreciată ca o ţară continental-peninsulară,
cu graniţe terestre numai în partea de nord (Albania, R. Macedonia, Bulgaria
şi Turcia), în rest având graniţe maritime cu ieşire la Marea Ionică la vest, la
Marea Mediterană la sud şi Marea Egee la est, încorporată în graniţele sale,
prin tratate internaţionale. Grecia are în componenţa teritoriului său
aproximativ 3.000 de insule, multe nelocuite, iar litoralul grec măsoară
13.676 km.
Relaţiile Greciei cu statele vecine au cunoscut perioade de linişte, dar şi
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de tensiuni legate de înţelegerea în mod diferit a noţiunilor de bună
vecinătate, pretenţii teritoriale, minorităţi etc.
Din punct de vedere geopolitic, Grecia se află la intersecţia dintre 3
continente - Europa, Asia şi Africa. De aici şi importanţa geopolitică şi
geostrategică a acestei ţări. În aceste condiţii, Grecia domina în totalitate
căile aeriene şi navale din Marea Egee şi prin extindere chiar şi traficul
naval al strâmtorilor şi parţial pe cele din Mediterana de Est.
O scurtă explicaţie se impune. Marea Egee este parte componentă a
teritoriului grec şi de aici decurg unele diferende atât cu Turcia cât şi cu alte
state care desfăşoară activităţi navale sau aeriene în zonă. Pur și simplu
graniţa dintre Grecia şi Turcia la Marea Egee este trasată în coastele Turciei
şi încorporează toate insulele Marii Egee, cu excepţia insulei Imbroz situată
la ieşirea din Strâmtoarea Dardanele. Statutul strâmtorilor, al insulelor şi
graniţei dintre Grecia şi Turcia sunt reglementate prin Tratatul de la
Lausanne (1923) şi Convenţia de la Montreux (1936). Tratatul de la
Lausanne ar putea fi denumit şi Tratatul de Pace cu Turcia, după Războiul
greco-turc din 1919–1922. Prin acest tratat au fost trasate frontierele dintre
Turcia şi statele asiatice din Est cu Grecia şi Bulgaria; s-au decis înlesnirile
pentru schimbul de populaţii; s-a stabilit apartenenţa Anatoliei şi Traciei de
Est la Turcia; insulele Mitilini, Hios, Samos şi Nikaia au fost demilitarizate;
s-a impus Turciei să renunţe la pretenţiile de dominaţie asupra insulelor
Dodekanez şi Cipru în favoarea Italiei, ulterior la sfârşitul celui de al Doilea
Război Mondial, Dodekanezul intra în componenţa statului grec; s-a
consfinţit constituirea statului modern turc sub preşedinţia generalului
Kemal Ataturc şi Turcia a fost proclamată ca succesor al Imperiului
Otoman. Tratatul a fost ratificat de Grecia în 1924 şi tot din 1924 este
înregistrat în seria de tratate ale Ligii Naţiunilor Unite.
Convenţia de la Montreux stabileşte regimul strâmtorilor prin
modificarea Convenţiei asupra strâmtorilor Bosfor şi Dardanele; conferă
Turciei dreptul de militarizare a strâmtorilor în caz de conflict armat;
restricţionează prezenţa navelor de război ale altor state neriverane la 21 de
zile; intrarea navelor de război în strâmtori se notifică cu 15 zile în avans;
statele beligerante nu au dreptul de a traversa strâmtorile cu nave de război;
navele civile nu au restricţii în traversarea strâmtorilor.
Totuşi, unele interpretări diferite ale normelor internaţionale mai sus
menţionate au creat disensiuni şi stări de tensiune în regiune, printre care
amintim:
a) Violarea spaţiului aerian grecesc în zona Marii Egee. Aceasta este
una din cele mai „uzuale” diferende greco-turce. Spaţiul aerian al acestei
mări este cuprins în graniţele statului grec, iar activităţile de navigaţie
aeriană sunt coordonate de FIR Atena (Flight Information Region Athens) în
primul rând din motive de securitate aeriană. Pornind de la realitatea că
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spaţiul aerian al Mării Egee se afla şi sub jurisdicţie internaţională,
autorităţile turceşti speculează acest aspect şi desfăşoară activităţi, în
principal cu aviaţia militară, ce se extind şi în spaţiul aflat în
responsabilitatea FIR Atena, fără a înştiinţa această autoritate, conform
normelor internaţionale, ceea ce pune în pericol securitatea navigaţiei
aeriene în zonă. În acest context, Grecia consideră că pătrunderea avioanelor
militare turceşti în zona FIR Atena reprezintă violarea spaţiului său aerian
(la începutul lunii aprilie 2016 au fost lansate de către Grecia atenţionări
referitoare la încălcarea spaţiului aerian grec de către avioane militare
turceşti de 12 ori într-o zi).
b) Suveranitatea în Marea Egee. Navigaţia maritimă în apele Mării
Egee se află sub jurisdicţia Dreptului Internaţional din care se desprind
practicile referitoare la platoul continental, apele teritoriale (stabilite la 6
Mile Marine), zonele cotigue, zonele economice etc. Modul de interpretare a
normelor internaţionale, la care se adaugă unele concepţii şi pretenţii statale,
determină apariţia a numeroase motive de dispută între Grecia şi Turcia. Cu
ceva ani în urmă, începând cu anul 1973, când Grecia a demarat
prospectarea zonelor petroliere din nordul Mării Egee, a apărut în zonă şi
nava turcească de prospecţiuni geologice Sismik 1, în baza conceptului de
mare internaţională. Atunci starea de încordare a relaţiilor dintre aceste doua
state s-a amplificat, iar debarcarea trupelor turceşti în nordul insulei Cipru în
anul 1974, a împins criza până în pragul unui conflict armat. Grecia s-a
retras din Comandamentele integrate ale NATO, unde a revenit în anul
1980. Din acea perioadă, Turcia ridică, din când în când, pretenţii
revizioniste, printre care modificarea graniţei maritime astfel încât aceasta
să treacă prin linia mediană a Mării Egee. Grecia, la rândul ei, intenţionează
să modifice apele teritoriale de la 6 la 12 mile marine, inclusiv pentru insule,
ceea ce ar duce la acoperirea în proporţie de 90% a apelor Mării Egee,
excluzându-se ceea ce se numeşte mare internaţională. Intervenţia marilor
puteri a dus la detensionarea situaţiei create în aşa numita „disputa
egeeană”.
c) Tratatul CFE şi demilitarizarea insulelor Mării Egee. Potrivit
prevederilor Tratatului CFE pentru reducerea armamentelor convenţionale şi
creşterea măsurilor de încredere şi securitate în Europa exista posibilitatea
efectuării de inspecţii, recunoaşteri aeriene şi participarea cu observatori
militari la manevrele ce depăşesc, ca efective, plafonul de 40.000 militari. În
baza acestor prevederi, partea română a solicitat în anul 1993 efectuarea
unei inspecţii în insula grecească Limnos (estul Mării Egee, la graniţa cu
Turcia). Solicitarea părţii române a determinat suspiciuni din partea Greciei
şi reacţii din partea Turciei, care a exploatat cererea României, afirmând că
inspecţia ar fi fost solicitată ca urmare a unor bănuieli că Grecia ar menţine
trupe operative în insule şi încalcă prevederile Tratatului CFE şi ale
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Tratatului de la Lausanne privitoare la demilitarizarea insulelor Marii Egee.
Personal am fost invitat de către şeful Statului Major General al Apărării
Naţionale al Greciei, general Ioannis Verivakis, la o discuţie pe teme diferite
de colaborare militară Grecia-România, din care nu a lipsit, bineînţeles,
tema inspecţiei solicitată de partea română. La acea dată, în insula Limnos
se afla un batalion de instrucţie recruţi, batalion care era înregistrat în Anexa
la Tratatul CFE. Am propus domnului general să se aibă în vedere şi să se
comunice părţii turce că existenţa acestei unităţi în Anexa amintită nu poate
fi exploatată ca unitate militară înfiinţată cu rea intenţie şi în ascuns faţă de
tratat. Se pare ca atât partea greacă cât şi partea turcă nu avuseseră în atenţie
Anexa la Tratatul CFE aşa că am primit mulţumiri şi astfel incidentul grecoturco-român s-a stins.
Dificultăţi pe multiple planuri
Criza economică, financiară, politică şi socială din Grecia. Trebuie
recunoscut că actuala criză a Greciei se datorează aproape în totalitate
datoriei externe, dar şi corupţiei şi lipsei de sinceritate şi onestitate a clasei
politice. Acumularea inconştientă de datorii era cronică în Grecia, dar a
devenit o problemă majoră a Uniunii Europene în ultimii ani când s-a
suprapus cu criza economico-financiară ce afectează din anul 2008 până în
prezent toată Europa. Guvernele elene, fără excepţie, au făcut împrumuturi
mult peste puterea economică a statului grec. La un PIB de aproximativ 180
de miliarde de Euro, datoria externă a Greciei s-ar putea situa la sfârşitul
anului 2016 la 320 miliarde de Euro, ceea ce este enorm. Este adevărat că
aproape toate statele europene sunt împrumutate cu sume ce depăşesc PIBul propriu, însă sunt solvabile, economia lor poate face faţă oricărei situaţii.
Politicieni eleni din guvernările anterioare au manipulat evenimentele
sociale neplăcute oferind cetăţenilor unele avantaje, printre care salarii şi
pensii peste posibilităţile reale ale economiei şi menţinerea unor efective
militare supradimensionate (177.000 militari şi civili) ce au determinat
creşterea cheltuielilor specifice anuale la 2,3 % din PIB (7 miliarde de
Euro). O situaţie neplăcută, chiar ruşinoasă, determinată tot de lipsa de
sinceritate a clasei politice din acea perioadă s-a petrecut în anul 2001 când
Grecia desfăşura activităţile
prilejuite de primirea în zona
Euro. Atunci a fost ascunsă faţă
de
Uniunea
Europeană
dimensiunea reală a deficitului,
ulterior recunoscându-se această
înşelătorie. Ca urmare a acestei
situaţii, an după an, electoratul
elen a alunecat spre stânga, ceea
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ce a determinat venirea la guvernare în ianuarie 2015 a partidului radical de
stânga SYRIZA, condus de tânărul politician Alexis Tsipras, sprijinit de alte
partide şi grupări cu orientări de stânga şi chiar de extrema dreaptă.
Se pare că acum a sosit scadenţa. Grecia are cei mai inventivi susţinători
ai traiului din împrumuturi. Am cunoscut, în anii '90, pe economistul şi
politicianul Gerasimos Arsenis care susţinea că nu este o ruşine să trăieşti
din împrumuturi şi nici o ţară nu trebuie să se grăbească să-şi plătească
datoriile. Da, de acord, dar ce ne facem când vine scadenţa ??? Întreaga ţară
suportă cu greu măsurile de austeritate impuse de creditorii internaţionali
(FMI, Banca Centrală Europeană, Comisia Europeană, Fondul de susţinere a
zonei Euro). Grecia a beneficiat până acum de două „pachete de salvare”,
totalizând aproximativ 220 miliarde de Euro. În august 2016 se aşteaptă
punerea în practică a celui de-al treilea plan de împrumut, în valoare de 86
miliarde de Euro, în schimbul adoptării de noi măsuri de austeritate, care să
ducă la reducerea deficitului bugetar şi a datoriei. Observatorii
internaţionali, dar şi creditorii apreciază că, fără ştergerea unei părţi din
datorii, Grecia ar fi bună de plată pe o perioadă de câteva zeci de ani.
Tratativele cu creditorii sunt dure iar premierul Tsipras se bucură de o
anumită credibilitate în plan internaţional. Un ajutor neașteptat pentru
Grecia a venit din partea Președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, care
în luna mai anul acesta a întreprins o vizită surprinzătoare la Atena și la
Muntele Athos. Se pare că această vizită a fost suficientă pentru a convinge
creditorii europeni, probabil sub presiunea politicienilor occidentali, să
aprobe cea de a treia tranșă de împrumut pentru Grecia.
Greutăţi sunt şi pe plan intern, când guvernarea actuală face faţă cu greu
mişcărilor populare. În iulie 2015 s-a desfăşurat un referendum privitor la
acceptarea sau nu a Planului de redresare impus de Uniunea Europeană şi
FMI. A fost respins de 61%
din votanţi, care au spus
„OXI” adică „NU”. Nu mai
departe, duminică 8 mai 2016,
în timp ce în Parlament se
discutau noile măsuri de
austeritate impuse de creditori,
pe străzile Atenei protestau
24.000
oameni
şi
alţii
manifestau în principalele oraşe din ţară. Concluziile venite dinspre creditori
sunt clare: bani contra reforme. Noi evoluţii sunt aşteptate după reuniunea
de primăvară a FMI, referendumul din Marea Britanie (23 iunie a.c.) şi
reuniunea Consiliului European care a fost amânată către sfârşitul lunii iunie
a.c. Trebuie menţionată şi o anumită orientare spre Rusia a actualei
conduceri a Greciei, probabil ca o soluţie de rezervă în caz de eşec total al
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tratativelor cu creditorii, dar şi ca o încercare de presiune politică asupra
partenerilor occidentali. Guvernanţii greci sunt conştienţi de poziţia de placă
turnantă geopolitică şi geostrategică a ţării lor pentru a înţelege că
Occidentul nu va renunţa la Grecia din cauza banilor... Creditorii fac
presiune pentru găsirea de noi soluţii de reducere a datoriei externe, printre
care: continuarea aplicării măsurilor de austeritate prin revederea sistemului
de plată a salariilor şi pensiilor; impunerea de taxe majorate pe veniturile
medii şi mari, inclusiv pensii şi salarii; reducerea cheltuielilor militare;
continuarea programului de privatizare. Uniunea Europeană insistă ca
Grecia să realizeze din privatizări 50 miliarde de euro, ceea ce pare aproape
imposibil. Deja guvernul a făcut paşi în această direcţie prin concesionarea
către o firmă germană, pe o durată de 40 ani, a principalelor aeroporturi;
privatizarea terminalelor 2 şi 3 ale portului Pireu către compania chineză
COSCO pentru suma de 368,5 milioane de euro, iar pentru anul 2017 se
prevede privatizarea portului Salonic şi a traseului de cale ferată spre
Europa, prin R. Macedonia şi Serbia, pentru care se înfruntă companii din
Danemarca, Japonia şi chiar Rusia; privatizarea unor insule. O altă soluţie
pentru aducerea de valută în ţară este continuarea dezvoltării turismului.
Anul 2015 se poate considera un succes deoarece în primele 9 luni au intrat
în Grecia 20,16 milioane de turişti, dublul populaţiei, care au cheltuit
aproximativ 10,4 miliarde de euro, ceea ce depăşeşte cu mult realizările de
acum 10-15 ani, când au intrat în Grecia 10 milioane de turişti care au
cheltuit 4 miliarde de dolari.
Criza migranţilor. Grecia ca ţară de tranzit pentru cea mai mare parte a
migranţilor dinspre Orientul Mijlociu spre centrul Europei poate cunoaşte o
gravă criză umanitară dacă nu se găsesc mijloace şi metode adecvate de
gestionare a acesteia. Grecia nu poate face faţă singură crizei
refugiaţilor/migranţilor. Din unele date rezultă că Grecia ar fi cheltuit până
în prezent 3 miliarde euro pentru administrarea problemelor de migraţie şi a
primit ca ajutor numai 33 de milioane de euro. Se pare că există în atenţia
UE acordarea unei sume de 700 milioane de euro, până în anul 2018, ca
ajutor umanitar, pentru a face faţă crizei refugiaţilor. Ca ţară membră a
NATO, Uniunii Europene, zonei Euro dar şi a spaţiului Schengen s-ar putea
afirma că Grecia nu şi-a respectat prerogativele şi misiunile ce i-au revenit
la graniţele externe ale Comunităţii Europene. În acest sens, Grecia a primit
reproşuri din partea statelor membre în spaţiul Schengen (în anul 2015
traseul Insula Lesbos - portul Pireu şi apoi ruta balcanică – R. Macedonia,
Serbia - a părut să fie complet deschisă unui număr de aproximativ un
milion de refugiaţi, migranţi şi fugari, fără a fi înregistraţi şi controlaţi). O
bună parte din vină revine şi Turciei care şi-a deschis graniţa către Grecia
atât pe traseul principal de legături navale bilaterale prin insula Lesbos cât şi
pe trasee ilegale spre alte insule greceşti. Prin insula Lesbos au intrat, zilnic,
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în anul 2015, aproximativ 2.000 migranţi şi, adunat cu alte trasee, în Grecia
intrau zilnic cel puţin 3.000-4.000 de migranţi. Este interesant de remarcat
că, târziu, către sfârşitul anului 2015, „ruta balcanică” a fost închisă parțial
migranţilor NU ca urmare a unei hotărâri a UE ci a deciziilor unilaterale ale
statelor de pe traseul respectiv.
Concluzii
Evenimentele din Grecia se desfăşoară pe fondul unor semnale negative,
chiar pesimiste privind viitorul unei Europe Unite, dar şi în condiţiile unui
context de securitate europeană şi globală extrem de tulbure, chiar
primejdios. În Europa, răcirea relaţiilor dintre Rusia şi ţările vesteuropene, datorată evenimentelor din Ucraina şi alipirea la Rusia a
Peninsulei Crimeea menţine o stare de ambiguitate, nelinişte şi neîncredere.
Dialogul Vestului cu Rusia se poartă cu greu, numai în situaţii speciale,
prin intermediul SUA şi parţial Germaniei şi Franţei. Se vorbeşte tot mai
mult despre BREXIT, adică ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană
şi toată Europa aşteaptă evoluţiile de după referendumul din 23 iunie 2016.
O asemenea eventualitate ar crea mari probleme Uniunii Europene şi
implicit Greciei. SUA sunt cel mai mare susţinător al rămânerii Marii
Britanii în Uniunea Europeană, iar preşedintele B. Obama a afirmat în
aprilie 2016 că ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar crea mari
dificultăţi în cooperarea bilaterală şi ca exemplificare a afirmat că un nou
plan de cooperare economico-financiară bilaterală ar dura 10 ani până la
definitivare. În acelaşi timp se vorbeşte despre GREXIT, adică ieşirea
Greciei din zona Euro nu şi din Uniunea Europeană. Apreciez ca o
deteriorare a situaţiei din Grecia şi eşuarea tratativelor cu creditorii nu ar
putea duce la ieșirea Greciei din UE. Mai în glumă, mai în serios, unii
analişti europeni afirmă că pentru Grecia ar exista trei scenarii: optimism,
compromis şi dezastru.
Din analiza evenimentelor recente rezultă că Grecia este sprijinită
puternic pentru ieşirea din actuala criză de către SUA şi FMI, cu orientare
spre ştergerea unei părţi din datorie, ca singura cale spre salvarea de la
dezastru, în timp ce Germania, Finlanda şi Slovacia susţin că nu pot fi
şterse datoriile unei ţări care face parte din zona Euro, fiind contrar
reglementărilor UE. Preşedinta FMI, C. Lagarde, a declarat că datoria
elenă este nesustenabilă şi prin urmare, reducerea ei este esenţială. Un
studiu efectuat de Facultatea Europeană de Management din Berlin ajunge
la concluzia bizară că 95% din cele 220 miliarde de euro primite de Grecia
de la începutul crizei, sub forma de împrumut, au fost dirijate spre salvarea
băncilor europene şi numai 5% către statul elen. Dată fiind importanţa
poziţiei geostrategice a Greciei se poate aprecia că se vor găsi soluţii
pentru ieşirea Greciei din această criză. Menţinerea Greciei în Uniunea
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Europeană şi NATO este esenţială pentru contracararea influenţei Rusiei în
zonă. Sunt de remarcat discuţiile intense dintre preşedintele SUA B. Obama
şi cancelarul german A. Merkel pe tema greacă.
În acelaşi timp, criza migranţilor care s-a suprapus peste criza
economică din Grecia a marcat puternic evoluţiile interne şi a existat
pericolul alunecării spre o criza umanitară. Pentru moment criza s-a mai
liniştit însă sunt necesare noi soluţii viabile, pentru gestionarea actualei
situaţii. Totul va depinde de intervenţia Uniunii Europene atât independent,
cât şi printr-o inteligentă colaborare cu Turcia pentru gestionarea crizei
migranţilor care afluiesc spre Europa.
Perioada de după iunie 2016 poate aduce evoluţii neplăcute pe plan
local în Grecia dar şi în Europa. Nutrim speranţa că vor fi puse la lucru
inteligenţa şi prerogativele conducerii Uniunii Europene pentru depăşirea
crizelor actuale.
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REÎNTOARCEREA RUSIEI
Gl.bg. (r) prof.univ.dr. Gheorghe NICOLAESCU
După 1991, Rusia urmează o traiectorie
previzibilă pentru toţi cei care au descifrat
mentalitatea imperială a Kremlinului.
Reformele lui Gorbaciov sfârşiseră
lamentabil;
interzicerea
vodcii
şi
încercarea de transparentizare a unor
demersuri politice nu erau de ajuns pentru
reformarea fostului stat sovietic.
Elţân este scos în faţă pentru o perioada
extrem de scurtă, însă necesară doar cât să
se pună la punct trecerea în mâinile noii
oligarhii a principalelor bogăţii ale ţării.
Generalul
de
brigadă
Majoritatea
analiştilor
politici
prof.univ. (r) dr. Gheorghe
contemporani este de părere că
Nicolaescu a fost ataşat al
apărării,
militar, aero și
dezintegrarea URSS şi a „lagărului
naval în Italia.
socialist” a luat prin surprindere lumea
A îndeplinit mai multe
occidentală prin rapiditatea desfăşurării
funcţii de răspundere în
evenimentelor. Personal înclin să cred că
cadrul
sistemului
de
aşa s-au petrecut lucrurile. Am în vedere
informaţii
al
Armatei
României, până la cea de;
faptul că SUA au înţeles destul de târziu
locţiitor al Directorului
că Rusia indiferent de ideologie şi formă
General al Direcţiei Generale
de guvernământ, rămâne un stat
de Informaţii a Apărării.
expansionist şi antidemocratic, (poate nu
Desfăşoară
o
susţinută
degeaba, Grupul de la Riga, format din
activitate
didactică
şi
publicistică fiind profesor
câţiva kremlinologi ataşaţi ai ambasadei
universitar şi coordonator de
americane, responsabil cu colectarea şi
doctorate
în
cadrul
analizarea informaţiilor culese din Rusia
Universităţii Naţionale de
Bolşevică în anii 20), s-a pronunţat
Apărare.
împotriva târguielilor pragmatice cu un
astfel de stat, subliniind că „politica
întemeiată pe încredere pe termen lung şi
pe relaţii de loialitate era o iluzie. Manevrele tradiţionale deveneau inutile,
dacă nu chiar periculoase”9. Apariţia lui Putin a însemnat „marea cotitură”
în politica Rusiei, revenirea în forţă la ceea ce, în fapt, înseamnă „politica
imperială”, orientată spre recâştigarea unui statut privilegiat pentru noua
Rusie, care nu mai este comunistă, dar nici democratică nu pare a fi.
9

Stefano Guzzini ” Realism şi relaţii internaţionale, Editura Institutul European, Bucureşti,
1998, pag.110
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Cele trei mandate de preşedinte
al Federaţiei Ruse şi probabil că va
urma şi un al patrulea, nu sunt un
„capriciu”. Putin şi cei care îl
înconjoară ştiu foarte bine că
„proiectul
imperial”
de
reconstrucţie a unei mari puteri nu
poate fi realizat în 4 şi nici în 8 ani,
ci în mai mulţi adică în minimum
20, după aprecierea noastră.
Se pare că Occidentul a înţeles din nou prea târziu acest lucru.
Evenimentele din Crimeea, din Ucraina şi mai recent din Siria, confirmă
pe deplin afirmaţia noastră. Proiectul politic imperial al liderului de la
Moscova nu ascunde niciun secret. El seamănă, respectând proporţiile, leit
cu cele ale lui Ivan cel Groaznic, Ekaterinei cea Mare, Petru cel Mare,
Lenin, Stalin şi chiar Gorbaciov, deşi acesta din urmă era forţat de realităţi
să se ocupe mai mult de ajustarea imaginii comunismului, decât de întărirea
lui.
În ultimii 25 de ani, se pare că Occidentul a fost interesat mai mult de
sindromul de „claustrofobie” de care Rusia se tot plânge. Realitatea era că
cea mai întinsă ţară de pe glob, în care, după cum spunea H. Kissinger,
oraşul Sankt Petersburg este mai aproape de New York decât de
Vladivostok, iar acesta la rândul său, mai aproape de Seattle decât de
Moscova, nu putea să sufere de „claustrofobie”, doar cel mult de „sindrom
imperial”.
Prăbuşirea şi dezintegrarea URSS a generat, cum era şi de aşteptat, o
complexă „căutare de sine”. Nu întâmplător Al. Dughin, unul dintre cei mai
importanţi analişti geopolitici ruşi, în lucrarea sa „Bazele Geopoliticii”,
spunea că: „Federaţia Rusă nu are o istorie statală, hotarele ei sunt
întâmplătoare, orientările ei culturale sunt tulburi, regimul ei politic este
instabil şi confuz, harta etnică este eterogenă, iar structura economică este
fragmentară şi parţial dezorganizată... Pentru a crea ceva stabil, pe scheletul
acestui imperiu este nevoie de o adevărată revoluţie, similară revoluţiei
turcilor tineri, care au creat dintr-un fragment al Imperiului Otoman o Turcie
laică contemporană” și, mai departe, conchide că „Federaţia Rusă nu
reprezintă Rusia, Statul Rus integral, ci este o formaţie de trecere într-un
proces politic, geopolitic amplu, dinamic şi global. Nimic mai mult.
Bineînţeles că Rusia poate să devină, în perspectivă, Statul Rus, dar nu este
absolut clar că aceasta se va întâmpla şi este la fel de neclar dacă merită să
aspirăm la aşa ceva”.
Se pare că „interesele geopolitice şi geostrategice” ale Rusiei au început
să se clarifice. Anexarea Peninsulei Crimeea este un fapt consumat. Nimeni
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nu mai declară nimic în legătură cu acest subiect, astfel că într-un an,
maximum doi, va deveni un status quo.
Moscova, fără să considere că şi-a îndeplinit sarcinile strategice la Marea
Neagră, probabil că se va opri la această fază, evitând înglobarea Crimeei în
Federaţie şi se va mulţumi „să protejeze” cum ştie ea mai bine, preocupată
mai ales de protejarea populaţiei rusofone din zonă.
Baza Flotei Ruseşti din Marea Neagră este astfel asigurată şi funcţională
iar ieşirea la Marea Mediterană, absolut posibilă.
În ce priveşte Ucraina, situaţia este mai complexă şi mai preocupantă.
Preocuparea conducerii de la Kremlin în legătură cu statutul viitor al
Ucrainei este exprimată de Al. Dughin, fără nici un echivoc: „Suveranitatea
Ucrainei reprezintă un fenomen atât de negativ pentru geopolitica rusească,
încât poate provoca foarte uşor un conflict armat”.
„Ucraina, ca stat independent”, spune mai departe Al. Dughin „cu
oarecare ambiţii teritoriale” prezintă un pericol enorm pentru întreaga
Eurasie, iar fără soluţionarea problemei ucrainene, nu are sens să vorbim
despre o geopolitică continentală”, pentru că „Imperativul absolut al politicii
ruseşti pe litoralul Mării Negre este controlul total şi nestingherit al Rusiei
pe tot întinsul ei”... Până acum Putin nu a acţionat decât în acest spirit, deci,
pentru Occident nu ar fi trebuit să fie nimic nou sub soare. Rusia devine an
de an tot mai bogată, dar destul de nesigură, din punct de vedere geopolitic.
Va continua să aplice o politică a paşilor mărunţi dar siguri, încercând să
manipuleze ţările din zonele tampon şi să creeze un nou echilibru regional
de putere, cel puţin în bazinul ponto-caspic.
Cu siguranţă, Moscova se va folosi de o dinamică atipică, cel puţin în
Ucraina şi Crimeea.
Atipică, întrucât nu va intenţiona să recreeze structuri politico-militare
formale care să răspundă de probleme la Moscova, pentru că ar trebui în
final să dea explicaţii. Se va folosi însă de importanţa „influenţei ruse”,
influenţă pe care deja o vedem manifestându-se: şantajul energetic, sprijinul
financiar pe termen lung, preocuparea pentru soarta rusofonilor etc.
Ucraina reprezintă un adevărat „călcâi al lui Ahile” comun de astă dată,
atât pentru Occident, dar mai ales pentru Rusia. Această situaţie paradoxală
rezidă din poziţia Ucrainei transformată, în urma dezintegrării URSS, într-o
veritabilă zonă tampon pentru Rusia dar şi o vecinătate complexă pentru
NATO, la extremitatea sud estică a acesteia.
E clar că o eventuală apartenenţă a Ucrainei la NATO ar fi considerată de
Moscova drept un atentat la esenţa Statului Rus. Politica din ultimul deceniu
a Rusiei vis-á-vis de Ucraina a lăsat să se înţeleagă că, uşor ușor, aceasta din
urmă ar putea reintra în sfera de influenţă rusă.
„Maidanul” de la mijlocul deceniului doi, sprijinit puternic al
Occidentului a scos din calcul această variantă, aşa că ruşilor le-a rămas
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doar varianta unei corecţii cu care părţile par a fi căzut de acord: vestul
Ucrainei în NATO şi eventual în UE, iar estul acesteia sub controlul
Federaţiei Ruse, care se pare că va trebui să se mulţumească cu o zonă
tampon de mai mică întindere.
Tot e mai bine decât nimic. Varianta unei construcţii defensive comune
Rusia- Belarus în care să fie atrasă şi Ucraina s-a năruit.
La flancul sud-estic al NATO, Rusia va avea în faţă state care nu se pot
apăra singure şi o Alianţă NATO eficientă şi viabilă doar dacă SUA se vor
implica în mod concret.
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IMPLICAREA FEDERAŢIEI RUSE ÎN CONFLICTELE
MILITARE ACTUALE
Col. (r) Ion SCARLAT

Colonelul (r) Ion Scarlat a
fot șef birou analiză
politico-militară în cadrul
Direcției
Informații
Militare.
În prezent activează în
cadrul
Asociației
Diplomaților Militari în
rezervă și în Retragere
„A.I. Cuza”, ca membru în
Consiliu de Conducere.

Situaţia economică din Federaţia Rusă
Dificultăţile economice ale Federaţiei
Ruse (F. Ruse) sunt în mare parte legate de
cauze conjucturale, dar multe ţin de factori
structurali. Astfel, din anul 2008,
preşedintele rus Vladimir Putin pentru a-şi
consolida puterea s-a axat pe probleme de
politică externă, în detrimentul economiei.
Iar în prezent, după aplicarea sancţiunilor
internaţionale, ca urmare a anexării Crimeii
şi prăbuşirea preţului petrolului, autorităţile
de la Moscova se confruntă cu mari
greutăţi. Ca urmare, ministrul rus al
Dezvoltării Economice, Aleksei Uliukaiev,
consideră că soluţia optimă ar fi aceea a
privatizării urgente a unor companii cu
capital majoritar de stat. În anul 2015,
economia F. Ruse a suferit o contracţie de
3,9%, iar prognoza de anul acesta se referă
la o scădere de 3,7 - 3,8%. Bugetul pe anul
acesta a fost planificat pe o prognoză de 50
de dolari barilul de petrol, iar în prezent
preţul petrolului este de 33 de dolari pe
baril şi nu sunt indicii ca această situaţie să

se schimbe.
Printre companiile pe care guvernul rus vrea să le introducă pe lista de
privatizare se numără bănci, companii din industria petrolieră şi chiar unele
fabrici de armament. Austeritatea se face deja simţită. Astfel, membrii
serviciilor de urgenţă din Moscova nu au fost plătiţi, iar pensionarilor li s-a
eliminat gratuitatea pe transportul în comun, fapt ce i-a determinat să
protesteze în mai multe oraşe ale ţării. Producătorul auto Avtovaz a anunţat
că va introduce săptămâna de lucru de patru zile, reducând salariile
angajaţilor cu 20%, pentru a compensa scăderea vânzărilor.
Ca urmare a sancţiunilor impuse F. Ruse, a prăbuşirii preţului petrolului
şi a deprecierii rublei, preţurile alimentelor au crescut cu aproximativ 30%,
în timp ce salariile reale au scăzut cu 9,5%. De asemenea, peste 250.000 de
cetăţeni ruşi sunt pe punctul de a fi scoşi în stradă, ca urmare a faptului că au
cumpărat case prin credit ipotecar, iar acum pe fondul prăbuşirii rublei, nu-şi
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mai pot achita ratele la bănci. Oamenii protestează şi cer soluţii
preşedintelui Putin.
După cum arată datele economice şi financiare, conform estimărilor unor
analişti, administraţiei conduse de preşedintele Vladimir Putin i-au mai
rămas bani pentru încă un an şi jumătate. Însă până la terminarea banilor sar putea produce colapsul importurilor, precum şi falimentul multor
companii ruseşti care nu vor mai fi capabile să-şi plătească datoriile în
valută. Ca urmare, redresarea financiară a F. Ruse va putea fi stabilizată
doar cu ajutorul Fondului Monetar Internaţional. Un astfel de program cu
FMI este posibil doar după schimbarea regimului puterii din Federaţia Rusă.
Ambiţii geostrategice ale preşedintelui Vladimir Putin
Acţiunile întreprinse de preşedintele F. Ruse, Vladimir Putin, pe plan
extern, au menirea de a demonstra faptul că administraţia sa este profund
preocupată
de
situaţia
politico-militară internaţională
şi doreşte să se implice efectiv
- politic, diplomatic şi militar
- pentru soluţionarea unor
conflicte
regionale
care
trenează de mai mult timp.
Conducerea F. Ruse consideră
că a stat prea mult timp în
expectativă şi ar fi momentul
prielnic să treacă la măsuri pentru recâştigarea poziţiei de mare putere, aşa
cum a fost pe timpul Uniunii Sovietice. Astfel, a devenit o preocupare
importantă pentru SUA şi unele state din Uniunea Europeană să stopeze
avansul F. Ruse. Posibilitatea pentru a reuşi această strategie s-a realizat prin
disputele din proaspătul stat independent, fost sovietic, Ucraina. Fostul
preşedinte al Ucrainei devotat Kremlinului, Viktor Ianukovici a negociat
atât cu F. Rusă, cât şi cu Occidentul, urmărind să obţină concesii de la
ambele părţi. Încercarea liderilor de la Kiev de echilibrare a relaţiilor cu cele
două părţi, precum şi divizarea politică profundă dintre populaţia ucraineană
cu orientare pro-europeană şi cea cu orientare pro-rusă, au oferit
Occidentului deschiderea de care avea nevoie pentru a submina poziţia F.
Ruse în Ucraina.
Acţiunile lui Viktor Ianukovici de a sista programul de apropiere şi
aderare la organismele Occidentale au permis F. Ruse să se reimpună ca
putere regională, cu potenţialul de a câştiga hegemonia în fosta periferie
sovietică şi dincolo de aceasta. Datorită administraţiei fostului preşedinte al
Ucrainei, Viktor Ianukovici, nu numai că Ucraina a devenit pro - F. Rusă,
dar Moscova a reuşit să-şi consolideze influenţa militară şi economică în
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regiune, prin lansarea Uniunii Vamale şi susţinerea Organizaţiei Tratatului
pentru Securitate Colectivă. Uniunea Europeană a devenit din ce în ce mai
îngrijorată, în condiţiile în care F. Rusă se impunea tot mai agresiv pe
flancul estic al continentului.
Situaţia a atins punctul critic în noiembrie 2013, când preşedintele Viktor
Ianukovici a suspendat negocierile Kievului privind acordurile de asociere şi
liber schimb cu Uniunea Europeană, ca răspuns la presiunile în creştere
exercitate de F. Rusă. Acest demers a declanşat imediat demonstraţii pro Europa la Kiev, care au condus la înlăturarea de la putere a lui Viktor
Ianukovici, trei luni mai târziu. Protestele, cunoscute drept revoluţia
„Euromaidan”, s-au bucurat de sprijin susţinut la nivel local, dar au fost şi
puternic încurajate de SUA şi UE. În momentul în care un guvern prooccidental a înlocuit Administraţia Ianukovici de la Kiev, Occidentul şi-a
atins obiectivul în Ucraina, iar F. Rusă şi-a pierdut o zonă tampon de
importanţă strategică. Acest moment a marcat tensionarea dialogului EstVest şi intensificarea eforturilor conducerii politice de la Moscova de a găsi
căi concrete de acţiuni, menite să stopeze creşterea influenţei Occidentului
în vecinătatea apropiată a Rusiei și de recuperare a pozițiilor anterioare. Au
fost luate măsuri concrete de subminare a noului guvern ucrainean, a fost
anexată Crimeea, care pentru o lungă perioadă a fost regiunea cu cele mai
ferme sentimente pro - F. Rusă din Ucraina. De asemenea, Moscova a iniţiat
şi susţinut revolta pro-rusă din estul Ucrainei, utilizând tactici similare celor
din revolta „Euromaidan”, prin proteste susţinute şi vandalizarea clădirilor
din marile oraşe. Cu toate acestea, revolta a avut o componentă suplimentară
prin faptul că unii protestatari au fost înarmaţi, parte dintre aceştia fiind
militari ruşi sub acoperire, deci se poate vorbi de elemente de război hibrid.
Intenţia F. Ruse era ca prin folosirea protestelor armate şi ocuparea
clădirilor să exercite presiuni suplimentare asupra noului guvern de la Kiev,
să-l forţeze să adopte o poziţie politică defensivă, urmând astfel să-şi creeze
condiţii favorabile pentru restabilirea controlului asupra zonei.
Atunci când Kievul a ales să utilizeze forţa militară pentru a înăbuşi
demonstraţiile care au avut loc în aprilie 2014, au izbucnit ciocniri în estul
Ucrainei, iar Kievul a fost determinat să se îndrepte mai mult spre Occident
şi să se îndepărteze de Moscova, ajungându-se astfel la impasul actual dintre
cele două ţări.
Atât SUA cât şi Uniunea Europeană sprijină guvernul pro-occidental din
Ucraina prin acorduri economice, asistenţă în domeniul securităţii şi
susţinere politică. În condiţiile în care Ucraina rămâne orientată către
Occident este de aşteptat ca F. Rusă să întreprindă toate demersurile posibile
pentru a submina guvernul de la Kiev, prin susţinerea rebelilor din Est,
implementând restricţii economice şi prin manipularea divergenţelor politice
şi sociale din Ucraina. În felul acesta F. Rusă doreşte să arate că Ucraina
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este dependentă de aceasta din punct de vedere economic şi nu acceptă
poziţia pro-occidentalilor ucraineni de a adera la Uniunea Europeană şi cu
atât mai puțin la NATO.
Acesta constituie motivul pentru care este atât de dificil să se negocieze
încheierea conflictului din Ucraina, chiar şi în condiţiile în care au avut loc
numeroase discuţii între cele două părţi. Nu numai că Ucraina a devenit mult
mai polarizată de la momentul obţinerii independenţei, însă F.Rusă şi
Occidentul au exacerbat aceste diviziuni în încercarea de a obţine un avantaj
strategic în urmărirea propriilor imperative geopolitice.
Conflictul actual din Ucraina nu este singular, el constituie doar cea mai
recentă reiterare a unei dispute care se desfăşoară de secole. Aceasta nu
înseamnă că discuţiile nu vor
da rezultate, sau că F. Rusă,
Occidentul şi Ucraina nu vor
ajunge la un acord în privinţa
anumitor aspecte ale crizei. În
acest sens, evoluţiile din alte
zone, cum ar fi deteriorarea
economiei
F.
Ruse
şi
implicarea
Moscovei
în
războiul civil sirian, ar putea
oferi discuţiilor de pace din
Ucraina un nou impuls, dar şi o nouă abordare.
Într-un final, F. Rusă va încerca cu siguranţă să submineze puterea
oricărui guvern ucrainean care este aliniat şi susţinut de Occident, la fel cum
SUA şi UE vor acţiona în privinţa oricăror actori care ameninţă să reintre în
sfera de influenţă a Moscovei, să devină sateliţi pro-ruşi. Maniera şi
intensitatea competiţiei se va schimba cu siguranţă în timp. Având în vedere
rivalitatea geopolitică dintre F. Rusă şi Occident, precum şi importanţa
Ucrainei pentru securitatea F. Ruse, pe care aceasta o vrea ca un tampon
între cele două părţi, adevărata necunoscută este cât de departe vor fi
dispuse ambele tabere să meargă pentru a-şi consolida dominaţia asupra
acestei ţări importante pentru una şi vitală pentru cealaltă.
Strategia Federaţiei Ruse pentru aplanarea conflictelor
În discursul susţinut în cadrul Adunării Generale a ONU, din 28
septembrie 2015, preşedintele Vladimir Putin a afirmat că face apel la
valorile şi interesele comune pentru a lupta împotriva inamicului comun,
Statul Islamic (SI): „în baza legislaţiei internaţionale, trebuie să ne unim
eforturile pentru a soluţiona problemele cu care ne confruntăm şi să creăm
o coaliţie internaţională extinsă împotriva terorismului. La fel ca şi coaliţia
antihitleristă, aceasta ar putea reuni o gamă extinsă de forţe care să se
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opună ferm celor care, la fel ca naziştii, seamănă ură şi discordie în rândul
omenirii”.
Obiectivul actual al diplomaţiei ruse este de a sublinia faptul că SI este
cea mai mare ameninţare la adresa comunităţii internaţionale. Acest mesaj
este de fapt conform cu politica externă a lui Vladimir Putin de-a lungul
unei perioade îndelungate, cel puţin aşa cum acesta o promovează în faţa
Occidentului. Cu acest prilej Președintele rus a mai spus: „terorismul
reprezintă principalul pericol la adresa drepturilor şi libertăţilor speciei
umane, precum şi a dezvoltării continue a statelor şi popoarelor. În acest
sens, Consiliul de Securitate al ONU trebuie să fie organismul principal de
coordonare a cooperării internaţionale în lupta împotriva terorismului,
succesorul ideologic al nazismului”. De fapt, Putin subliniază ceea ce
afirmă şi Occidentul, dar interesant este cum o spune, aluziile destul de
transparente pe care le strecoară în mesajul transmis ce anticipează acţiunile
viitoare întreprinse de Moscova.
În acest context, preşedintele Vladimir Putin a propus în anul 2015,
omologului său american, Barack Obama, constituirea unei noi coaliţii în
Siria pentru combaterea grupării jihadiste Statul Islamic. Liderii occidentali
au decis să relanseze discuţiile în cadrul Adunării Generale a Organizaţiei
Naţiunilor Unite în vederea soluţionării acestui conflict, care a făcut sute de
mii de victime şi a trimis pe calea exilului alte sute de mii de persoane.
Deceniile de expansionism sovietic din perioada Războiului Rece au
determinat Administraţia de la Washington să acţioneze din reflex atunci
când forţele armate ruse încep să execute misiuni în afara propriilor graniţe.
Pe fondul informaţiilor potrivit cărora Moscova devenea tot mai prezentă în
Siria, că îşi extinde rolul în sfera militară şi a informaţiilor în această ţară,
administraţia americană nu a avut altă opţiune decât să accepte desfăşurarea
unei întrevederi cu Vladimir Putin în cadrul Adunării Generale a ONU.
Întâlnirea s-a desfăşurat la New York, în 28 septembrie 2015, între
preşedintele SUA, Barak Obama şi preşedintele F. Ruse, Vladimir Putin. Cu
acea ocazie s-a făcut precizarea că SUA au rezerve faţă de apelul liderului
rus la constituirea unei „coaliţii internaţionale” pentru a lupta împotriva SI.
Pe 20 septembrie 2015 au avut loc discuţii între ministrul apărării F. Ruse şi
şeful Pentagonului privind preîntâmpinarea oricăror incidente între Forţele
Aeriene ruse şi cele americane, pe timpul misiunilor împotriva grupărilor
teroriste de pe teritoriul Siriei. Pe data de 30 septembrie 2015, Duma de Stat
a F. Ruse a aprobat intervenţia militară rusă împotriva grupărilor teroriste
din Siria, la cererea guvernului acestei ţări. Prin decizia de implicare în acest
teatru, Vladimir Putin a reuşit să creeze impresia de putere politică atât pe
frontul intern, cât şi pe cel internaţional. Însă adevăratul secret din spatele
acestei pretinse puteri este de fapt reprezentat de slăbiciunea evidentă a SUA
şi a UE, care au demonstrat doar un interes redus în a se implica în războiul
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sirian care dura deja de patru ani. Doar criza refugiaţilor, ameninţarea
terorismului SI şi apariţia unităţilor combatante ruseşti au determinat
Occidentul să-şi intensifice implicarea.
În niciun caz Moscova nu va fi capabilă să creeze o nouă ordine militară
prin intermediul implicării sale militare în Siria, în contextul în care puterile
regionale concurente din Orientul Mijlociu şi părţile aflate în război fac
situaţia mult prea complexă, iar strategii de la Moscova ştiu la rândul lor
acest lucru. Însă simplul fapt că, F. Rusă a produs o stare de nemulțumire
SUA şi Arabiei Saudite prin dislocarea de capabilităţi militare în Siria, este
un nou punct câștigat în competiția dintre aceștia și Moscova. În fapt,
Arabia Saudită este principalul stat responsabil pentru determinarea
reducerii preţului petrolului, preţ extrem de important pentru F. Rusă.
Analiştii occidentali apreciază că planul de pace al Kremlinului a readus
F. Rusă în procesul de negociere din Orientul Apropiat, iar ruşii îşi întăresc
poziţia diplomatică prin prezentarea publică a armamentului performant
transportat în Siria. Aceştia au folosit o strategie similară şi în Ucraina, ceea
ce se poate interpreta ca o demonstraţie de putere militară.
Conform unor analize, criza refugiaţilor din Europa are legătură directă
cu strategia lui Vladimir Putin. Aşa se şi explică propunerea pe care a făcuto preşedintele F. Ruse în cadrul Adunării Generale a Naţiunilor Unite din
septembrie 2015. Toate aceste acţiuni au drept scop ca, la final, Occidentul
să uite de Ucraina. Oricum, războiul din Ucraina este deja câştigat de F.
Rusă. Următorul pas al Moscovei va fi determinarea ridicării sancţiunilor
impuse de Occident. În definitiv, chiar acest lucru doreşte să transmită
Kremlinul politicienilor vestici: faptul că se implică pentru a pune capăt
războiului din Siria şi afluxului de refugiaţi către Uniunea Europeană în
schimbul ridicării sancţiunilor.
De asemenea, ar fi de aşteptat ca prin acceptarea acestui compromis,
Rusiei i s-ar recunoaşte statutul de putere globală, ceea ce ar aşeza-o pe
picior de egalitate cu SUA, fapt ce nu corespunde întru totul realităţii.
Conduita abordată de Vladimir Putin în relaţiile cu Washingtonul şi, în
general cu Occidentul, indică în mod clar faptul că acesta nu va face de bună
voie nici o favoare acestora.
În prezent, preşedintele Vladimir Putin s-a angajat să facă tot ce este
necesar, împreună cu autorităţile legitime siriene, pentru încetarea războiului
civil printr-un armistiţiu, dorinţă susţinută, cel puţin la nivel declarativ, de
toţi actorii implicaţi în criza siriană, dar fiecare în funcţie de propriile
interese şi propria soluţie de restabilire a ordinii. Aceasta presupune găsirea
unei soluţii de compromis acceptabilă pentru ambele tabere, lucru deloc uşor
în practică. Oricum, preşedintele Putin a anunţat că a discutat planul său cu
omologul american, Barack Obama, lăsând impresia că acesta ar fi fost de
acord, în principiu, cu propunerile ruseşti, ceea ce, dacă nu este un bluf
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caracteristic preşedintelui rus, poate fi considerat cel puţin o victorie tactică
în contextul confruntării Est-Vest. Mai mult, preşedintele rus a dat asigurări
că Statele Unite şi Rusia sunt gata să pună în aplicare un mecanism eficient
de control al respectării acordului de încetare a focului, precizând că se va
crea o linie directă de comunicare, precum şi un grup de lucru pentru a face
schimb de informaţii. Acest acord a fost precedat de o muncă intensă depusă
de echipe de experţi americani şi ruşi şi a fost facilitat de experienţa pozitivă
obţinută pe timpul acordului dintre SUA şi Rusia privind desfiinţarea
arsenalului chimic sirian, semnat în septembrie 2013.
Occidentul presupune că imediat ce monstrul SI va fi decapitat, F. Rusă
va dori să discute cum să împartă câştigurile obţinute în urma victoriei.
Aceasta va presupune o discuţie legată de graniţe, sfere de influenţă,
multipolaritate şi multe altele, pe care Occidentul nu este dispus să o aibă.
Oricum, o concluzie este sigură, confirmată de realitate: F. Rusă este din
nou prezentă în Orientul Mijlociu şi chiar într-o poziţie destul de
avantajoasă. Rămâne de văzut dacă va putea să şi-o păstreze.
În vederea respectării angajamentului de încetare a focului pe teritoriul
Siriei, preşedintele Vladimir Putin a ordonat retragerea trupelor ruseşti pe 14
martie 2016. Acestea nu au fost retrase în totalitate, rămânând formaţiuni
militare pentru a ţine sub control situaţia din zona de conflict și pentru paza
facilităților militare construite de militarii ruși pe timpul executării misiunii.
Măsura luată de F. Rusă este ca urmare a faptului că cheltuielile militare de
întreţinere a trupelor din Siria erau foarte mari. De asemenea, SUA şi
Uniunea Europeană nu au întreprins nimic pentru ridicarea sancţiunilor
împotriva F. Ruse, ca urmare a intervenţiei din Ucraina.
Recentele evenimente din Ucraina şi Siria, prestaţia politică, în multe
privinţe de succes a preşedintelui Vladimir Putin, au hrănit substanţial
orgoliul şi mândria naţională a poporului rus, ceea ce a sporit capacitatea de
rezistenţă a acestuia faţă de greutăţile serioase generate de embargou,
scăderea preţului petrolului, sporirea cheltuielilor militare, regim politic cu
accente dictatoriale, corupţie etc.
Lozinca folosită în timpul războiului rece potrivit căreia conducerea
statului a acţionat astfel pentru a opune rezistenţă unei invazii fără
precedent a Occidentului asupra spaţiului rus, a funcţionat şi de această
dată. Vladimir Putin este convins că, asemenea marilor conducători ruşi şi
el şi-a găsit locul în istoria naţională reuşind să-i învingă pe adversari şi să
mărească teritoriul naţional. În plan extern, Vladimir Putin ar dori să fie
perceput ca un lider vizionar care a readus F. Rusă în rândul marilor puteri şi
care a reuşit să creeze o coaliţie a statelor care doresc să învingă SI, noul
Hitler. Rămâne însă întrebarea dacă Federaţia Rusă este un membru
indispensabil al unei viitoare coaliţii învingătoare.
ADMRR “A.I. CUZA”

35

DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL 1/nrUMĂRUL 1 • IUNIE 2016

NEO-OTOMANISMUL
ISTORIA SE REPETĂ ???
Gl.bg. (r) Dan NICULESCU
Sfârşitul Primului Război Mondial a
însemnat, printre altele, desfiinţarea
Imperiului Otoman, apariţia Republicii
Turce care, sub conducerea lui Mustafa
Kemal, a schimbat radical politica externă a
Turciei orientând-o, chiar forţat, către
civilizaţia occidentală. Au urmat aproape 80
de ani de deconectare aproape completă a
Turciei de zona controlată anterior de
Imperiul Otoman, ca apoi să asistăm, cu
precădere după venirea la putere a
Partidului Dezvoltării şi Justiţiei condus de
Generalul de brigadă (r)
actualul preşedinte al Turciei, Recep Tayyip
Dan Niculescu a fost
Erdogan, la un adevărat recurs la trecut.
ataşat al apărării, militar,
Astfel, Turcia a reapărut ca un actor politic
aero şi naval în Israel. A
îndeplinit
mai
multe
important în Orientul Mijlociu, Balcani,
funcții de răspunedre în
zona Mării Caspice şi Asiei Centrale.
cadrul Direcției Informații
Totodată, acest nou activism politic şi
Militare, dintre care și pe
diplomatic survenit după terminarea
aceea de locțiitor al șefului
Războiului Rece, poate fi interpretat şi ca
direcției. În prezent este
președintele
ADMRR
răspuns la schimbările structurale petrecute
„A.I. Cuza” și redactor șef
în sistemul mondial de securitate. Dacă
al
revistei
Asociației
aceste schimbări vor fi înţelese corect şi
„Dincolo de Orizonturi”.
abordate cu înţelepciune şi prudenţă de
către liderii de la Ankara, există
posibilitatea ca Turcia să-şi transforme în
realitate aspiraţiile geopolitice de a deveni mult mai mult decât este în
prezent, o punte de legătură dintre Occident şi lumea arabă şi ţară cu
importanţă strategică la flancul sudic al NATO, anume o putere centrală.
Schimbarea viziuni politice, sprijinită de o dezvoltare economică
impetuoasă, de recunoaştere internaţională, ca urmare a unei politici şi
diplomaţii echilibrate şi novatoare, de apariţia unei elite politice la care
„noi” este mai important decât “eu” şi, nu în ultimul rînd, datorită unei
conjuncturi politico-diplomatice şi militare favorabile au format cadrul
general în care a luat naştere noua doctrină politică a Turciei, cunoscută sub
denumirea de neo-otomanism.
Interesant este faptul că aceste transformări spectaculoase se petrec pe
fondul amplificării naţionalismului, a conştiinţei apartenenţei la o istorie
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glorioasă comună, într-un cuvânt, de încredere în destinul propriului popor.
Suportul pentru toate aceste evoluţii a fost şi este statul naţional, iar forţa
transformatoare este dată de acţiunile şi carisma liderilor politici.
În mare, acesta este cadrul politic, economic, social şi militar care a
generat revirimentul actual al Turciei. Acest proces este în plină desfăşurare
fiind marcat de succese importante dar şi de ameninţări interne şi externe
majore.
Elementele care au contribuit la revenirea Turciei pe scena internaţională
sunt multiple şi nu pot fi cuprinse satisfăcător într-o analiză de mică
amploare, aşa că voi încerca să abordez numai ceea ce consider a fi
particular. De aceea, în această lucrare nu o să analizez dezvoltarea
economică impresionantă a Turciei din ultimii 20 de ani datorită căreia în
prezent este a 16 economie mondială, ci ideologia, programul politic
asumat, ca factori generatori ai evoluţiilor din domeniile enunţate anterior.
Despre neo-otomanism nu se poate discuta fără a aduce în prim plan
personalitatea fostului prim ministru al Turciei, Ahmet Davutoglu, de care
este legată politica externă a ţării începând din anul 2002.
Davutoglu este printre puţinii intelectuali cu formaţie academică în
domeniul relaţiilor internaţionale care, intrând în politică, a avut
posibilitatea să-şi transpună, alături de ceilalţi lideri ai Partidului Justiţiei şi
Dezvoltării, teoriile în practică. În
analiza doctrinei sale, însuşită în mare
parte de formaţiunea politică la putere,
voi încerca să evidenţiez importanţa
acesteia pentru afirmarea internaţională
a ţării, dar şi eventualele limite.
Un prim concept fundamental al
acestei doctrine este cel referitor la
„adâncimea strategică” a Turciei.
Davutoglu porneşte de la constatarea
că Turcia, datorită poziţiei sale istorice şi geografice, poate fi considerată o
putere centrală pentru mai multe zone importante din punct de vedere
geostrategic: Orientul Mijlociu, Balcani, Caucaz, Asia Centrală, zona Mării
Caspice, Mediterana, Golful Persic şi Marea Neagră. Particularitatea acestui
concept constă în faptul că Turcia nu se consideră o putere regională, ceea
ce ar putea fi limitativ, ci una centrală, având acces nu spre o singură
regiune, ci către o zonă mult mai întinsă. Posibilitatea de a-şi exercita
influenţa în acest spaţiu îi poate conferi Turciei o importanţă strategică
globală. În această ecuaţie, Turcia refuză să se considere o ţară de legătură
între lumea musulmană şi civilizaţia occidentală, ceea ce ar însemna că este
exponenta acesteia din urmă în interiorul ţărilor islamice, ci se doreşte
promotoarea unor relaţii cu totul noi care să se bazeze pe principii liberale
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cum ar fi conceptual de „soft power”, care presupune renunțarea la forță și
la amenințarea cu folosirea ei, rezolvarea conflictelor prin mediere,
promovarea unor relaţii benefice pentru toate părţile, rezolvarea tuturor
litigiilor cu vecinii, toate acestea bazate și amplificate de conştientizarea
apartenenţei la moştenirea otomană comună.
Adâncimea strategică îi poate permite Turciei să recurgă la o politică
externă multi-dimensională, să se poziţioneze în postura de lider al lumii
arabe, ceea ce îi va conferi atât un rol geopolitic şi geostrategic central cât şi
unul de filtru pentru
influenţele din afară
spaţiului arab. Pentru a
reuşi să-şi realizeze cu
succes aceste aspiraţii
globale, Turcia ar
trebui să îndeplinească
două condiţii esenţiale:
prima este de ordin
intern; a doua se referă
la relaţiile cu vecinii.
Pe frontul intern, Turcia ar trebui să rezolve problema kurdă şi, poate la
fel de importantă datorită capacităţii sale destabilizatoare, să micşoreze
prăpastia ideologică existentă între islamişti şi secularişti. Teoretic, liderii
turci au înţeles beneficiul care ar rezulta pentru ţară odată cu rezolvarea
paşnică şi echitabilă a problemei kurde. Găsirea unei soluţii acceptabile de
ambele părţi ar degreva economia turcă de o mare povară, Ankara ar
dobândi credibilitate internaţională şi, mai ales, ar convinge lumea arabă de
onestitatea intenţiilor conducerii turce. La acest capitol trebuie să subliniem
faptul că stadiul declaraţiilor de bune intenţii nu a fost depăşit.
În ceea ce priveşte conflictul dintre segmentele islamiste şi cele
seculariste din cadrul societăţii turce, acesta a atins proporţii îngrijorătoare,
mai ales după alegerile prezidenţiale din anul 2007, când taberele şi-au
radicalizat poziţiile periculos de mult, ameninţând coeziunea socială şi chiar
funcţionarea statului. Din nefericire, această confruntare împinge tot mai
mult Turcia spre autoritarism politic, spre acțiuni nedemocratice ale
guvernului, menite să ducă la consolidarea puterii, spre radicalizare politică
și socială și nu în ultimul rând, la insecuritate, toate cu urmări negative pe
plan intern și extern.
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Pe plan extern, Davutoglu consideră că Turcia ar trebui să-şi rezolve
toate conflictele cu vecinii.
Este doctrina pe care a
numit-o „zero probleme cu
vecinii”. Ca Turcia să
devină o putere regională
şi să poată juca un rol
strategic global ar trebui să
depăşească animozităţile
trecutului şi să stabilească
relaţii cordiale cu toate
ţările vecine. Aceasta este
o condiţie indispensabilă
pentru îndeplinirea ambiţioaselor obiective vizate de conducerea de la
Ankara, fiind esenţială pentru susţinerea robustă şi credibilă a rolului de
promotor al dialogului între civilizaţii şi între religii ce ar urma să stea la
baza platformei pentru cucerirea inimilor şi sufletelor popoarelor din ţările
musulmane - principiul istoriei, culturii şi religiei comune. Progrese au fost
realizate în această direcţie, mai ales în Magreb, Balcani şi zona Mării
Caspice. Din păcate, implicarea Turciei în conflictele din Orientul Mijlociu
nu pare că este de natură să promoveze principiul „zero probleme cu
vecinii”, nici să situeze Ankara în afara oricăror suspiciuni în ochii liderilor
ţărilor arabe. De asemenea, poziția Turciei față de războiul civil din Siria,
ambiguitatea poziției sale față de Califatul Islamic (IS), deteriorarea
relațiilor cu Rusia, tensionarea relațiilor cu SUA și Israel, criza imigranților
și negocierile dure cu Uniunea Europeană pune sub semnul întrebării
credibilitatea politicii și intențiilor reale ale Ankarei. Este posibil ca anumite
disensiuni să fi apărut și în interiorul Partidului Dezvoltării și Justiției
datorită atitudinii adoptate de președintele Erdogan față de situațiile grave
cu care se confruntă țara. O primă victimă pare să fie chiar fondatorul neootomanismului, adică premierul Ahmet Davutoglu, recent silit să
demisioneze (5 mai 2016) pentru insuficientă aderare la linia politică trasată
de Erdogan și fiindcă nu s fost suficient de loial acestuia. Motivele nu sunt
destul de clare, dar semnalul nu este unul favorabil Turciei.
În analiza rezultatelor politicii externe ale Ankarei, ar trebui să
menţionăm şi un eşec de dată recentă, anume neinvitarea Turcia să se alăture
grupului care a format BRICS. Această organizaţie a economiilor
emergente, formată din China, India, Brazilia şi Africa de Sud, ce se vrea o
alternativă mai justă faţă de lumea centristă occidentală este, într-o oarecare
măsură, în concordanţă cu viziunea strategică a Ankarei. Este posibil ca
decizia membrilor BRICS să fie justificată de faptul că Turcia este percepută
ca o ţară cu ambiţii politice prea mari, sau încă nesigură fiind situată într-o
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zonă impredictibilă, ori fiindcă evoluţia Turciei nu este încă suficient de
convingătoare. Oricum, nici evoluţia BRICS nu are un viitor foarte bine
conturat aşa că putem în viitor să ne aşteptăm la multe surprize, pornind de
la apariţia unor interese contradictorii între membrii organizaţiei, până la
extinderea sa rapidă.
Concluzii
1. Neo-otomanismul se pare că este o politică de succes, dar nu lipsită de
contradicţii şi capcane. Cel mai important lucru este acela că, pe plan
intern, eliberează energii populare foarte mari, trezeşte ambiţii uitate de
aproape 80 de ani, redeşteaptă mândria naţională şi patriotismul, iar pe
plan regional promite o conducere geopolitică şi geostrategică mai justă,
mai echitabilă, se vrea dătătoare de speranţe şi o alternativă a ceva din
afară, străin de cultura, religia, tradiţiile popoarelor ce locuiesc în spaţiul
fostului Imperiul Otoman.
2. Neo-otomanismul intenţionează să realizeze o mobilizare completă a
întregului potenţial economic şi strategic al ţării. Este clar că, urmare a
acestei politici, prestigiul Turciei a crescut, mai ales în Orientul Mijlociu,
dar nu numai acolo, în primul rând datorită performanţelor economice
realizate, poate singurele realizări incontestabile. Dar puterea economică
se poate transforma în putere politică şi se pare că acesta este ţelul spre
care se îndreaptă ambiţiile liderilor de la Ankara. Deocamdată Turcia este
a şaisprezecea putere economică a lumii şi are ca obiectiv ca în anul 2023,
la aniversarea a 100 ani de la înfiinţarea republicii, să fie în primele zece
economii ale lumii. Care vor fi aspiraţiile politice atunci, care va fi reacţia
celorlalte puteri globale interesate de controlul zonei, rămâne de văzut.
3. Problema cea mai gravă a neo-otomanismului este că suferă de mari
contradicţii în politica externă. Turcia este membră NATO, cu drepturi şi
obligaţii ce rezultă din această calitate; are o cooperare extinsă cu
Federaţia Rusă (economică, diplomatică, militară) cu care are de asemenea
probleme de competiţie cu potenţial conflictual ridicat, mai ales în zona
Caspică şi în Asia Centrală; a adoptat poziţii în flagrantă contradicţie cu
SUA şi Israel referitoare la Irak, Iran, procesul de pace israeliano palestinian, remodelarea Orientului Mijlociu; în perioada conflictului
dintre Federaţia Rusă şi Georgia s-a opus ferm accesului forţelor navale
NATO în Marea Neagră. Pe de altă parte, cooperează cu SUA, Israel şi
ceilalţi parteneri suniţi din regiune în problema Siriei; a acceptat
amplasarea elementelor scutului anti-rachetă NATO pe teritoriul naţional,
cu anumite condiţionalităţi şi garanţii pentru a nu deranja prea tare Rusia,
dar şi plătind preţul de imagine implicat de luarea acestei decizii. Acest
slalom printre superputeri, dificultatea de a acorda interesele proprii cu
interesele puterilor globale, complexitatea regiunii, concurenţa dintre
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actorii regionali, cinismul care caracterizează relaţiile internaţionale cât şi
orgoliile marilor puteri, nu sunt de natură să facă realizarea obiectivelor
strategice ale Turciei o întreprindere uşoară, mai ales când conduita
politică a Ankarei trezeşte suspiciuni.
4. Rezolvarea problemelor interne este esenţială pentru eliberarea
tuturor energiilor ţării şi canalizarea lor spre obiectivul dorit, dar şi pentru
a da veridicitate mesajului politic transmis de Ankara. Cine crede că
istoria comună sau apartenenţa la aceeaşi religie şi cultură poate înlocui
suspiciunile şi resentimentele popoarelor provocate de 400 de ani de
ocupaţie otomană se înşeală. Cele mai importante atuuri ale Turciei în
relaţia cu lumea arabă sunt dinamica economică şi resentimentele lumii
arabe faţă de ceea ce percepe drept cinismul şi lipsa de morală a civilizaţiei
occidentale. Lumea arabă a traversat şi încă traversează o perioadă lungă
de recul social, cultural, politic şi militar. Ocupaţia otomană, colonialismul
occidental, pierderea controlului asupra resurselor proprii, apariţia statului
israelian, războaiele dintre diferitele ţări arabe şi înfrângerile umilitoare
suferite în faţa Israelului au radicalizat-o, au făcut-o suspicioasă faţă de
orice iniţiativă venită din afară. Actualul proces de remodelare a Orientului
Mijlociu a adâncit şi mai mult neîncrederea dintre elitele politice şi
popoarele ţărilor arabe. Religia nu a suferit nici o reformă, nu s-a
modernizat, nu s-a adaptat la nevoile prezentului, a rămas dogmatică,
contribuie din plin la divizarea şi radicalizarea lumii arabe. În acest context
critic se pare că Turcia a găsit un culoar favorabil, dar acest culoar trece
printr-un câmp de mine.
5. Complexitatea politică din Orientul Mijlociu este amplificată de
existenţa în acest spaţiu a două popoare fără ţară: palestinian şi kurd. Cum
va răspunde Turcia, cum va răspunde comunitatea internaţională dorinţei
de emancipare şi de statalitate a acestor popoare este o mare necunoscută.
Tipul acesta de conflict este cel mai periculos fiindcă nu are rezolvare, sau
are o singură rezolvare, din fericire inacceptabilă pentru civilizaţia
secolului XXI, să rămână unul singur din oponenţi.
Unele evoluţii politice din Turcia, în principal intervenţiile preşedintelui
turc R.T. Erdogan determină apariţia unui scepticism măsurat cu privire la
gestionarea migraţiei, atâta timp cât Acordul UE - Turcia se află în balans.
Este de remarcat şi rămâne un semn mare de întrebare care a fost cauza
reală a demisiei prim-ministrului Ahmet Davutoglu, un mare susţinător al
Acordului încheiat cu Uniunea Europeană. Fostul prim-ministru a mai
declarat că nu este de acord cu intenţia preşedintelui de a transforma
Turcia într-un sistem politic prezidenţial.
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ELEMENTE ALE POLITICII ŞI STRATEGIEI DE APĂRARE
ALE REPUBLICII POPULARE CHINEZE
Col. (r) Ioan PAREPA
Marele gânditor militar antic chinez Sun
Zi, afirma în lucrarea cunoscută sub numele
de Arta războiului, că: „Războiul este o
problemă de importanţă pentru ţară... şi ca
atare acesta merită o adâncă reflecţie şi o
matură chibzuinţă înainte de a-l porni”.
Peste un arc de timp de peste două milenii şi
jumătate, caracterul de postulat al acestui
principiu este pe deplin actual, deoarece
lumea de astăzi continuă să se caracterizeze
prin instabilitate şi se află în faţa unor noi
riscuri şi ameninţări mult mai grave decât în
Colonelul (r) Ioan Parepa
trecut. De aceea, tot mai multe state au
a fost ataşat al apărării,
adoptat şi aplică, în domeniul apărării
militar, aero şi naval în
naţionale, măsuri care să le permită a face
R.P. Chineză și R.P.D.
Coreeană. Anterior a fost
faţă oricărui pericol, indiferent din partea
șef birou analiză politicocui ar veni. În acest context, China nu face
militară
în cadrul
excepţie, ţinând seama de numeroasele
Direcției
Informații
agresiuni la care a fost supusă de-a lungul
Militare și şef al Secției
multor sute de ani, cu atât mai mult cu cât
Legături Militare Externe.
Este membru fondator al
progresele înregistrate pe plan tehnicoADMRR „A.I. Cuza”,
ştiinţific fac posibilă fabricarea a noi tipuri
deținând, pentru o anumită
de mijloace de luptă dintre cele mai
perioadă și funcția de
sofisticate, ca dimensiuni şi eficacitate, care
președinte al acesteia.
permit ducerea de acţiuni militare
Este un foarte bun
cunoscător
al
limbii
convenţionale şi non-convenţionale de orice
chineze.
tip şi în orice condiţii de timp şi spaţiu.
În sfera politicii de apărare naţională,
China
acţionează
cu
consecvenţa-i
cunoscută în vederea asigurării unităţii şi
securităţii naţionale ca fundament al realizării unei „societăţi armonioase”,
în cadrul căreia se va putea asigura populaţiei un nivel de viaţă de
„prosperitate moderată”.
În ceea ce priveşte strategia de securitate naţională, se urmăreşte
înfăptuirea unui proces de modernizare complexă a apărării naţionale şi a
forţelor sale armate în trei etape succesive:
- Prima etapă a fost planificată să se încheie la sfârşitul anului 2010.
Aceasta a constat în realizarea unei baze solide economico-financiare la
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nivel naţional. Din datele statistice prezentate de agențiile internaționale de
specialitate putem trage concluzia că aceasta s-a încheiat cu succes;
- Etapa a doua se va încheia în jurul anului 2020. Vizează înfăptuirea
unor progrese majore în toate domeniile ce au tangenţă cu apărarea
naţională;
- Etapa a treia, prevăzută să fie încheiată până la jumătatea acestui secol,
are ca obiectiv fundamental construirea şi structurarea unor forţe armate cu
un înalt grad de automatizare şi informatizare capabile să contracareze orice
tip de agresiune militară, inclusiv de război cibernetic.
Principalele orientări ale politicii de apărare naţională
1. Promovarea fermă a măsurilor de unitate şi securitate naţională, drept
garant al apărării intereselor de dezvoltare şi modernizare continuă a Chinei:
respingerea oricăror încercări de agresiune la graniţele naţionale, în apele şi
în spaţiul aerian al ţării; combaterea şi neutralizarea forţelor separatiste şi a
acţiunilor acestora privind „independenţa Taiwanului”; prevenirea şi
anihilarea oricăror acte de terorism, separatism şi extremism.
2. Intensificarea pe toate planurile a dezvoltării coerente, sistematice şi
susţinute a apărării naţionale ca parte integrantă a dezvoltării economicosociale a ţării, benefică şi unei tendinţe de multi-polarizare a centrelor de
putere pe plan mondial.
3. Realizarea la parametri de performanţă a automatizării şi informatizării
forţelor armate, care să se regăsească în ridicarea capabilităţii acestora în
ceea ce priveşte puterea de foc şi asalt, mobilizarea, protecţia şi secretizarea
datelor şi informaţiilor.
4. Implementarea unei strategii militare de apărare activă, ale cărei ţinte
sunt suveranitatea, securitatea şi apărarea intereselor vitale ale statului
chinez. În acest scop, se preconizează realizarea unui sistem modern de
mobilizare naţională, unificat, bine structurat şi eficient, menit să asigure ca
formă de bază operaţiuni combinate de reacţie rapidă.
5. Menţinerea unei strategii nucleare de auto-apărare ca subiect al
politicii de stat în acest domeniu şi de strategie militară, vizând descurajarea
statelor care ar putea ameninţa China cu folosirea forţei nucleare. În acest
context, China îşi reafirmă ferm poziţia că: „niciodată şi în nicio
împrejurare nu va fi prima care să recurgă la folosirea armelor nucleare”
şi, de asemenea, că nu se va angaja nicicând într-o competiţie cu alte state
privind dezvoltarea şi proliferarea acestui tip de armament. Asigurarea unei
„suficienţe strategice de securitate” este considerată ca necesară garantării
unui mediu propice de dezvoltare paşnică şi de progres ale statului şi
naţiunii chineze.
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6. Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu alte state pe baza celor cinci
principii ale coexistenţei paşnice¹. Pe această linie, China participă la
cooperarea în domeniul securităţii internaţionale, acţionează pentru
aplicarea măsurilor privind
coordonarea consultărilor
de ordin strategic cu marile
puteri, cu statele vecine şi
cu alte ţări, desfăşoară
exerciţii militare comune bi
şi multilaterale, care să
conducă
într-un
viitor
apropiat la realizarea unui
mecanism de
securitate
colectivă, corect şi eficient,
a unui mecanism de
afirmare a încrederii între
state
pentru prevenirea
conflictelor şi războaielor
de orice natură.
China se declară pentru realizarea dezarmării şi controlului
armamentelor, într-o manieră justă, rezonabilă, cuprinzătoare şi echilibrată.
Totodată, se opune proliferării armelor de distrugere în masă, acţionând
pentru accelerarea procesului de dezarmare nucleară pe plan global şi
militând consecvent pentru respectarea întocmai a principiilor prevăzute în
Carta ONU. În acest sens, China îşi onorează obligaţiile internaţionale,
participă la operaţiunile de menţinere a păcii sub egida ONU, la acţiunile
vizând combaterea terorismului internaţional şi al celor privind lichidarea
urmărilor unor catastrofe şi dezastre naturale. China militează şi joacă un rol
activ în menţinerea păcii şi stabilităţii pe plan regional şi internaţional.
Cu privire la strategia de apărare
Un factor esenţial în elaborarea strategiei de apărare a Chinei l-a
constituit dinamica situaţiei politice, economice şi militare în plan zonal şi
global, interesele Chinei în raport cu acestea, schimbările survenite la
sfârşitul secolului trecut şi în primii ani ai noului mileniu în raportul de forţe
dintre principalele puteri şi coaliţii militare ale lumii contemporane.
¹ Coexistenţa paşnică este un concept fundamental al raporturilor dintre state, ale cărei
principii şi-au găsit reflectarea în Carta Naţiunilor Unite, dar şi în alte numeroase
documente de drept internaţional. Sub forma a cinci principii de bază (Pancea şila) au fost
convenite de R.P. Chineză şi India în aprilie 1954, ca ulterior să fie adoptate şi incluse în
Declaraţia Conferinţei statelor Asiei şi Africii de la Bandung – Indonezia, din anul 1955.
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Analiştii militari străini sunt unanimi în a recunoaşte liderilor politici şi
militari chinezi capacitatea şi înţelepciunea de a elabora o strategie naţională
de apărare coerentă, realistă şi mai ales flexibilă:
1. O primă caracteristică a strategiei de apărare a Chinei o constituie
concordanţa dintre mijloacele şi forţele avute la dispoziţie şi obiectivele
strategice propuse. Pragmatismul şi adaptabilitatea la situaţiile în continuă
schimbare s-au manifestat constant în
modul de gândire şi acţiune al Chinei în
plan strategic, în ultimii 60 de ani. În
perioada 1949 – 1978, timp de 30 de ani,
în strategia de apărare a Chinei s-a pus
accentul principal pe dimensiunea
militară, pe capacitatea ţării de a face faţă
la pericolul unei agresiuni externe. În
ultimii 30 de ani, în perioada 1979 –
2008, clasei politice conducătoare din
această ţară, aşa cum recunosc tot mai
mulţi specialişti militari străini, îi revine
meritul de o importanţă strategică
deosebită, anume acela de a nu fi angajat China în distrugătoarea cursă a
înarmărilor, de genul celei produse în fosta Uniune Sovietică. Se poate
spune că Deng Xiaoping şi Mihail Gorbaciov sunt cei doi lideri ai giganţilor
lumii de la sfârşitul secolului trecut, care au influenţat într-o manieră
hotărâtoare cursul istoriei universale pentru secolul XXI. Gorbaciov, prin
programul său de reformă „Perestroika” va fi reţinut de istorie ca fiind
„reformatorul” care a condus la faliment total sistemul economic socialist
din spaţiul fostei URSS şi al Europei Centrale şi de Est, împreună cu
structurile politice totalitare specifice acestor state. Pe plan internaţional,
prin programul său „Noua gândire”, are meritul de a fi contribuit la sfârşitul
„războiului rece”, de a fi facilitat unificarea Germaniei şi de a fi pus capăt
temporar „ordinii politice bipolare”, dominată de SUA şi de fosta URSS.
Pentru toate aceste „merite”, Gorbaciov a fost distins cu „Premiul Nobel
pentru Pace”.
Deng Xiaoping a ieşit de pe scena politică a Chinei şi a lumii
contemporane lăsând în urma lui statura unui reformator vizionar şi de
succes. Liderul chinez a găsit formula optimă, verificată pe parcursul a trei
decenii, pentru reformarea socialismului şi aducerea lui pe coordonatele
economiei de piaţă şi nu de distrugere sălbatică a acestui sistem, cum s-a
procedat în cazul fostei URSS şi a ţărilor Europei Centrale şi de Est (aşa
cum recunosc mulţi dintre liderii actuali ai acestor state), cu consecinţe
devastatoare pentru condiţiile de viaţă şi de muncă a peste 400 milioane de
oameni ce trăiesc în acest spaţiu geopolitic.
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2. Transformarea Chinei, prin eforturi proprii, într-un stat cu un puternic
potenţial tehnico-ştiinţific se regăseşte şi în realizările din domeniul
tehnologiei nucleare, ceea ce reprezintă o altă dimensiune a strategiei de
apărare naţională. Acest obiectiv a
fost atins în octombrie 1964 prin
efectuarea
exploziei
primului
dispozitiv atomic, în anul 1966 odată
cu lansarea primei rachete tactice cu
încărcătură nucleară, în iunie 1967 cu
efectuarea
primei
explozii
termonucleare, în 1970 prin lansarea
primului
satelit
artificial
al
pământului, în 1982 prin lansarea din
imersiune a unei rachete balistice, în 1997 prin realizarea tehnicii de
recuperare a sateliţilor, în 2003, 2005, ... prin lansarea de navete spaţiale
pilotate de taikonuaţi (cosmonauţi/astronauţi), în succesele din sectorul
informaticii, al nanotehnologiei etc.
3. Strategia de apărare a Chinei porneşte, printre altele, de la constatarea
că în zona Asia-Pacific „războiul rece” nu a încetat. Acesta va continua pe
toate planurile şi în secolul XXI, având ca protagonişti, pe de o parte SUA şi
unii dintre aliaţii săi, iar pe de altă
parte China şi alte state din acest
spaţiu. Rolul de principală zonă
geostrategică a lumii pe care l-a
deţinut spaţiul Atlanticului de Nord
şi instrumentul său de bază NATO,
în perioadă 1949-1990, s-a întărit ca
urmare a destrămării URSS,
dizolvării Tratatului de la Varşovia
şi a dispariţiei „pericolului comunist
est-european”, a deschiderii Alianţei Nord-Atlantice pentru o politică de
aderare programată a statelor est-europene la această alianţă. Cu toate
încercările de implicare mai activă a NATO în spaţiul asiatic, acest rol a fost
preluat în zona Asia -Pacific de competiţia dintre cele două mari state din
zonă: China şi India. Conştientă de rolul excepţional pe care-l va juca pe
plan mondial în acest secol, China va persevera în strategia sa de apărare
naţională tot pe dimensiunea economico-socială şi pe cea tehnico-ştiinţifică,
acţionând, pe de o parte, pentru a deveni ea însăşi o mare putere economicofinanciară (ceea ce se conturează tot mai pregnant de la un an la altul), iar pe
de altă parte, pentru crearea „zonei economice pan-chinezeşti”.
4. În elaborarea strategiei de apărare naţională, liderii politici şi militari
chinezi şi nu numai ei, au în vedere faptul că în societatea contemporană se
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accentuează tot mai mult tendinţele spre o lume multipolară, cu centre de
putere regională şi în perspectivă, pentru unele, chiar globală. Este suficient
să amintim în acest sens, în afara Chinei, state ca: India, Japonia, Rusia,
Brazilia, Indonezia, Africa de Sud, Nigeria etc.
Asemenea tendinţe vor avea efecte mai mult sau mai puţin benefice
asupra procesului globalizării, dar în mod sigur ar putea avea consecinţe
imprevizibile pentru SUA, care îşi văd afectat serios rolul lor de unică
superputere a lumii contemporane. Aceasta, cu atât mai mult cu cât interesul
uriaş al SUA pentru zona Asiei Centrale şi de Sud-Est, ca şi pentru
continentul sud-american şi regiunea Orientului Mijlociu, este nu numai de
natură politico-militară, dar mai ales de natură economică, dat fiind marile
rezerve de petrol, gaze naturale, metale rare, aur, lemn şi alte bogăţii ale
solului şi subsolului din aceste regiuni. China, potrivit ultimelor date
statistice, la sfârşitul anului 2014 ocupa poziţia a doua/a treia pe plan
mondial în ceea ce priveşte valoarea produsului intern brut (respectiv cca.
30-31% din PIB-ul SUA), cu rezerve valutare ce se apropiau de valoarea a
4.000 de miliarde dolari americani şi cu un volum al comerţului exterior de
aproximativ 3.000 miliarde $/SUA, fapt ce-i conferă rolul de competitor
activ în această direcţie.
5. În sfera strategiei de apărare a ţării, conducerea politico-militară
chineză acordă o atenţie deosebită triadei: pregătirea economiei, pregătirea
teritoriului şi pregătirea populaţiei pentru apărare. Pe această linie, se
remarcă, pe de o parte, importanţa acordată dezvoltării infrastructurii de
suprafaţă şi în subteran la nivel
naţional, demers pe deplin posibil în
actualul ritm de dezvoltare economică
a ţării şi absolut necesară în caz de
pericol, iar pe de altă parte,
preocuparea pentru o repartizare cât
mai judicioasă a fondurilor alocate
bugetului apărării naţionale, apreciat
la nivelul anului 2014 (potrivit unor
surse occidentale), ca cifrându-se la
suma de peste 100 miliarde dolari.
Valoarea acestuia a reprezentat 2,5-2,7% din PIB, fiecărei componente
din structura apărării: personal, instruire şi înzestrare, revenindu-i
aproximativ o treime din bugetul apărării.
Comparativ cu bugetul apărării al SUA, cheltuielile pentru apărare ale
Chinei au fost în anul 2014 de 9 - 10 ori mai mici decât cele ale
Administraţiei americane care, după cum se cunoaşte, se află angajată plenar
în stabilizarea şi normalizarea situaţiilor conflictuale din Irak, Afganistan şi
alte zone ale lumii. Totuşi, ţinând seama de dimensiunile teritoriului,
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mărimea populaţiei şi a efectivelor sale armate, cheltuielile militare ale
Chinei rămân încă sub nivelul celor ale altor state puternic dezvoltate.
Concluzia de valoare strategică ce se desprinde din cele prezentate mai
sus este aceea că R.P. Chineză va pune în continuare accent pe dimensiunea
economică de dezvoltare şi modernizare a ţării, pe eficientizarea la un nivel
superior a potenţialului său tehnico-ştiinţific, că nu se va lăsa antrenată
într-o competiţie a înarmărilor de orice fel, evitând capcana de a-şi epuiza
resursele, ci dimpotrivă va acţiona constant pentru realizarea unei
„descurajări minimale”, dar de înaltă performanţă şi eficacitate: pe uscat,
pe apă, în aer şi în cosmos. De reţinut sunt însă şi preocupările din ultimii
doi ani ale conducerii politico-militare chineze şi ale unor cercetători din
cadrul institutelor de studii politice şi strategice din China, care anticipează
crearea unui posibil „mecanism pe patru roţi” al politicii de securitate în
Asia de Est, iar rolul forţelor motrice urmând să revină SUA şi R.P.
Chineze.
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PARTENERIATUL STRATEGIC DINTRE SUA ȘI REGATUL
ARABIEI SAUDITE - LUMINI ȘI UMBRE
Col.(r) Ion POPESCU

Colonelul (r) Ion Popescu
a fost ataşat al apărării,
militar, aero şi naval în
Arabia
Saudită,
cu
extindere de acreditare în
Oman, Qatar și Emiratele
Arabe Unite. Ulterior a
condus atașatura apărării
ca şef al Serviciului
Atașați ai Apărării din
cadrul Direcţiei Informaţii
Militare.

Apariţia unui parteneriat original
Cunoaşterea condiţiilor istorice şi
sociale ce au determinat şi continuă să
determine apropierea strategică a două state
diametral opuse ca sistem politic, principii
morale, tradiţii, cultură, religie este
esenţială pentru înţelegerea fundamentului
real
al
relaţiilor
internaţionale
contemporane.
De
asemenea,
este
edificator pentru faptul că, în pofida unor
declaraţii radicale făcute de unii politicieni,
dintr-o tabără sau alta, pe Pământ nu există
nici bine absolut, nici rău absolut, totul este
o îmbinare asimetrică a celor două stări.
Excesele verbale nu fac altceva decât să
pună gaz peste foc şi să inflameze şi mai
mult situaţia conflictuală contemporană.
Probabil că această concluzie este un
bun început pentru ex cursul nostru istoric.
*
*
*

Legitimitatea politică a clanului al-Saud
se bazează pe compromisul făcut acum mai
bine de 300 de ani cu clanul Ibn Abd alWahab, promotorul sectei islamice sunnite ce îi poartă numele. În anul
1747 conducerile celor două clanuri au căzut de acord să exercite împreună
puterea în statul nou creat şi să o transmită neschimbată generaţiilor viitoare.
Astfel, s-a ajuns la o simbioză originală între puterea politică, reprezentată
de clanul al-Saud şi cea religioasa reprezentată de clanul al-Wahab.
Fanatismul religios al clanului wahabit a dat legitimitate conducerii politice
a statului saudit şi i-a asigurat recunoaşterea de care avea nevoie în faţa
celorlalte clanuri arabe din regiune. Pe de altă parte, puterea politică
dobândită de clanul al-Saud a oferit wahabismului platforma de care avea
nevoie pentru a fi răspândit în întreaga lume arabă. Ceea ce a rezultat din
această alianţă a fost, aşa cum afirma Stephen Schwartz în cartea sa
intitulată „Cele două feţe ale Islamului”, „o fuziune unică între religie şi
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politică ceea ce a creat un sistem în care religia şi guvernarea erau conduse
ca o afacere de familie”.
Cu timpul, concomitent cu creşterea puterii statului saudit, principiile
religioase ale wahabismului s-au impus în Peninsula Arabică şi în întreaga
lume arabă. Triburile arabe ce acceptau wahabismul trebuiau să jure
supunere statului saudit, se obligau să lupte pentru acesta şi trebuiau să
plătească o taxă (zakat)
către
conducerea
religioasă a statului. Cei
care refuzau să se
conformeze riscau să fie
atacaţi şi eliminaţi. Aşa
cum se poate bănui,
procesul nu a fost unul
paşnic, ci unul violent,
brutal. În timp ce clericii
wahabiţi
dezvoltau
această formă radicală de
interpretare a Islamului,
cealaltă parte a alianţei, reprezentată de clanul al-Saud, iniţia şi aplica o
formă dură, autoritară, brutală de conducere statală ce se menţine până în
prezent (cuceririle au fost marcate de o cruzime excesivă şi nejustificată,
pedepsele corporale şi execuţiile prin decapitare în piaţa publică se menţin şi
în zilele noastre, persecutarea opozanţilor politici sunt fapte curente etc).
În final s-a ajuns la actuala formă statală reprezentată de Arabia Saudită,
adică o monarhie teocratică, dominată de o formă
radicală de
fundamentalism islamic în care Coranul şi învăţăturile profetului Mahomed
ţin loc de Constituţie şi de sistem juridic, apărarea celor două moschei sfinte
(Mecca şi Medina) fiind prima îndatorire a regatului saudit.
Se poate afirma că, odată cu
trecerea timpului, ambele forme ale
dualismului saudit s-au radicalizat,
ajungându-se
la
apariţia
unor
organizaţii islamiste cu acoperire
regională şi, ulterior, globală: Frăţia
Musulmană (care militează pentru
declanşarea jihadului – războiul sfânt
– împotriva duşmanilor Islamului),
Al-Qaeda (adepta organizării şi
desfăşurării de acţiuni teroriste împotriva ţărilor occidentale considerate
inamicii lumii arabe) şi recent, Statul Islamic (care ia în consideraţie cuceriri
teritoriale care să constituie baza luptei împotriva civilizaţiei occidentale).
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Interesantă este o declaraţie recentă a conducerii Statului Islamic care afirmă
că lupta pentru eliberarea poporului palestinian nu mai este prioritară, locul
acestuia fiind luat de lupta pentru eliberarea locurilor sfinte ale Islamului:
Mecca, Medina şi Ierusalimul. Această schimbare a priorităţilor are o
semnificaţie deosebită deoarece aduce dinastia al-Saud sub ameninţarea
directă a terorismului arab. De asemenea, este şi o ameninţare credibilă la
adresa intereselor americane în regiune ceea ce, dacă se va materializa, riscă
să distrugă alianţa strategică dintre SUA şi Arabia Saudită, fapt ce nu s-a
întâmplat nici după atentatul din 11 septembrie 2001, când 13 terorişti din
cei 18 erau saudiţi, iar poziţia Arabiei Saudite de sponsor al al-Qaeda era de
asemenea, de notorietate.
Trebuie subliniat faptul că interesele majore ale Washingtonului în
Orientul Mijlociu sunt: Israelul şi petrolul. Urmările unei încercări de
afectare a acestor interese pot avea consecinţe grave atât la nivel regional,
cât şi global.
Sintetizând, putem afirma că Arabia Saudită este o teocraţie islamică ce
îşi trage forţa din alianţa iniţială a familiei regale cu fundamentalismul
wahabit, o sectă islamică radicală ce a generat violenţă religioasă şi care, în
prezent, alimentează terorismul internaţional şi propovăduieşte jihadul
împotriva Occidentului și în special a SUA. Pe de altă parte, cel mai
important aliat al clanului al-Saud, care îi asigură menţinerea la conducerea
ţării, şi cu care are o relaţie strategică, este SUA.
Contradicţia dintre cele două tendinţe este evidentă. SUA, leagănul
democraţiei contemporane, trebuie să înarmeze şi să protejeze o monarhie
teocratică brutală, fiind totodată şi garantul securităţii adepţilor
wahabismului, în pofida faptului că aceştia se pronunţă deschis pentru
distrugerea „Marelui Satan”.
Uimitor este faptul că acest echilibru fragil între cele două tendinţe
diametral opuse nu numai că a fost păstrat, dar în multe privinţe a înregistrat
şi succese spectaculoase. Este un fel de triunghi conjugal în care, statul
saudit reprezentat de familia regală al-Saud sponsorizează wahabismul,
implicit şi terorismul internaţional, al cărui obiectiv principal este
distrugerea SUA, concomitent cu dezvoltarea unui parteneriat strategic cu
SUA, cunoscut şi sub denumirea „petrol pentru securitate”. Prin acest acord,
SUA beneficia de aprovizionare cu petrol saudit ieftin, iar Arabia Saudită de
facilităţi pentru achiziţionare de tehnologie militară americană şi de facilităţi
în băncile americane în care petrodolarii saudiţi pot fi păstraţi sau investiți.
Această relaţie generează şi unele avantaje politice cum ar fi sprijinul primit
de SUA de la Arabia Saudită în problemele de securitate regională (în
Afganistan, Iran, Irak, Siria, Yemen etc.) şi abţinerea Riyadhului în a adopta
o poziţie agresivă faţă de Israel. Sunt şi dezavantaje rezultate din dualismul
intern saudit, dar se pare că avantajele depăşesc dezavantajele. Ambele părţi
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şi-au codificat această atitudine într-un principiu sintetic exprimat în
formula americană „nu întreba, nu spune” sau în varianta saudită,
menţionată chiar în Coran „nu pune întrebări despre ceva ce, dacă ai primi
răspuns, ai putea avea necazuri”.
Parteneriatul strategic dintre SUA şi Arabia Saudită
SUA şi Arabia Saudită sunt vechi parteneri strategici, din perioada
imediată celui de-Al Doilea Război Mondial. SUA şi Arabia Saudită au
cooperat şi cooperează strâns pentru prefigurarea şi construirea arhitecturii
de securitate în Golful Persic, precum şi cea regională, adiacentă Golfului.
Această legătură strategică a fost stabilită în urmă cu mai bine de şaptezeci
de ani, atunci când, pe data de 14 februarie 1945, preşedintele Roosevelt l-a
întâlnit pe regele Abdul Aziz Al Saud
la bordul navei USS Quincy. Acest
parteneriat strategic este mult mai
important astăzi decât în trecut,
datorită situaţiei complexe din
regiune, precum şi a diferitelor
ameninţări venite din partea Iranului,
Statului Islamic, războiului civil din
Siria, dar şi a diferitelor abordări
politice ale statelor din regiune în
corelaţie cu cele ale marilor puteri. În
acelaşi timp, desele şi semnificativele schimbări din regiune au condus la
nevoia de a face ajustări semnificative parteneriatului cu scopul de a-l
transforma într-unul mai eficient.
Arabia Saudită a sprijinit puternic SUA împotriva fostei Uniuni Sovietice
şi, împreună, l-au înfruntat pe Nasser, președintele formator al Egiptului, au
finanţat opoziţia afgană pe timpul invaziei sovietice şi au luptat, umăr la
umăr, pe timpul crizelor din Iraq şi Yemen. Ambele state au sprijinit Iraqul
împotriva Iranului atunci când iranienii erau pe cale să câştige războiului şi
au luptat împreună, ca aliaţi, împotriva lui Saddam Hussein atunci când
acesta a invadat Kuwaitul. Regatul Saudit este dependent de sprijinul SUA
în domeniul achiziţiei de armamente, precum şi în cel al instruirii trupelor în
utilizarea noilor echipamente militare.
În sensul celor menţionate, Arabia Saudită găzduieşte pe teritoriul său
misiuni militare americane de consiliere pentru forţele armate regulate,
Garda Naţională (aflată în subordinea directă a suveranului saudit), precum
şi pentru forţele de securitate internă şi de contraterorism din cadrul
Ministerului de Interne. Potrivit surselor oficiale, în perioada 2007-2014,
Arabia Saudită a cheltuit 86 miliarde USD pentru achiziţionarea de
armamente şi echipamente moderne, alocând circa 60 miliarde USD pentru
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achiziţii din SUA. Dar, potrivit unor surse neoficiale, cheltuielile Arabiei
Saudite, în perioada de referinţă, au fost triple, păstrându-se proporţiile în
sensul direcţionării fondurilor pentru achiziţii din SUA.
Cu toate acestea, întotdeauna au existat şi tensiuni între cele două state.
Astfel, legăturile SUA cu Israelul şi cele ale Arabiei Saudite cu palestinienii
(pentru Regatul Saudit, în mod oficial, Palestina există ca stat, în schimb,
Israelul nu este recunoscut deşi comunică prin canale neoficiale) au condus
la poziţii şi acţiuni diferite/adverse pe timpul conflictului arabo-israelian,
precum şi al embargoului petrolului din 1973. Resursele de energie au unit,
dar au şi divizat cele două ţări. Le-au unint pe timpul creşterii nivelului
exporturilor de petrol din zona Golfului şile-au divizat atunci când preţul
petrolului a crescut nepermis de mult pentru ţările occidentale. Iniţial,
Arabia Saudită s-a opus Acordului de pace de la Camp David între Egipt şi
Israel. Evenimentele din 11 Septembrie 2001, au creat tensiuni mari între
cele două state până la momentul în care Arabia Saudită a devenit ţintă
pentru Al Qaeda în Peninsula Arabă, cele două state devenind, mai apoi,
partenere în lupta împotriva terorismului. Diferenţele semnificative de
religie, cultură şi sisteme politice au reprezentat o continuă sursă de tensiune
şi neînţelegere. În acest sens, americanii care cunosc realitățile și specificul
din Regatul Saudit înţeleg contradicţiile interne, înregistrează corect
progresele realizate de saudiţi, au
prieteni şi cred că se poate trăi
foarte bine în regat, dar
majoritatea americanilor au o
cunoaştere şi înţelegere limitată a
istoriei şi culturii saudite şi înţeleg
mai greu sau chiar deloc progresul
realizat de către naţiuna saudită.
Un număr ridicat de saudiţi au
studiat şi trăit în SUA (la nivelul
anului 2009, în SUA studiau 15.000 de saudiţi, mai ales în învăţământul
universitar), dar în pofida acestui fapt, marea majoritate a saudiţilor au o
înţelegere limitată a democraţiei americane.
În consecinţă, SUA şi Arabia Saudită sunt unite de interese comune şi nu
de o înţelegere comună a ceea ce reprezintă unul pentru altul.
Construirea unui parteneriat solid
În prezent, situaţia politico-militară şi de securitate din regiune este
extrem de complexă şi instabilă. În acest context, parteneriatul SUA–Arabia
Saudită devine tot mai important, iar consolidarea acestuia a devenit un
obiectiv de prim interes pentru ambele state. Pot fi evidenţiate, în acest
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cadru, domeniile în care ambele state au în vedere îmbunătăţirea
considerabilă a nivelului de cooperare şi înţelegere reciprocă, astfel:
- creşterea nivelului de înţelegere a parteneriatului strategic în
ambele state prin îmbunătăţirea politicilor de promovare a acestuia la nivelul
marelui public;
- dezvoltarea unui mod comun de înţelegere a interdependenţei
energetice cu scopul promovării unor politici energetice adecvate;
- abordarea Iranului ca principala ameninţare a securităţii şi
stabilităţii regionale - aceasta este o evaluare care va apropia Arabia Saudită
şi mai mult de Israel deoarece sunt multe similitudini ale modului în care
ambele guverne percep pericolul iranian (un argument în acest sens poate fi
îndârjirea cu care atât Riyadhul, cât şi Ierusalimul s-au opus semnării
acordului de neproliferare nucleară dintre SUA şi Iran şi, ca urmare, a
normalizării relaţiilor dintre cele două ţări);
- acordarea unei atenţii sporite ameninţărilor de ordin etnic,
sectarian, precum şi a extremismului islamist, a confruntărilor în desfăşurare
şi a instabilităţii pe termen lung în Siria şi Irak;
- tratarea cu maximă seriozitate a războiului civil din Yemen;
- îmbunătăţirea nivelului de coordonare a activităţilor desfăşurate în
domeniile contraterorism, contrainsurgenţă, precum şi abordarea, cu atenţie
sporită, a extremismului islamic violent;
- abordarea problematicii kurde ca pe un element major de securitate
în regiune; extinderea enclavelor kurde în Siria și Iraq ar putea conduce la
conflicte serioase între kurzi și arabi, în timp ce unificarea teritoriilor kurde
ar duce la o schimbare majoră a echilibrului de forţe în Orientul Mijlociu;
- înţelegerea modului de acţiune a forţelor de instabilitate care au
condus la fenomenul „Primăvara Arabă”, fenomen care, deja, afectează
serios principalele puteri regionale ca Egipt şi Libia şi care, prin efect de
domino, poate determina apariţia de ameninţări la adresa stabilităţii altor
state din regiune. Ca şi consecinţă a fenomenului putem observa
instabilitatea economică, creşterea presiunii sociale generată şi de scăderea
dramatică a preţului petrolului şi, pe cale de consecinţă, diminuarea
profitului care alimenta, în mare măsură, PIB-ul statelor din zonă;
- acordarea unei atenţii sporite parteneriatului strategic al SUA cu
Arabia Saudită şi, în acelaşi timp, a celorlalte parteneriate ale SUA cu
statele din Peninsula Arabă - în acest sens, influenţa Arabiei Saudite asupra
celorlalte state din Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) fiind
determinantă;
- creşterea nivelului de cooperare pentru dezvoltarea forţelor de
securitate din regiune, achiziţiilor de armamente şi echipamente
performante, întocmirea planurilor de luptă şi de contingenţă, atât între SUA
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şi Arabia Saudită, cât şi între SUA şi CCG, prin intermedierea Arabiei
Saudite.
Impactul strategic şi economic al interdependenţei energetice
Parteneriatele strategice sunt bazate pe interese strategice vitale. Actuala
scădere a economiei globale a condus la o diminuare dramatică a cererii de
petrol care, în consecinţă, a condus la scăderea preţului petrolului de la o
valoare nominală de 110 USD/baril la 30-40 USD/baril şi, mai departe, la
scăderea profiturilor ţărilor exportatoare cu aproximativ 40% pe parcursul
ultimului an. Acest fenomen se petrece pe fondul creşterii tensiunilor şi
riscurilor declanşării unui conflict în regiunea Golfului Persic, creând
premisele unui alt risc major de scădere a fluxului exporturilor de resurse
energetice (petrol şi gaze) din zonă către Europa şi Asia.
În acelaşi timp, guvernanţii americani ar trebui să înţeleagă faptul că
SUA sunt, în prezent, mult mai dependente de fluxul stabil al exporturilor
din Golf către partenerii de
comerţ importanţi din Asia şi
Europa, decât de importurile
directe de petrol din regiune.
Pe de altă parte, trebuie
menţionat aici că petroliştii
americani au reuşit să
reumple pungile goale cu
petrol saudit ieftin (petroliştii
americani achiziţionează şi
în prezent petrol saudit la
preţul stabilit în anul 1974, an din care moneda saudită a început să fie
apreciată în comparaţie cu moneda americană). La nivelul anului 1974, s-a
stabilit ca 1 USD = 3,74 riali saudiţi, iar acest nivel nu s-a modificat până în
prezent. Această stabilitate evidenţiază forţa parteneriatului celor două state,
care au ştiut să treacă peste obstacole şi să menţină cooperarea la acelaşi
nivel, cel puţin din punct de vedere economic.
Pe scurt, din acest punct de vedere, parteneriatul strategic SUA - Arabia
Saudită trebuie să se materializeze în securizarea fluxurilor de export de
petrol şi gaze naturale către principalii importatori din Asia şi Europa, ştiut
fiind faptul că SUA este şi doreşte să rămână principalul supervizor al
exporturilor de petrol din întreaga lume.
În loc de încheiere
Având la bază cunoaşterea lumii arabe, precum şi faptul că am „simţit”
modul în care evoluează parteneriatul strategic SUA-Arabia Saudită,
doresc să evidenţiez câteva aspecte, după cum urmează:
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1. Parteneriatul strategic SUA-Arabia Saudită are la bază relaţia
directă existentă între Casa Albă şi Casa Regală saudită (indiferent de
numele preşedintelui sau de cel al suveranului saudit).
2. Cele două case sunt „unite” prin intermediul a trei mari
„conducte” prin care curg: interesele, petrolul şi banii. Apreciez că, pe
termen mediu, nimeni nu va încerca să închidă aceste conducte.
3. Accesul diplomaţilor americani, fiecare pe domeniul de
competenţă, la cele mai înalte autorităţi saudite este liber, necondiţionat şi
direct.
4. Vor fi continuate eforturile pentru ca poporul american să
înţeleagă ce se întâmplă în societatea saudită. O bună fereastră de
oportunitate ar putea fi aceea de a dezvolta dialogul cu miile de studenţi
saudiţi aflaţi la studii pe teritoriul american.
5. Chiar dacă vor fi dezvoltate capabilităţi pentru producerea
energiei alternative, parteneriatul strategic SUA - Arabia Saudită va
rămâne la fel de puternic. Încă din prima decadă a mileniului trei, deşertul
Rub al Khali sau Marele Deşert al Arabiei a fost împânzit de instalaţii
eoliene şi de captare a energiei solare, urmând ca, şi în această privinţă,
Arabia Saudită să rămână un important exportator de energie.
6. Aşa cum am menţionat în cadrul acestei analize, importatorii
americani au reumplut pungile goale cu petrol saudit ieftin şi, pe cale de
consecinţă, sunt pregătiţi să facă faţă cu succes unei noi crize mondiale de
petrol pe care, probabil, o apreciază ca fiind iminentă.
7. Arabia Saudită este un teritoriu pentru care se luptă marii
investitori din domeniile extracţiei şi transportului petrolului. Prioritate au,
în ordine, cei americani, britanici, francezi, germani şi, în ultima decadă,
cei ruşi. Este important de subliniat că, în ciuda tensiunilor existente,
decidenţii saudiţi vor continua să acorde prioritate întăririi relaţiilor
economice cu partenerii americani.
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OPINII
REOPERAȚIONALIZAREA A DOUĂ CONCEPTE DE
SECURITATE INTERNAȚIONALĂ - CONTROLUL REFLEXIV ȘI
MANAGEMENTUL PERCEPȚIEI
Gl.mr.(r.) prof. univ. dr. Adriean PÂRLOG
În ultimii ani, au fost publicate
numeroase analize în legătură cu modul în
care sunt gestionate crizele majore de
securitate înregistrate în zona extinsă a
Mării Negre.
Avem în vedere situațiile conflictuale
din Cecenia, Georgia, Armenia, Azerbaijan,
Moldova, Ucraina, Irak, Siria, dar și din
spațiul balcanic. O caracteristică esențială a
situațiilor conflictuale înregistrate în această
regiune a reprezentat-o prezența sub diverse
forme a Federației Ruse.
În materialul de față ne vom opri cu
Generalul maior (r) dr.
Adriean Pârlog a fost
precădere asupra elementelor adiacente
ataşat al apărări în Regatul
conceptului de operații informaționale,
Norvegiei
şi
ulterior,
puternic influențate de recursul la
locțiitor al şefului Direcţiei
elementele ce definesc cultural părțile
Informaţii Militare. Este
angrenate în conflicte.
preşedinte
la
ICSS
(Integrated
Corporate
Un prim exemplu ce-l avem în vedere se
Security
Services)
şi
referă la ceea ce s-a petrecut în Siria în
profesor universitar, fiind
ultima perioadă. Tot mai mulți analiști în
cadru didactic asociat la
domeniu consideră că în fapt se
universitatea din Sibiu şi
înregistrează o repetare de scenarii, după
la Colegiul Naţional de
Apărare, Bucureşti
metode și modele inițial experimentate cu
precădere în Irak, Cecenia și Libia, astfel:
- Execuții publice, în special ale
cetățenilor de religii creștine, cărora li s-au
lipit etichete de genul trădători, suspecți,
spioni, infideli etc. Toate aceste evenimente sângeroase au fost însoțite de
prezența copiilor înarmați (în special a băieților), a luptătorilor ISIS cu fețele
acoperite, cu arme albe și furnizori ai unor declarații publice preluate de
mass media, inacceptabile prin duritatea lor, toate pentru a crea un impact
emoțional puternic, mai ales în lumea occidentală, cu scopul de a fi adusă
într-un puternic antagonism cu lumea islamică.
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- Abuzuri sexuale greu de imaginat, incompatibile cu setul de valori
culturale fundamentale ale civilizaţiei occidentale. A ucide, indiferent cum,
este un lucru total diferit de vânzarea unor fetițe de 13 ani luptătorilor ISIS,
în semn de apreciere pentru abnegaţia lor în lupta cu infidelii. Acest tip de
comportament uman evident că generează un impact emoțional profund
asupra sensibilitățile lumii civilizate, lume care poate fi afectată și mai
puternic dacă acțiuni similare sunt înregistrate chiar în inima Europei într-o
noapte de Anul Nou.
- Distrugerea unor vestigii cultural – istorice antice, după modelul
afgan al distrugerilor de statui ale lui Buddha, vestigii ale Orientului
Mijlociu ce țin de romani și asirieni, în legătură cu care SUA mai ales ar
putea fi mai puțin sensibilă, urmare a faptului că cetățenii de pe malul Vestic
al Atlanticului sunt dominați de ideea conform căreia arabii se distrug
reciproc de secole, fără nici un fel de discernământ sau recurs la valorile
cultural-istorice.
- Teroarea împotriva minorităților sexuale, mai ales în contextul în
care problematica minorităților gay în Europa și America de Nord
reprezintă un subiect de tip falie socială, în care sunt implicate și bisericile
creștine. ISIS nu numai că aplică pedeapsa capitală în astfel de cazuri, dar
mult mai mult, popularizează execuțiile cu scopul evident de a coagula o
mișcare avantajoasă sieși în statele Occidentale.
Este important de subliniat faptul că nimic din ceea ce urmează să
reprezinte un comunicat mass-media în zona de operații în discuție nu s-a
făcut și nu se face fără aprobarea ISIS, urmare a faptului că domeniul este
unul de tip propagandă sovietică, considerat un instrument de presiune
asupra cetățenilor europeni şi nord americani, care ar trebui influenţaţi în
sensul dezvoltării de presiuni sociale asupra propriilor guverne, cu scopul de
a determina o implicare activă a lumii Euro-Atlantice într-un conflict
deschis în Siria de azi.
Un alt exemplu este reprezentat de anexarea Crimeii de către Federația
Rusă, în martie 2014, pe care tot mai mulți experți în domeniu îl consideră o
demonstrație concretă a conceptului de operație informațională strategică de
succes, ale cărei baze au fost inițiate și experimentate în Georgia în vara
anului 2008. În Crimeea, a fost materializat conceptul de influențare
strategică, ca mijloc de atingere a unui scop strategic de către Federația Rusă
prin:
- maximizarea utilizării instrumentelor specifice comunicării
strategice interne (în Federația Rusă), dar și externe (în mediul ucrainean în
primul rând, dar și în cel internațional presupus a fi unul de sprijin pentru
Ucraina);
- operații de mascare strategică;
- operații psihologice;
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- operații de impunere a unor principii ce țin de dreptul internațional
(recursul la un referendum după modelul Kosovo – 2008);
- experimentarea unei noi concepții de utilizare integrată a forțelor
speciale cu cele de intelligence strategic și tactic-operativ;
- maximizarea beneficiilor furnizate de intelligence-ul cultural,
concretizat în înțelegerea profundă a comportamentului viitor a trei grupuri
țintă:
• populația de etnie rusă majoritară în peninsula Crimeea;
• factorul guvernamental de la Kiev;
• comunitatea internațională (în special NATO și UE).
Înarmate cu astfel de informații, autoritățile de la Kremlin au știut
înaintea multora ce să facă, când să facă și la ce trebuie să se aștepte a fi
realizat la finalul efortului de gestiune a controlului reflexiv (concept pe care
îl dezvoltăm mai jos).
Pentru atingerea țintelor strategice propuse, planificatorii de la Moscova
au realizat:
- distragerea atenției Kievului, în sensul că Moscova a dorit să fie
percepută că este mai mult preocupată de obținerea unui succes de imagine
și organizatoric a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Soci, decât de gestiunea
reală a confruntărilor din Piața Centrală a Kievului;
- inundarea serviciilor speciale ucrainene cu informații de natură
contradictorie în legătură cu potențialul real de implicare a Moscovei în
criza ucraineană;
- cultivarea unor sentimente anti-ruse în conducerea politică
ucraineană, mai ales după îndepărtarea de la putere, prin forța străzii, a
fostului președinte Ianukovici concomitent cu cultivarea unei percepții din
care se lăsa să se înțeleagă faptul că Moscova pare semiparalizată în planul
acțiunilor concrete ce le-ar fi putut întreprinde împotriva Kievului;
- publicarea unor anunțuri diplomatice dure, via Duma de Stat, a
unor informații în legătură cu consecințele militare, economice, culturale,
diplomatice etc., ale mișcărilor non-democratice petrecute în Ucraina acelor
zile.
Astăzi, în condițiile reconsiderărilor teoretice ale conflictului de tip
hibrid, începe să fie acceptată diferența operațională ce se conturează între
aspectele tehnico-tehnologice și psihologice ale informațiilor vehiculate în
derularea operațiilor informaționale. În domeniul securității internaționale,
atunci când asistăm la confruntări complexe între diverși actori,
reflexivitatea reprezintă relația în spirală între cauza și efectul unei acțiuni
inițiate de o parte asupra celeilalte.
Se conturează în mod evident două curente de influență în domeniu. Unul
prin care superioritatea informațională este privită ca factor multiplicator al
unor capabilități utilizate într-o acțiune concretă și altul orientat în sensul
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creșterii ariei de cuprindere a superiorității informaționale și prin conferirea
unor valențe acționabile orientate pe dezorganizarea sistemului adversarului
de obținere a superiorității informaționale.
În unele state occidentale, în special în SUA, s-a dezvoltat conceptul de
management al percepției, care își propune înțelegerea cerinţelor ce
direcționează modul de evoluție al unui subiect, fie el și de securitate
națională, dar nu-și propune și ,,controlul acestuia”.
Percepția este definită ca un proces prin care o persoană sau un grup de
persoane selectează, organizează și interpretează stimuli informaționali care
induc semnificație și ordine sistemelor, ideilor şi persoanelor aflate în
mediul lor înconjurător.
Componentele structurale ale procesului perceptiv sunt:
- persoana care percepe stimuli;
- ţinta percepției;
- situația concretă.
Factorii care pot influența persoana care percepe stimuli sunt:
- organizația din care persoana face parte;
- capacitatea de interpretare a informațiilor pe baza unor experiențe
anterioare sau a unui stoc de cunoștințe anterior dobândite;
- starea motivațională circumscrisă momentului perceptiv la care se
adaugă ansamblul valorilor, nevoilor şi dorințelor persoanei ce percepe
stimuli;
- emoțiile receptorului de stimuli pe durata derulării procesului
perceptiv.
Factorii care influențează ținta sunt:
- ambiguitatea receptorului de stimuli, definită ca lipsă a clarității
receptorului cu implicații asupra acurateței percepției;
- statutul social real sau poziția percepută de țintă în societate sau în
organizație;
- managementul impresiilor, definit drept o încercare de control a
impresiilor și percepțiilor altora.
Probabil că de cele mai multe ori, țintele recurg la tactica
managementului impresiilor atunci când interacționează cu cel ce percepe
stimulii informaționali. Tacticile aplicate în managementul impresiilor
multiple includ ajustările reciproce între ținta percepțiilor și persoana ce
receptează stimuli informaționali în cauză. Ajustările se referă și la autopromovare (tentative de prezentare a propriei persoane într-o lumină
pozitivă) conform normelor curente şi a punctele de vedere ale altora etc.
În situațiile conflictuale contemporane, principalele ținte urmărite pe faza
de planificare strategică sunt cele care vizează procesul de luare a deciziilor
de către cealaltă parte. Cel mai cunoscut reprezentant al acestui din urmă
curent este reprezentat de sistemul de informații al Federației Ruse (mai ales
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Serviciul de informații militare al F.A. ale Federației Ruse – GRU), care a
trecut la reconsiderarea conceptului de mascare prin luarea în considerare
într-o logică mai complexă a dezinformării și a disimulării, a înșelării, a
adormirii vigilenței adversarului, a utilizării de ținte false în manevre
demonstrative multidimensionale de natură politică, militară, diplomatică,
juridică, economică, tehnologică etc., toate având un singur scop: slăbirea
strategică a adversarului.
În Federația Rusă s-a conturat și operaționalizat conceptul de „control
reflexiv”, ca instrument ce își propune să ofere substanță atât procesului
propriu de luare a deciziilor, cât și monitorizării proceselor de decizie ale
adversarului, ce se bazează pe raționamente mentale individuale și de grup,
dar și pe un puternic sprijin tehnologic.
Controlul reflexiv se definește ca fiind un mijloc (o metodologie) prin
care se transmite unui partener (oponent) un set de informații special
pregătite, cu scopul de a-l determina să adopte o decizie în mod voluntar,
concordantă cu intențiile inițiatorului setului de informații. Așa se explică
nivelurile la care s-a ajuns în spațiul confruntărilor cibernetice, cosmice,
tehnologice, dar mai ales, în cel al sistemelor ce guvernează viața psihosocială, toate orientate preponderent către sistemele de luare a hotărârilor la
toate palierele decizionale ale unui stat. Un argument suplimentar în
susținerea acestei abordări îl reprezintă apariția în Federația Rusă a revistei
,,Procesul reflexiv și controlul”. La prima vedere, la o evaluare rapidă, s-ar
putea degaja o concluzie primară conform căreia publicația ar putea să
reprezinte forma de manifestare a unor oameni de știință și cercetători
preocupați de acest subiect. Numai că o mai atentă analiză a numelor
persoanelor care constituie Consiliul editorial al revistei devoalează
apartenența unora dintre membri săi și la unele instituții naționale de
securitate ale Federației Ruse. Printre aceștia găsim personalități ce dețin sau
au deținut funcții de conducere în Agenția Federală pentru Informații și
Comunicații Guvernamentale (FAPSI)) și un fost lider al Comitetului pentru
securitatea informațiilor din cadrul Consiliului de securitate al Federației
Ruse. Probabil, ca mijloc de distragere a atenției opiniei publice, din
Consiliul editorial mai fac parte un diplomat canadian, precum și doi
americani.
Există numeroși profesori universitari din Federația Rusă care predau în
mai multe școli superioare militare, dar mai ales la Academia Statului Major
General Federal, care apreciază că reconsiderarea controlului reflexiv tinde
să acopere în întregime zona de responsabilitate a operațiilor informaționale,
ca părți ale războiului hibrid și parțial, zona războiului clasic. Un alt
exemplu în acest sens: aproape toată lumea își amintește de tragedia din
Piața Markale din Sarajevo, din 1995.
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Inițial, sub o puternică influență a CNN, dar și a alor influente canale
media, s-a considerat că ,,atacul cu bombe de aruncător care a generat un
număr mare de victime în rândul civililor nevinovați a fost realizat de sârbi”.
Ulterior, din analiza urmelor lăsate de lovituri, s-a ajuns la concluzii cu totul
opuse primelor formulări analitice, inclusiv în legătură cu adevărata
identitate a inițiatorilor atacului.
Una dintre cele mai importante voci ale momentului a fost colonelul rus
Andrei Demurenko, care inițial a afirmat într-o manieră similară cu cea a
Pytiei antice, cu un puternic impact emoțional: ,,eu nu spun că sârbii NU au
inițiat acțiunea, ci spun că lucrurile NU au stat așa cum s-a spus inițial”.
Această manieră subliminală de informare a opiniei publice locale,
naționale, regionale și globale a fost potențată de afirmații de sprijin venite
dinspre autoritățile canadiene și americane implicate în ancheta tragediei. În
context colonelul rus a lăsat să se înțeleagă că evenimentul reprezintă o bună
exemplificare a modului de operaționalizare a conceptului de control
reflexiv, ca modalitate de a genera confuzie şi a pune presiune pe membri
comisiei de investigare a incidentului.
În altă ordine de idei, experții ruși în domeniului control reflexiv
consideră că prima realizare majoră (concretă) în domeniu pe timpul
Războiului Rece a fost realizată de SUA prin elementele informaționale
strategice ce au stat în spatele deciziei de lansare a „Iniţiativei de Apărare
Strategică” (Strategic Defense Intiative - SDI), elemente ce au determinat
Moscova să răspundă inițiativei Washington-ului, inclusiv pe dimensiunea
financiară a proiectului SDI, într-o manieră convenabilă și așteptată de Casa
Albă.
Din perspectiva istorică, preocupările Rusiei în domeniul controlului
reflexiv au fost inițiate cu peste 100 de ani în urmă. În 1904, armata țaristă a
decis înființarea Școlii Superioare de Mascare, instituție desființată în 1929
sub influența NKVD-ului care a realizat importanța operațională și
strategică a domeniului, pe care și l-a asociat ca misiune majoră. Inițial,
țintele NKVD au fost reprezentate de persoane fizice de mare interes politic
și/sau operativ. Această școală a realizat un manual al ,,mascării” pentru
operațiile militare viitoare, manual care a reprezentat o adevărată bază de
referențial pentru multe manuale interne ale serviciilor de informații
sovietice (ruse).
Există numeroase referiri publice la oameni de știință (cercetători,
universitari, inclusiv academicieni), civili și militari ai fostei URSS și ai
actualei Federații Ruse, care au înțeles că domeniul este unul al
exclusivității ,,ruso-americane”, domeniu care ar putea genera o nouă zonă
comună strategică a confruntărilor viitoare, pe care ei o denumesc
CONTROLUL CONFRUNTĂRILOR. Mai mult, există ,,maeștri” ruși ai
domeniului care susțin că deja s-a conturat masa critică de adepți ai ideii că
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,,prevenirea conflictelor” ar reprezenta un domeniu de excelență al lucrului
în comun ruso-american, care și-a demonstrat utilitatea prin implicarea în
Bosnia și Herțegovina, în Kosovo, și mai recent în Crimeea și Siria.
În prezent, ceea ce ridică semne de întrebare dar și de îngrijorare se referă
la diferențele dintre abordările și realizările din spațiul politic și diplomatic
comparativ cu cele din spațiul militar și economic. În acestea din urmă se
pare că abordările sunt diferite, sau mai grav, antagonice.
Managementul percepțiilor reprezintă conceptul american în oglindă al
controlului reflexiv și se definește ca reprezentând o acțiune sau ansamblu
de acțiuni ce își propun să transmită (sau să respingă) indicatori sau
informații către (dinspre) exteriorul sistemului, cu scopul de a influența
emoții, raționamente obiective, precum și acțiuni ale unor servicii de
informații cu scopul modificării comportamentelor într-un sens convenabil
inițiatorilor acțiunilor. Definiția de mai sus motivează concluzia conform
căreia managementul percepțiilor combină proiecțiile misiunilor concrete cu
securitatea operațiilor acoperite, psihologice, dar și cu mascarea strategică și
operativă.
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PROTECŢIA SOCIALĂ ÎN ARMATA TURCĂ
FONDUL DE PENSII ŞI AJUTORUL RECIPROC PENTRU
CADRELE MILITARE
Gl.bg.(r) Florin CIŞMIGIU
Conţinutul materialului pe care vi-l voi
prezenta mai jos este o veche dorinţă de a
mea, de pe vremea când eram ataşat militar
la Ankara (1990–1994), pe care o doresc
din toată inima să se realizeze, măcar
pentru generaţiile viitoare, care să nu mai
cunoască ce înseamnă teama zilei de
mâine, umilinţa şi desconsiderarea. Deşi
ideea vine de la turci, Dumnezeul nostru
poate ne va ajuta să se aplice şi la noi.
Dacă cineva a spus: „A fost nevoie să
General de brigadă (r)
moară oameni ca să cadă un guvern” (este
Cişmigiu Florin a fost
ataşat al apărării, militar,
vorba de guvernul Victor Ponta – 2015), eu
aero şi naval în Turcia şi
spun că a trebuit să treacă peste 25 de ani
ulterior, şef al Secţiei
ca să pot avea posibilitatea să-mi exprim, în
Ataşaţi Militari.
mod oficial, într-o revistă nou apărută şi
Diplomaţia militară a fost
editată prin grija Asociației Diplomaților
o etapă importantă din
cariera sa militară.
Militari în Rezevă și în Retragere „A.I.
În prezent activează cu
Cuza” cea mai frumoasă realizare a
multă pasiune şi ataşament
Asociaţiei de la înfiinţarea sa, opiniile şi
în cadrul Consiliului de
părerile de rău că atunci când era momentul
Conducere al ADMRR
oportun, respectiv 1992/1993, pentru a
„A.I.
Cuza”,
ca
vicepreşedinte.
putea prelua şi în armata noastră un model
similar cu cel din armata turcă, rapoartele
mele şi informarea directă a ministrului
apărării de atunci nu au avut nici un ecou,
răspunzându-mi-se că e prea devreme după schimbările din ţara noastră,
respectiv după revoluţia din decembrie '89. Acum, ca şi atunci, mi-am dat
seama de ce nu se putea organiza şi în armata noastră aşa ceva, de ce era
prea devreme, pentru că mai era ceva de furat, iar asemenea acţiuni ar fi
împiedicat acest lucru.
Din cele ce vor urma în acest modest material, se va înţelege foarte uşor
motivul pentru care nimeni nu s-a obosit să propună măcar o formă cât de
cât similară cu cea existentă de peste 50 de ani în armata turcă.
Pot spune cu toată răspunderea că şi astăzi armata turcă are unul dintre
cele mai bune sisteme de protecţie socială din majoritatea armatelor ţărilor
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membre NATO şi UE, pentru militarii în rezervă. Militarii turci se bucură de
stima, respectul şi dragostea întregii naţiuni turce pentru eforturile şi
sacrificiile pe care le fac pentru apărarea ţării. De aceea, de-a lungul vremii,
Parlamentul turc, toate partidele care s-au perindat la putere, toate instituţiile
şi organele de conducere din stat, au apărat şi apără, în mod ferm, onoarea şi
demnitatea militarilor turci, neştirbindu-le cu nimic drepturile şi privilegiile
de care dispun.
În perioada 1990–1994, cât am îndeplinit onoranta funcţie de ataşat
militar al României la Ankara, ajutat în munca mea de bunul meu coleg şi
prieten, col. Păscuţ Nicolae (pe atunci maior) un adevărat poliglot,
cunoscător a mai multor limbi străine (rusă, engleză, franceză, germană şi în
mod deosebit turcă – în care are şi atestat de traducător), am reuşit să
obţinem date şi informaţii de mare valoare privind organizarea, dotarea,
instruirea
şi
funcţionarea
armatei turce, una dintre cele
mai dotate şi puternice armate
din cadrul NATO în perioada
respectivă, dispunând de peste
2,5 milioane militari.
Trebuie menţionat faptul că
pentru obţinerea acestor date
un ajutor deosebit l-am primit
din partea autorităţilor militare
turce care manifestau stimă şi respect faţă de România şi armata noastră,
dovadă în acest sens fiind vizitele dese ale reprezentanţilor armatei turce în
România şi a celor româneşti în Turcia.
Principiile de încadrare în armata turcă erau stabilite prin legi şi reguli
unanim acceptate de întreaga armată, inclusiv de poporul turc care a înţeles
că pentru a rezista ca naţiune liberă şi independentă într-o zonă geografică
încercuită cu înalt risc de securitate, trebuie să se dispună de o armată
puternică, bine dotată şi echipată, cu un nivel de trai care să o scutească de
orice alte griji în afara aceleia de a-şi apăra ţara.
Importanţa poziţiei geostrategice a Turciei a determinat SUA să instaleze
puternice baze militare pe teritoriul acesteia și să sprijine activ toate
măsurile luate de guvernanții de la Ankara pentru modernizarea acesteia.
Pentru realizarea dezideratului de a se acorda tot sprijinul militarilor turci
pentru bunul lor trai, încă de la începutul carierei, tinerilor ofiţeri şi
subofiţeri turci li se reţinea un procent de până la 10% din salariu, pentru ca
la trecerea în rezervă să dispună de o sumă corespunzătoare, care să acopere
contravaloarea unui apartament şi a unui autoturism corespunzătoare
familiilor acestora, în zonele în care ele doreau să trăiască.
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De reţinut faptul că militarii turci (ofiţeri, subofiţeri), până la trecerea în
rezervă, activau câte 2 ani în diferite garnizoane, unde aveau asigurate toate
condiţiile de viaţă pentru ei şi familiilor lor. Soţiile care nu aveau un loc de
muncă potrivit pregătirii lor, din lipsă de posibilităţi în localităţile
respective, primeau 50% din salariul soţului, iar copiii câte 25% de fiecare,
până la vârsta majoratului.
Aceste condiţii au existat încă din anul 1960 şi există şi în prezent, la un
nivel superior, faţă de trecut, militarilor turci asigurându-li-se cartiere întregi
cu construcţii şi dotări speciale (blocuri de locuit, grădiniţe, şcoli, spitale,
farmacii, instituţii culturale şi sportive, zone bine păzite şi dotate din toate
punctele de vedere – electricitate, apă, canalizare, gaze etc.).
În plus, la tot ce am menţionat până acum trebuie cunoscut şi faptul că,
printre lucrurile specifice de mai sus, se remarcă şi existenţa unui fond de
pensii pentru cadrele militare ca o măsură suplimentară de protecţie socială.
Am spus ca o măsură suplimentară având în vedere că, la fel ca şi în alte
ţări, cadrele militare beneficiază, odată cu ieşirea la pensie, de măsurile de
protecţie socială din partea Administraţiei Asigurărilor Sociale de Stat.
Desigur că au fost şi există în continuare şi critici cu privire la existenţa
acestui fond de pensii, dar nimeni nu a reuşit să modifice Legea conform
căreia funcţionează acest fond (nu ca la noi unde se schimbă legile cum
vine un guvern nou şi bineînţeles în mai rău).
De reţinut faptul că Fondul în cauză a fost înfiinţat în conformitate cu
legea nr.205, ratificată de Comitetul de Uniune Naţională (un gen de FSN la
noi) la data de 03 ianuarie 1960, la mai puţin de un an de la lovitura militară
de stat din 27 mai 1960.
La noi, deşi Biroul Ataşatului Militar Ankara a făcut asemenea propuneri
ministrului apărării, inclusiv personal m-am implicat în documentarea
sistemului turc, când abia trecuseră 3 ani după revoluţia din decembrie
1989, nu s-a realizat nimic. Noua putere a preferat să creeze privilegii
pentru aşa-zişii revoluţionari, apăruţi cu miile, acordându-le nenumărate
facilităţi - scutiri de impozite, împroprietăriri cu terenuri etc.
Pentru că amintirile mă înnebunesc, vorba cântecului, am cunoscut şi-i
mai ştiu şi acum pe unii revoluţionari care, prin anul 2010, aveau puţin peste
30 de ani, deci 14-16 ani la revoluţie, fapt ce mi-a adus aminte de Gavroche.
Oare urmaşii lui au primit vreo indemnizaţie?
Armata era cât pe ce să fie considerată trădătoare deşi se striga mereu că
„armata e cu noi”.
Astăzi, nici măcar puţinii veterani care au mai rămas nu au privilegiile pe
care le au aşa-zişii revoluţionari.
Dar, hai să revenim la tematica noastră fiindcă, fără să vreau, m-am lăsat
influenţat de revolta care mă cuprinde când văd cum suntem recompensaţi
după o viaţă de privaţiuni, de renunţări şi limitări în slujba patriei şi a
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poporului. Mă frământă şi mă apasă nedreptatea şi de aceea simt nevoia sămi descarc nemulţumirea privind modul în care factorii de decizie politică
din România de azi privesc Armata ţării.
Gata, promit să nu-mi mai amintesc nimic acum (deşi mie îmi va rămâne
permanent în minte ingratitudinea celor care ar trebui să fie primii care să se
îngrijească de nevoile armatei) şi să continui de unde am rămas, respectiv de
la Fondul de pensii în armata turcă şi de ce trebuia menţinut el. Motivele
enunţate atunci au fost că Armata trebuie să se îngrijească de condiţiile de
trai ale cadrelor militare, că acestora trebuie să li se asigure un trai decent,
astfel încât să nu mai fie îngrijorate în legătură cu viitorul lor, cu perioada de
trai după ieşirea la pensie – Doamne iartă-mă – că iar mi-aduc aminte că la
noi au murit oameni pentru aceasta – un colonel a murit în timp ce-i scria
preşedintelui nemulţumirea privind reducerea drastică a pensiei sale, după
zeci de ani de muncă în armată.
În conformitate cu legea menţionată, Fondul OYAK este o entitate
independentă din punct de vedere financiar şi administrativ şi se află sub
îndrumarea şi coordonarea Ministerului Apărării Naţionale. Dar se pune, în
mod frecvent, întrebarea: este OYAK o instituţie civilă sau militară?
Din punct de vedere al funcţionării, desigur că este o instituţie civilă, care
funcţionează după legea societăţilor comerciale în vigoare în Turcia. Cu
menţiunea că fondurile
băneşti ale instituţiei se
obţin, în primul rând,
din cotizaţiile lunare ale
cadrelor militare active
şi în rezervă. Calitatea
de membru al OYAK
este obligatorie pentru
cadrele militare, în
sensul că, din salariile
lor li se reţine, în fiecare
lună, aşa cum am mai menţionat, un anumit procent, între 5-10% din
retribuţie, în mod obligatoriu. Este lesne de înţeles că lunar se colectează o
sumă totală consistentă, prin contribuţia celor aproximativ 250.000 de cadre
militare, sumă care este folosită în scop comercial, de a aduce profit, după
legea societăţilor comerciale. Ca urmare a folosirii acestor posibilităţi
financiare, dar şi a administrării eficiente a Fondului, acesta a ajuns în
prezent în situaţia de a fi una dintre cele mai mari corporaţii comerciale din
Turcia. De aceste avantaje beneficiază şi cadrele militare care la ieşirea la
pensie primesc suma de bani pe care am menţionat-o mai înainte.
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De asemenea, foarte multe cadre militare preferă în ultimii ani ca, la
ieşirea la pensie, să nu se retragă din calitatea de membri ai OYAK, ci să
rămână în continuare ca membri, urmând să beneficieze de avantajele
conferite prin lege în această
calitate. Ca o primă concluzie,
conducerea armatei turce se
preocupă în permanenţă pentru a
folosi în mod corespunzător şi
benefic, prin OYAK, banii
reţinuţi lunar din soldele cadrelor
militare. Totodată, OYAK are o
mare contribuţie la dezvoltarea
economică a ţării.
Ca să înţelegem mecanismul de funcţionare al acestui Fond de pensii
consider că este necesar să prezint câteva date în legătură cu structura şi
administrarea acestui fond.
Organele principale ale Fondului sunt:
- Adunarea Reprezentanţilor din toate unităţile militare: numărul
total trebuie să fie de minim 50 şi de maxim 100 de membri. Adunarea se
întruneşte cel puţin o dată la 3 ani, la sediul central din Ankara şi dezbate
problemele importante de investiţii şi de asigurare a condiţiilor de viaţă
pentru cadrele militare;
- Adunarea Generală a OYAK are 40 de membri, 20 de membri sunt
aleşi de Adunarea reprezentanţilor, iar 20 de membri vor fi persoanele care
ocupă următoarele funcţii: ministrul Apărării Naţionale, ministrul de
Finanţe, şeful Statului Major General, comandanţii Trupelor de Uscat,
Marinei şi Aviaţiei, comandantul Trupelor de Jandarmi, preşedintele Curţii
de Conturi a Republicii Turcia, preşedintele Corpului de Audit al primului
ministru, preşedintele Consiliului Asociaţiei Băncilor din Turcia,
preşedintele Uniunii Camerelor de Comerţ şi Industrie din Turcia şi
următoarele cadre din Ministerul Apărării Naţionale sau Statul Major
General: şeful Personalului, şeful Logisticii, şeful Auditului, şeful
Serviciului Sanitar, şeful Direcţiei Cercetare Dezvoltare, şeful Oficiului
Juridic. Adunarea este prezidată de ministrul Apărării sau de persoanele din
listă, în ordinea de precădere;
- Consiliul de Audit, format din 3 membri, care vor fi nominalizaţi
unul de către ministrul Apărării Naţionale, unul de către preşedintele
Corpului de Audit al primului ministru, iar unul de către preşedintele
Consiliului Asociaţiei Băncilor din Turcia, deci persoane cu experienţă
profesională bogată;
- Consiliul de Administraţie al OYAK se compune din 7 membrii:
doi membri sunt aleşi de Adunarea Generală dintre candidaţii nominalizaţi
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de către ministrul Apărării Naţionale, unul de către Adunarea Generală, iar
doi membri vor fi nominalizaţi de către şeful Statului Major General al
Armatei. Ceilalţi 4 membri trebuie să fie absolvenţi de facultăţi, cu
experienţă în domeniul finanţelor, bancar şi al asigurărilor sociale şi sunt
aleşi de o Comisie electivă, condusă de ministrul Apărării Naţionale şi
având ca membrii, între alţii, pe ministrul de Finanţe, preşedintele Curţii de
Conturi, Preşedintele Corpului de Audit al primului ministru şi alte cadre cu
experienţă. Misiunile de bază ale Consiliului de administraţie: de a
administra şi conduce activităţile OYAK, de a examina şi aproba bugetul,
bilanţul anual al Fondului, de a stabili beneficiile care vor fi acordate
potrivit legii şi alte misiuni, între care şi aceea de a numi Director
General/Administratorul OYAK;
- Conducerea curentă a OYAK se asigură de un Consiliu de
Directori având în frunte un Director General, toţi absolvenţi de facultăţi şi
cu experienţă în domeniul administrativ şi bancar;
- Membrii Fondului OYAK pot fi: cadrele militare active, ofiţeri şi
subofiţeri din forţele armate şi Comandamentul Trupelor de Jandarmi, care
se află în subordinea operativă a Ministerului de Interne, militari angajaţi pe
bază de contract, precum şi absolvenţi de facultăţi care îşi satisfac serviciul
militar obligatoriu în calitate de ofiţeri de rezervă.
Despre acest Fond se pot scrie multe, se pot face comentarii ample cu
privire la utilitatea lui pentru cadrele armate ale unei ţări. Cert este că şi-a
dovedit pe deplin utilitatea în Turcia, atât în beneficiul cadrelor militare, cât
şi al economiei Turciei, prin cele cca 70 de firme din structura OYAK
(dintre care în jur de 3 firme îşi desfăşoară activitatea în România).
În majoritatea firmelor înfiinţate de OYAK – prioritate la angajare, în
funcţie de pregătirea lor, o au pensionarii militari şi membrii familiilor
acestora, avându-se în vedere stima şi respectul pentru activitatea anterioară
şi păstrarea demnităţii de cadre militare ale acestora.
În încheiere, mă gândesc că nu este încă prea târziu, dacă din generaţia
mai tânără aflată acum la conducerea armatei sau a altor structuri din
domeniul Siguranţei Naţionale, inclusiv CSAT sau comisiile de apărare din
Parlament ar demara o acţiune, prin intermediul DGIA (ataşatul militar la
Ankara, ataşatul militar turc de la Bucureşti) de a se contacta partea turcă
pentru a solicita o întâlnire, de preferat la Ankara, a unei delegaţii militare
române cu autorităţile turceşti în domeniu, pentru discuţii ample şi concrete
pe bază de legi şi documentaţii care să poată fi preluate şi de partea română.
Din delegaţia română ar fi bine să facă parte câte un reprezentant (jurişti)
din partea MApN, Parlamentului, asociaţiilor de pensionari militari, DGIA
şi Ministerului Economiei şi Finanţelor (avându-se în vedere că OYAK, din
punct de vedere al funcţionării este ca o instituţie civilă care funcţionează
după legea societăţilor comerciale).
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Dacă cineva dintre cei îndrituiţi de a face aşa ceva se va înhăma la o aşa
acţiune îndrăzneaţă este bine să ştie de la început că nu o va face pentru
generaţia actuală ci pentru viitoarele eşaloane ale armatei noastre care peste
20-25 de ani, când această iniţiativă va produce efecte, nu vor mai avea grija
că fondul de pensie, fie civil sau militar, va fi în colaps aşa cum prevăd
specialiştii de tot felul de astăzi pentru viitor.
Într-un număr viitor, dacă acest articol va avea ecou în rândurile
decidenţilor politici şi militari din ţara noastră (va acorda atenţie acestei
iniţiative) şi se va aprecia ca fiind necesar, vom reveni cu prezentarea Legii
205/03.01.1960 şi alte date despre Fondul de pensii OYAK.
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ISTORIE
DEMOCRAŢIA – PERIPLU ISTORIC
- partea I Jurist Vasile RUS
Motivele care ne determină să
examinăm sensul democraţiei ca idee
politică, ca
experienţă istorică şi ca
practică socială sunt multiple.
Cu stăpânire de sine, cu mai puţină
fantezie şi cu grija de a nu ne îndepărta de
aprecierea obiectivă a trecutului ne vom
strădui să dezbatem mersul istoric al
democraţiei de la începuturile ateniene
până la predominanţa ei în zilele noastre.
Învăţămintele pe care ni le oferă lecţia
istoriei ne îndeamnă să luăm cititorii într-o
Vasile Rus este absolvent
călătorie spectaculoasă care străbate
al Facultății de Drept a
naşterea şi viaţa unei idei care preocupă
Universității din București
întreaga omenire.
după care a urmat cursuri
Democraţia astăzi a reuşit un triumf
postuniversitare de Relații
Economice Internaționale
ideologic lărgit prin forţa sa umană ca idee
și de Drept Comunitar și
şi prin stricta viabilitate a îmbinării
Comercial la Atena.
factorilor culturali, economici, sociali şi
A colaborat și a publicat în
politici.
reviste și ziare din Grecia
Importanţă cuvenită trebuie să acordăm
și România.
Este autorul volumelor
şi rolului Uniunii Europene, care prin
Credință și jertfă și
instituţiile sale, urmăreşte să familiarizeze
Ocolișurile istoriei trăite.
mai repede cele 28 de state membre cu
valorile
şi
principiile
democraţiei
reprezentative moderne. Să nu uităm că
unul din factorii care a dus la formarea unei
Europe unite a fost democraţia, iar principalul criteriu de aderare la Uniune
a statelor este existenţa unui sistem democratic de guvernare.
Orice discuţie despre democraţie nu poate pleca decât din Grecia antică,
mai precis, de la democraţia ateniană.
Democraţia greacă antică
Trăind într-o Eladă pe care, cunoscând-o şi înţelegând-o prin toate
înţelepciunile şi sensibilităţile ei, se cuvine să-mi exprim deschis aprecieri
despre această ţară în care s-a născut democraţia. Este nu numai o datorie de
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conştiinţă, dar şi o bucurie a mea să pot aborda problematica democraţiei dat
fiind că şi eu sunt unul din cei care au beneficiat de impulsurile veşnic vii
ale istoriei Eladei.
Consider necesar să mă refer, pe scurt, la Grecia şi importanţa sa
geostrategică. Aceasta a fost mereu una din marile răspântii ale Europei şi
prin aceasta o poartă geopolitică şi geostrategică a lumii. Era răspântia
religiilor, a ideologiilor, a raselor şi marilor căi comerciale maritime. De
aceea, de-a lungul secolelor, Grecia a fost marcată de istorie; de aceea
aproape toate crizele importante ale umanităţii s-au derulat şi aici.
Deşi geografic reprezintă un spaţiu relativ mic, soarta sa a influenţat de
multe ori mersul lumii. Aceasta nu este o exagerare. Acum mai mult de
douăzeci de secole, războaiele medice au împiedicat predominanţa asupra
continentului nostru a principiilor totalitare ale Regatului Persan, permiţând
dezvoltarea ideilor democratice semănate de Solon. Europa embrionară pe
atunci, matură astăzi, resimte încă aceste binefaceri. Acum mai mult de zece
secole, războaiele Bizanţului au obligat Islamul să se retragă în faţa
creştinismului. Acum mai mult de o jumătate de secol, în timpul Primului
Război Mondial, alinierea Greciei de partea Antantei Cordiale a permis
supravieţuirea naţiuni sârbe, libera navigaţie în Mediterană şi spre Indii,
crearea unui al doilea front în coasta puternicelor armate germane. La
sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial, Uniunea Sovietică, mare putere
şi în acelaşi timp port-drapelul unei puternice ideologii revoluţionare, a
călcat pământul Europei cu paşi de uriaş. Stalin a realizat în câţiva ani
visurile pe care ţarii le-au avut timp de secole. Cu toate acestea Stalin,
marele învingător al Conferinţelor ce au consfințit victoria Aliaților asupra
Germaniei naziste, n-a câştigat pe toate planurile; a trebuit să renunţe la
revendicarea asupra unei baze mediteraneene, a trebuit să lase în afara zonei
sale de influenţă Grecia, pe care a încercat să o cucerească din 1942 până în
1944. Dacă Grecia ar fi ajuns sub control sovietic consecinţele ar fi fost
severe: Turcia ar fi fost izolată de Occident; poziţiile strategice ale noilor
aliaţi balcanici ai Moscovei s-ar fi consolidat şi ar fi facilitat accesul URSS
spre Marea Mediterană şi Africa.
Dar să revenim la forma de regim care a ajuns să fie folosită ca măsură
esenţială de legalitate politică în lumea modernă - DEMOCRAŢIA.
Trebuie să ne amintim că democraţia a fost denumirea unui tip de regim
politic care, pentru prima dată, a fost instalat permanent în oraşul – stat
Atena, în anul 508/507 î.Cr. În cadrul procesului de funcţionare a oraşelor –
stat din Grecia antică ne vom referi, în principal, la statul atenian deoarece
acesta a lăsat mai multe mărturii şi a avut o influenţă mai mare în evoluţia
democraţiei şi a teoriei politice. Polisul atenian avea o structură economică
şi politică mai înaintată şi atenienii au apreciat că funcţionarea democratică
a oraşului serveşte mai bine propriilor lor interese.
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Realitatea concretă a Atenei şi a Atticii (zona geografică din preajma
Atenei) la începutul secolului al VI-lea î.Cr. a fost consfinţită de Solon,
primul mare reformator european. În anul 594 î.Cr. Solon a fost ales prim
arhonte (guvernator) cu puteri legislative depline, iar legile sale au atras
după sine triumful democraţiei. Reformele capitale
ale lui Solon, care au imprimat totodată şi o
anumită direcţie în dezvoltarea economică a
statului atenian, au constat într-o suprimare totală a
datoriilor rezultate de pe urma ipotecilor funciare
şi în eliberarea din robie a datornicilor.
Lărgirea sistemului electoral a fost prima din
reformele politice clare ale lui Solon. Statul antic
atenian, înainte de Solon a fost aristocratic,
funcţiile politice, administrative sau judecătoreşti
puteau fi ocupate numai dacă doritorii aparţineau
unei familii de nobili. Solon a înlocuit această
restricţie cu principiul alegerii în funcţie de avere,
lărgind astfel baza de masă din care puteau fi aleşi conducătorii societăţii
ateniene. În al doilea rând, Solon a stabilit un Parlament ales, cu patru sute
de membri, care pregătea lucrările Adunării populare (eclisia).
În al treilea rând, Solon a stabilit un tribunal popular, care avea drept de
apel împotriva sentinţelor nedrepte ale judecătorilor.
După Solon a predominat anarhia, care a fost urmată (546- 510 î.Cr.) de
tirania familiei Pisistraţilor. Aceştia au deschis drumul pentru reformele lui
Clistene.
După cum afirmă Herodot, Clistene „a creat subdiviziunile (files) şi
democraţia”. El a înlocuit cele 4 subdiviziuni vechi cu alte zece diviziuni
noi, pe baza locului de domiciliu şi a originii. Aleşii în Parlament puteau
avea doar două mandate în viaţă, câte un an de
fiecare dată. Herodot aprecia că Clistene a apărat
drepturile poporului şi a colaborat cu acesta
pentru a descuraja lupta pentru putere începută
între familiile aristocratice ateniene, după căderea
tiranilor. Constituţia clisteniană a avut şi multe
limite. Astfel ariopagul (ario pagos - tribunal) şi-a
păstrat importante funcţii judecătoreşti, dar
judecătorii nu erau remuneraţi lăsând astfel loc
pentru corupţie, sau facilitând accesul la aceste
funcţii pentru cei bogaţi. La sfârşitul secolului,
Clistene a înlocuit Parlamentul lui Solon cu un
Parlament mai reprezentativ format din 500 de membrii. Parlamentul celor
500 a fost un mod de a obliga întreaga Attică să participe la luarea
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deciziilor, nu numai populaţia urbană pentru care era mai uşor să ia parte la
adunările politice.
Evoluţia politică a Atenei s-ar fi oprit aici dacă nu ar fi apărut
ameninţarea persană ce s-a materializat în Războaiele medice (490- 470
î.Cr.). Acest eveniment a avut cinci consecinţe importante, care interesează
istoria democraţiei. Prima este simplă însă rar se recunoaşte. Parlamentul şi
Adunarea populară au avut cele mai importante teme de discutat şi de
judecat deoarece era în joc însăşi existenţa statului atenian. În al doilea rând,
s-a stabilit un impozit general ceea ce a asigurat fondurile necesare pentru
plata demnitarilor (la început salariul pentru judecători şi parlamentari),
făcând astfel mai puternică democraţia prin diminuarea tentaţiilor de
corupţie. În al treilea rând, poziţia de imperiu a Atenei i-a dat forţa să
răspândească democraţia în toată zona Mării Egee. În al patrulea rând,
postura conducătoare a Atenei între polisurile greceşti a inoculat atenienilor
sentimentul că sunt o elită politică, militară şi socială. Consecinţa a fost
creşterea numărului de votanţi în favoarea Atenei. În al cincilea rând,
afluenţa impozitelor (care au ajutat fondurile pentru dezvoltarea flotei) şi
posibilităţile îmbogăţirii personale au dus la o anumită egalizare socială în
Atena.
Al treilea reformator major, după Solon şi Clistene, a fost Efialtis. Acesta
(împreună cu mai tânărul său coleg Pericle) a reorganizat structura şi rolul
ariopagului prin împărţirea puterilor între Parlamentul de 500 şi tribunale.
De asemenea, Efialtis a introdus principiul responsabilităţii judecătorilor.
A urmat perioada lui Pericle (462-429 î.Cr.), când Atena, sub conducerea
renumitului strateg, a dobândit supremaţia mult râvnită de toate polisurile
greceşti, hegemonia maritimă.
Războiul peloponeziac, revoltele oligarhilor,
în anii 411 î.Cr. şi 404 î.Cr., apariţia demagogilor
care-şi făceau o platformă politică în detrimentul
interesului obştesc, formarea unor grupări
extremiste
deosebit de active ce urmăreau
acapararea puterii, toate aceste fenomene anunţau
acutizarea crizei în care intrase democraţia
ateniană.
Relevant în cazul Atenei nu este atât stabilirea
şi funcţionarea instituţiilor, cât influenţa
reciprocă între ele şi normele raţionale şi înţelepte după care s-au condus.
Norme severe au fost fixate pentru cei care au aparţinut elitei cetăţenilor,
recompensele erau minore, onoarea era cea care conta.
Dacă ţinem cont de funcţionarea instituţiilor, puterile oferite,
responsabilitatea matură a guvernanţilor, libertatea şi condiţia socială şi
politică a cetăţenilor se poate afirma că democraţia ateniană a fost una dintre
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cele mai participative democraţii a tuturor epocilor. Cu toate acestea,
numărul celor care au fost excluşi de la drepturi politice a fost mare: sclavii,
femeile, aliaţii supuşi şi detaşaţii.
Solon şi Clistene pot fi consideraţi părinţii fondatori ai democraţiei.
Marele strateg Pericle, apreciind reformele celor doi remarcabili politicieni,
a afirmat că: „în general reglementările politice ale Atenei şi modul de viaţă
au constituit exemplu pentru restul Greciei, iar ideile ateniene ale
democraţiei participative au fost exemplu pentru mult mai multe societăţi nu
numai pentru grupul mic al comunităţilor antice în estul Mediteranei”.
Scopul democraţiei ateniene a fost libertatea. La rândul său libertatea a
făcut posibilă democraţia ca formă de guvernământ.
Ceea ce a pus capăt democraţiei în Atena nu a fost critica filozofilor, ci
forţa militară a lui Alexandru Macedon; iar ceea ce a lichidat guvernarea
democratică independentă în întreaga lume mediteraneană în următoarele
două secole a fost forţa militară a Romei. Dar ceea ce va dăinui în istoria
lumii este faptul că timp de o sută şaptezeci şi cinci de ani cetăţenii
democraţi ai Atenei s-au dovedit capabili să-şi poarte cu succes războaiele
pe uscat şi pe mare, să menţină şi să consolideze stilul propriu de viaţă şi săi influenţeze până în zilele noastre şi pe alţii.
Democraţia în Grecia antică a fost radical diferită de cea modernă,
deoarece era participativă, nu reprezentativă. Cetăţenii Atenei nu alegeau
anumiţi cetăţeni dintre ei ca să-i reprezinte. Ei participau personal la
treburile statului. Polisul grecesc nu cunoştea aşa-zisul „sistem
reprezentativ” când masa cetăţenilor transferă către o minoritate restrânsă –
guvern, dreptul de a conduce în numele poporului. În polis fiecare cetăţean
era în acelaşi timp şi suveran şi supus. Participarea tuturor cetăţenilor la
acţiunile politice era energică ceea ce a făcut ca grecii antici să dovedească
mult mai multă experienţă politică şi combativitate decât cetăţenii din statul
modern.
Democraţia şi Revoluţia Franceză – 1789
Revoluţia franceză din 1789 a fost considerată de observatorii moderni
evenimentul care a transformat pe deplin identitatea socială şi politică a
lumii moderne. A creat primul guvern reprezentativ care a guvernat o mare
ţară europeană, a creat legi şi instituţii care şi astăzi rămân model pentru
guvernele democratice din întreaga lume. De asemenea, a creat condiţiile
favorabile pentru venirea unei noi epoci a legii, dreptăţii şi echităţii, pentru
edificarea unei societăţi bazate pe principiile libertăţii, egalităţii şi
fraternităţii tuturor cetăţenilor.
Evenimentele revoluţionare din Franţa anului 1789 au însemnat începutul
democraţiei moderne în Europa. Liberalii englezi, cu pragmatismul
caracteristic britanic, au considerat că evenimentul din 1789 reprezintă
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sosirea unui nou stadiu istoric, în care comerţul şi clasele de mijloc au venit
să înlocuiască asuprirea politică şi socială a aristocraţiei feudale. Faptul că
elanul revoluţionar s-a stins treptat iar drepturile cucerite de masele populare
au fost ciuntite, reinterpretate, amendate şi în final golite parţial de
conţinutul iniţial se datorează mai curând conjuncturii politice, sociale şi
economice din Franţa şi din Europa. Dar sămânţa noului tip de democraţie
fusese aruncată şi cale de întoarcere la situaţia anterioară nu mai exista.
Ideea democraţiei pure a fost foarte evidentă în scopul revoluţiei din anul
1789 şi a continuat să exercite o puternică influenţă asupra mişcărilor
revoluţionare ulterioare.
Există două moduri de bază prin care este posibil să examinăm mesajul
democratic al Revoluţiei franceze. Primul se referă la analiza participării „de

jos”, la rolul maselor populare în această revoluţie. Investigarea identităţii
sociale şi politice a factorilor colectivi (populaţie, clase, partide, grupuri
profesionale), examinarea convingerilor lor, intereselor şi aspiraţiilor poate
da imaginea clară a caracterului profund democratic al Revoluţiei franceze.
A doua modalitate constă în concentrarea atenţiei asupra principiilor,
procedurilor, examinarea legislaţiei, a instituţiilor şi a modului lor de
funcţionare.
Rolul maselor este de necontestat atât pentru impunerea şi apărarea
cuceririlor revoluţionare, cât şi pentru promovarea şi codificarea în legi a
unor principii democratice care au fost preluate de burghezie şi ulterior
adaptate intereselor proprii, astfel încât să-şi consolideze noua poziţie de
clasă conducătoare. Dar pentru domolirea elanului revoluţionar al poporului
francez a fost nevoie de imperiu şi de dictatura napoleoniană care, trebuie să
recunoaştem, a contribuit plenar la răspândirea ideilor Revoluţiei franceze în
întreaga Europă. Principiul suveranităţii populare a influenţat activitatea
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legislativă a Adunării Constituante. Mai întâi reprezentanţii poporului au
examinat consecinţele pe care le poate avea în societate această nouă
concepţie de legalitate politică. Astfel, pentru prima dată, s-a pus problema
reprezentării politice.
Declaraţia Drepturilor Omului şi a Cetăţeanului, care a fost proclamată la
data de 26 august 1789, a devenit piatra de boltă a tuturor constituţiilor şi a
rămas până în zilele noastre simbolul Revoluţiei franceze. Declaraţia a fost
cea mai importantă realizare a revoluţiei. Pe temeiul ei au fost elaborate
principiile pe baza cărora întregul sistem politic, juridic, militar al vechiului
regim a fost radical transformat.
Ideile revoluţionare au fost măreţe dar, multe dintre ele, utopice. Dacă
filozofii, artiştii, intelectualii de marcă ai acelei perioade au fost în măsură
să privească departe în viitor, politicienii, preocupaţi mai mult de interesele
lor decât de democraţie nu au reuşit să ţină pasul. Este edificator pentru a
înţelege aceste tendinţe să urmărim evoluţia procesului constituţional.
Astfel, ca urmare a mecanismului electoral elaborat de Constituţia din 1791,
primeau drept de vot doar patru milioane de cetăţeni. Constituţia din 1793,
elaborată la apogeul perioadei revoluţionare, cuprindea mai multe concesii
privind participarea democratică a maselor la conducerea ţării astfel:
extindea dreptul de vot pentru toţi cetăţenii, stabilea alegerea unui
reprezentant la 40.000 de locuitori şi alegeri anuale. După lovitura de stat
din luna Thermidor, soldată cu înlăturarea lui Robespierre de la conducerea
statului, a fost elaborată în anul 1795 o nouă Constituţie care a limitat
dreptul de vot în funcţie de avere. Trecerea iniţiativei din mâinile poporului
în cele ale burgheziei este evidentă.
În câţiva ani instituţiile democratice reprezentative şi-au pierdut orice
autenticitate, creându-se astfel condiţiile ca o personalitate puternică,
hotărâtă şi cu notorietate să preia conducerea ţării. Această personalitate a
fost Napoleon Bonaparte care a transformat Franţa dintr-o ţară asediată şi
ciuntită teritorial într-un imperiu european şi apoi într-o ţară învinsă dar
temută. Restaurarea a adus înapoi regalitatea dar nu şi modelul economic şi
social feudal.
Dacă democraţia propusă de Revoluţia franceză s-a diminuat treptat sub
influenţa noii clase conducătoare, ideile acesteia au rămas vii în conştiinţa
popoarelor europene şi nu numai. Codul napoleonian stă în continuare la
baza sistemului juridic european, sistemul armatelor populare, mobilizarea
maselor pentru apărarea patriei, şcolile militare la care aveau acces toţi
cetăţenii au proliferat în întreaga Europă. Napoleon Bonaparte, în ultimă
instanţă, a fost tot un produs al Revoluţiei franceze, iar rolul lui istoric a fost
de a răspândi prin forţa armelor ideile revoluţiei pe întreg continentul.
Bonaparte a fost chirurgul istoriei, el a răspândit ideile democratice apărute
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în iureşul revoluţionar francez în toată Europa şi tot el
a distrus democraţia revoluţionară din Franţa.
Aşa cum sistemul democraţiei elene, sistemul
juridic şi militar roman au fost modele pentru
Revoluţia franceză, tot astfel realizările democratice ale
Revoluţiei franceze au inspirat pe revoluţionarii
americani şi le-a oferit imaginea captivantă a unei noi
societăţi libere şi egalitare.
Democraţia şi Revoluţia Americană – 1776
Dezbătând uimitoarea istorie a democraţiei sunt dator să împărtăşesc
cititorului câteva consideraţii cu privire la noul tip de democraţie promovat
de Revoluţia americană din 1776. În examinarea democraţiei, atât ca formă
de guvernare politică dar şi ca un concept filozofic, pornind de la principiul
suveranităţii poporului, democraţia este diferită atât în funcţie de etapa
istorică de dezvoltare a civilizaţiei umane cât şi de ţara în care se
implementează.
Revoluţia americană este unul dintre cele mai importante evenimente din
istoria SUA şi a lumii contemporane. Nu numai că a creat din punct de
vedere juridic Statele Unite ale Americii, dar a şi fixat cele mai multe din
valorile perene ale poporului american, precum devotamentul pentru
egalitatea între cetăţeni şi constituţionalitate. Cel mai important, revoluţia a
creat democraţia americană, i-a făcut pe americani primul popor al lumii
moderne care a dobândit o formă de guvernare democratică, în pofida petei
negre reprezentate de păstrarea sclaviei negrilor până la jumătatea secolului
al XIX-lea.
Revoluţionarii americani nu numai că au stabilit guverne în care toţi
membrii, uneori şi judecătorii, erau aleşi de popor, dar rapid au extins
dreptul de vot către toţi cetăţenii.
Extinzând reprezentativitatea în toate componentele guvernamentale,
părinţii naţiunii americane au justificat şi adoptarea sistemului federativ,
precum şi numărul mare de demnitari aleşi atât la nivel central cât şi federal.
Pentru cei ce aspirau la funcţii în conducerea politică centrală sau
federală se cereau calităţi şi virtuţi exemplare, independenţă şi imparţialitate,
absenţa unor interese materiale proprii. Prin urmare, scopul sistemului
american al democraţiei reprezentative în acea perioadă a fost acela de a
îndepărta interesele personale de politică sau, cel puţin, de a crea un sistem
politic care să impună latifundiarilor să-şi depăşească interesele proprii dacă
doreau să se implice activ în viaţa cetăţii. Astfel, Constituţia din Pensilvania
din anul 1776 a eliminat din grila administraţiei statale toate funcţiile care
aduceau beneficii; George Washington a avut grijă să nu primească salariu
nici ca şef al armatei, nici ca preşedinte. Ulterior, odată cu trecerea timpului,
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politicienii americani au ajuns la concluzia că munca în folosul comunităţii
cere eforturi mari şi, în consecinţă, trebuie remunerată. Astfel că, funcţiile
guvernamentale au început să fie plătite şi de atunci salariile parlamentarilor
şi ale membrilor guvernului continuă să crească.
Cu alte cuvinte, unele principii apărute în vâltoarea evenimentelor
revoluţionare americane s-au estompat treptat, mai ales cel al voluntariatului
muncii publice, lucru clar subliniat de James Winthrop care afirma că „nici
un om nu intră în societate pentru a promova binele altora, intră pentru
propriul lui bine” - o dovadă elocventă a modului cum pragmatismul ia locul
idealismului.
În ceea ce priveşte dreptul de a
exercita funcţii politice, legiuitorii
americani au concluzionat că numai
cetăţenii care au drept de vot pot
aspira la ocuparea acestora. Astfel,
extinderea dreptului electoral a
devenit
reforma
majoră
şi
emblematică
pentru
timpuria
democraţie reprezentativă americană
şi devansa cu mult pe reformiştii europeni care încă se luptau cu problemele
integrării claselor şi a altor grupe sociale în guvern.
În prezent, democraţia tradiţională americană s-a transformat în
excepţionalismul american, ceea ce este un fel de imperialism cu faţă
umană. Procesul devenirii democraţiei de tip nou este în curs de desfăşurare
aşa că, în mod sigur, vom mai vorbi de impactul acestuia asupra dezvoltării
civilizaţiei umane în perioada contemporană.
Derapaje ale manifestării reale ale democraţiei americane au fost şi
probabil vor mai fi. Faptul ca Henry Kissinger, fost consilier pentru
securitate sub trei preşedinţi americani şi secretar de stat al SUA, a făcut
obiectul unei acuzaţii de genocid din partea unui membru al Congresului
american pentru consecinţele politicii sale în Cambodgia şi Laos este
grăitoare, ca şi influenţa politică a neo-conservatorilor soldată cu eşecurile
din Irak şi Afganistan, Yemen, Somalia, America de Sud sau cu episoade de
tipul Guantanamo și Abu Graib. Lucrurile par grave dar trebuie privite în
contextul poziţiei internaţionale ale SUA.
Calitatea sa de superputere este
incompatibilă cu principiile democraţiei
pure, iar pentru apărarea democraţiei,
uneori trebuie să se recurgă uneori şi la
măsuri nedemocratice.
Dacă facem un recurs la memorie, util
credem noi pentru Europa de azi, şi
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sabinii credeau că dreptul şi legea îi vor apăra de romani dar, în final, au
rămas fără femei. Răpirea sabinelor poate fi o metaforă istorică pentru
condamnarea lor la dispariţie.
În final putem concluziona că indiferent de derapajele apărute, statul
american rămâne cel mai credibil vector de apărare şi progres al democraţiei
contemporane.
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MONUMENTE RIDICATE PRNTRU CINSTIREA
ȘI COMEMORAREA OSTAȘILOR ARMATEI ROMÂNIEI
CĂZUȚI LA DATORIE PENTRU ELIBERAREA UNGARIEI
ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
Col. (r) Ioan TODERICIU
Locul marilor bătălii la care Armata
română a participat în marile conflagrații
pentru apărarea pământului strămoșesc este
marcat de numeroase opere comemorative
de război ridicate atât pe teritoriul țării
noastre cât și pe teritoriul altor state
(Bulgaria, Ungaria, Austria, Cehia, Slovacia,
fosta URSS etc.).
Istoria consemnează faptul că succesele
Armatei române obținute în timpul
războaielor au creat condițiile favorabile
edificării României de azi.
Col. (r) Ioan Todericiu
În acest sens este suficient să amintim
și-a desfășurat o mare
parte din activitate ca
Războiul de Independență din anul 1877,
membru
al
grupelor
Marea Unire din anul 1918 și eliberarea
operative de analisti,
Transilvaniei de Nord din 1944.
organizate pe timpul
În timpul celui de-al Doilea Război
conflictelor militare în
Mondial, Armata română, după eliberarea
cadrul Direcției Informații
Militare. Ulterior a fost
Ardealului de Nord în 1944, a continuat
șeful compartimentului de
operațiunile militare pentru eliberarea
analiză a zonelor de
Ungariei și Cehoslovaciei de sub dominația
instabilitate,
războaie
forțelor fasciste.
locale, lovituri de stat etc.
În lucrările care analizează efortul
Între anii 1979 și 1990, a
fost atașatul al apărării,
României la cel de-al Doilea Război
militar
și
aero
al
Mondial, se menționează faptul că țara
României în Ungaria.
noastră a participat
în luptele pentru
eliberarea Ungariei cu Armata 1 Română
care avea în compunere Corpurile 4 și 7
Armată și un Corp de Cavalerie; Armata a4-a Română care avea în compunere Corpurile 2 și 6 Armată; un grup
operativ de căi ferate; un Regiment de Pontonieri; 5 Batalioane de
Construcții Drumuri; un Corp Aerian, precum și unități navale de marină
fluvială. Efectivul total s-a ridicat la 210 000 militari.
Luptele desfășurate de Armata română pentru eliberarea Ungariei au
început la 24 septembrie 1944, când primele unități ale Corpului de
Cavalerie au depășit frontiera româno-ungară și au durat până la 15 ianuarie
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1945, când Corpul 7 Armată a ajuns în centrul Budapestei, eliberând gara
feroviară Kelety, hipodromul și o mare parte a zonei de est a capitalei
Ungariei. În acest context putem afirma că monumentul de la Mehkerek
reprezintă începerea operațiunilor Armatei române pe teritoriul Ungariei
împotriva forțelor fascisto-hortyste, iar monumentul ridicat la Rakosliget
poate fi considerat că simbolizează nu numai participarea C.7 A. la
eliberarea Budapestei, ci și încheierea la 15 ianuarie 1945, a operațiunilor
militare pe teritoriul Ungariei.
Localizarea monumentelor eroilor români căzuți pe teritoriul Ungariei în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial demonstrează cu prisosință
efortul Armatei române și direcțiile operative pe care marile unități din
compunerea Armatelor 1 și 4 au acționat în cadrul mai multor operații
ofensive. Forțele Armatei române au dus operații ofensive pe teritoriul
Ungariei împreună cu Trupele Sovietice pe următoarele direcții operative:
- Oradea – Debrecen –Nyiregyhaza;
- Arad –Szolnok;
- Tiszadob – Miskolc;
- Oradea – Szolnok – Budapesta, eliberând localități în care au fost
ridicate monumente ale ostașilor români eliberatori.
În schema de mai jos sunt prezentate localitățile în care au fost ridicate
monumentele ostașilor români și cimitirele de onoare unde au fost înhumați
eroii Armatei române căzuți la datorie pe teritoriul Ungariei.

ADMRR “A.I. CUZA”

82

DINCOLO DE ORIZONTURI • ANUL 1/nrUMĂRUL 1 • IUNIE 2016

Până în anul 1980 în evidența Ambasadei României la Budapesta, în
afara monumentelor menționate în schema anexă, existau peste 150 de
cimitire ale eroilor români, bine marcate cu cruci colective sau individuale,
mai bine sau mai puțin bine îngrijite de populația locală, în raport cu
sprijinul și interesul autorităților de stat ungare.
Totuși, cel mai important monument al eroilor români a fost cel de la
Rakosliget, demolat și mutat în altă parte (în ani de după 1989 autoritățile
române au acceptat propunerea Ungariei de a muta acest monument într-un
cimitir din Budapesta). Aici, pe la sfârșitul anului 1984, o moldoveancă –
rudă a unui ostaș român de pe plaiurile Sucevei, a venit în Ungaria pentru a
găsi locul unde își află somnul de veci bravul ostaș român. Efortul moral și
material al acestei românce (obținerea pașaportului, cheltuieli de deplasare,
cazare etc.) au fost imense, dar credința și tradiția românească de cinstire a
eroilor a biruit toate aceste greutăți. După multe căutări și cu ajutorul
subsemnatului în calitate de atașat militar român la Budapesta s-a stabilit că
eroul român căutat se afla înmormântat în cimitirul eroilor de la Rakosliget.
La acest monument și cimitir, ruda ostașului român, în liniștea sacră a
locului, cu emoție vie dar stăpânită, a aprins lumânări, tămâie și o candelă,
toate aduse din țară, a îngenuncheat și a spus rugăciuni, a îngrijit mormântul
și a sădit o ultimă floare la căpătâiul celui drag, după care a plecat liniștită
acasă, cu gândul că a făcut ce trebuia și le poate spune rudelor unde este
locul de veci al omului lor drag căzut eroic pe meleaguri străine.
Un alt moment important a fost constatat tot la monumentul Rakosliget,
în anul 1986, unde un necunoscut din România, în preajma zilei de 25
octombrie, Ziua Armatei Române, a plantat la fiecare mormânt câte un brad
și a scris pe o placă metalică:
Din Carpați
Am adus pentru voi
O mână de pământ și un brăduț verde
Dormiți în pace bravi eroi!
Amintesc aceste două întâmplări petrecute la Rakosliget în scopul
evidențierii importanței acestui monument-cimitir pentru cei care i-au cinstit
cum se cuvine pe eroii Armatei române și întreb: cum a fost posibilă
acceptarea, de către autoritățile române a mutării, în anul 1994, a acestui
măreț monument care reprezintă participarea Armatei române la eliberarea
capitalei Ungariei, din locul public bine cunoscut într-un cimitir din
Budapesta, izolat și însingurat ?
La nivelul anilor 80 populația din multe localități de pe teritoriul
Ungariei, unde au fost ridicate monumente ale ostașilor români, a îngrijit și
acordat atenție acestora și din proprie inițiativă au depus coroane de flori cu
ocazia aniversării eliberării localităților respective de Armata română.
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Totuși, s-a constatat că multe cimitire de onoare și unele monumente de
pe teritoriul Ungariei au fost neglijate și lăsate în paragină sau chiar cu
înscrisul pe placa comemorativă schimbat. Un caz aparte îl constituie
monumentul din localitatea Tapiosuly, unde persoane rău intenționate au
schimbat scrisul de pe monument: „NEUITATĂ VA RĂMÂNE MEMORIA
OSTAȘILOR ROMÂNI”, ștergând primele două litere de la primul cuvânt,
rezultând astfel „UITATĂ VA RĂMÂNE MEMORIA OSTAȘILOR
ROMÂNI”. Membrii delegației Ambasadei României la Budapesta prezenți
pentru depunerea unei coroane de flori au corectat scrisul cu ce au avut la
îndemână.
În toată perioada de ducere a operațiunilor militare pentru eliberarea
Ungariei forțele hortyste alături de cele ale Germaniei fasciste au opus o
rezistență dârză, luptând cu înverșunarea fiarei încolțite fără speranță de
salvare.
Motivând o astfel de rezistență înverșunată a trupelor hortyste, generalul
colonel Janoș Voros, șeful Marelui Stat Major Ungar, arăta la 4 septembrie
1944: „chiar dacă am admite în calculele noastre că Germania ar pierde
războiul, noi va trebui să ne apărăm până la capăt granițele, pentru a nu
cădea pradă bolșevismului, fiindcă, în cel mai rău caz, dacă ar interveni o
tragedie națională, noi nu vom putea să ne salvăm ființa națională decât
ținând departe pe ruși și câștigând timp pentru o ocupație anglo-saxonă,
oricât de tristă ar fi această eventualitate”.
Ar trebui să ne întrebăm în legătură cu cel puțin două lucruri importante
legate de finalul celui de al Doilea Război Mondial. Oare generalul ungur
nu știa că împărțirea țărilor din Europa între marile puteri victorioase (SUA,
Anglia și URSS) a fost hotărâtă încă din 1943 la Ialta? Ungaria era atât de
inconștientă încât să nu-și dea seama că în final țările participante alături de
Germania hitleristă la cel de al Doilea Război Mondial, vor fi considerate
țări învinse – cu toate consecințele ce vor fi suportate?
Este locul și timpul să aducem în atenție faptul că după terminarea celui
de al Doilea Război Mondial, România, Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia și
jumătate din Germania au fost cedate U.R.S.S.-ului de către S.U.A și
Anglia. Instaurarea sistemului comunist în aceste țări realizându-se fără ca
guvernele respective să fie consultate în vreun fel în legătură cu opțiunile
lor.
Se poate afirma că instalarea puterii comuniste în țările menționate revine
ca responsabilitate S.U.A. și Marii Britanii, cu toate consecințele nefaste în
ce privește sistemele economice, politice și sociale. Ca urmare putem
întreba: Cine se face vinovat de împărțirea Europei: populația din țările
vândute la Ialta sau cei care au decis o astfel de catastrofă prelungind
genocidul nazist?
Să revin la tema noastră.
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La ce bun sacrificiile ostașilor unguri de a apăra o cauză pierdută?
Această temă necesită și comentarii privind aliniamentul de finalizare a
celui de-al Doilea Război Mondial.
Efortul militar, numeroasele jertfe de sânge date pentru zdrobirea
fascismului, a dus la pierderi de vieți omenești pe teritoriul Ungariei care sau ridicat la peste 42.000 ostași români.
Ca în toate timpurile când România a avut de înfruntat armate
cotropitoare, oștirea română a dus acțiuni de luptă pe teritoriul Ungariei, nu
pentru a ocupa această țară ci pentru a o elibera de teroarea hortysto-fascistă.
Acest lucru este demonstrat cu prisosință de comportamentul ostașilor
români față de populația maghiară, pe care a ajutat-o să depășească
greutățile și urgiile războiului. În acest sens, sunt multe declarații de
mulțumire la adresa Armatei române din partea reprezentanților localităților
eliberate. Au fost multe scrisori. Am ales una care spune tot. Astfel,
locuitorii comunei Farmas scriau la 10 ianuarie 1945, comandantului unui
regiment român: „Comuna noastră, de când a năvălit furtuna războiului
peste noi, din toate armatele care au trecut nici una nu a fost cu atâta
inimă și înțelegere față de populația noastră ca militarii din unitatea de
sub comanda dumneavoastră, care au fost atât de buni și de umani, de la
ofițer până la ultimul soldat, încât populația noastră întotdeauna numai cu
drag și mulțumire o să se gândească la domnul comandant și la toți soldații
de sub comanda dumneavoastră”.
În același spirit de considerație și respect a populației Ungariei față de
Armata română, trebuie înțelese acțiunile și deciziile autorităților locale de a
ridica monumente pe teritoriul Ungariei în memoria ostașilor români, cu
înscrisuri care aduc mulțumiri și glorifică eroismul și jertfa de care au dat
dovadă oștenii români eliberatori a unei mari părți a Ungariei de Est.
Armata română, în spiritual umanist specific poporului nostru, a sprijinit
populația ungară sub diferite forme.
Marile unități române au ajutat cu hrană sinistrații de război, în special
femei, copii și bătrâni. Numai unitățile Armatei 1 române au distribuit
275.000 de mese calde, 3.700 kg. pâine și mari cantități de cartofi și
legume. Acolo unde au existat medici și medicamente, formațiunile sanitare
române au dat gratuit cetățenilor unguri consultații și au făcut intervenții
chirurgicale. De exemplu, numai ajutorul medical acordat populației
maghiare de unitățile Armatei române se cifrează la 65.000 consultații și
tratamente, 1.850 analize, 750 intervenții chirurgicale. Mijloacele auto și
hipo-militare au transportat de la o localitate la alta peste 15.000 de
persoane, în special refugiați.
Printre primele măsuri luate de unitățile militare române în localitățile
unde au intrat în toamna și iarna anului 1944/1945, a fost deschiderea
imediată a școlilor și a instituțiilor culturale. Această atitudine a militarilor
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români față de populația ungară eliberată contrastează puternic cu abuzurile
și barbariile săvârșite de hitleriști.
Este locul să se aprecieze că în cel de al Doilea Război Mondial, după 23
august 1944, Armata română a luptat pentru zdrobirea trupelor hitleriste de
pe teritoriul României și îndreptarea nedreptății DICTATULUI FASCIST
DE LA VIENA din august 1944. Această misiune sacră a fost îndeplinită, cu
prisosință, cu elan și sacrificiu de întreaga suflare a oștirii române. În acele
vremuri, scriitori și poeți români au scris și publicat volume de poezii de
îmbărbătare și îndemn la luptă pentru eliberarea părții de Nord-vest a
Transilvaniei. Este demn de reținut volumul de poezii „NE CHEAMĂ
ARDEALUL” apărut la București în 1944, din care amintim poezia:
MUREȘAN
Ridică-te române, stâncă dreaptă!
Nu ești făcut urgiei să te pleci.
Plâng munții iar, gătește-te să-i treci,
Dreptate ai cât știi să pui în faptă!

E înjunghiat Ardealul pân-la os!
Copiii lui abia mai pot grăi,
Dușmanul, suflet rău și păcătos,
Să-și piardă bucuria de-a trăi.

Ridică-te române, iureș, faptă!
De mult plâns, la frați li-s ochii seci;
Ardealul strânge pumnii și te așteaptă,
Cu crezul dezrobirii pentru veci.
(1940, I.D. PIETRARI)

În calitate de atașat militar, în fiecare an, împreună cu reprezentanța
militară din Ministerul Apărării al Ungariei, autoritățile locale, elevi etc. am
organizat ceremonialuri militare și depuneri de coroane, la monumentele
eroilor militari români din localitățile ungare eliberate de Armata României
cu prilejul zilelor de 9 mai, 23 august și 25 octombrie.
Prin astfel de activități am creat în mod concret sentimentul de respect și
recunoștință din partea populației ungare pentru eroii Armatei României.
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ÎN MIEZUL CEL MAI FIERBINTE AL EVENIMENTELOR
Col. (r) Ștefan ISPAS
Anii au trecut şi odată cu trecerea lor tot
mai mult am sentimentul că timpul se
comprimă, că evenimentele majore din
viaţa popoarelor, inclusiv din viaţa
poporului român, se succed cu o viteză tot
mai mare. Este ca şi cum cineva apasă tot
mai tare pe acceleraţia istoriei. Dacă este
într-adevăr aşa şi aceste schimbări nu sunt
întâmplătoare ci au o direcţie şi un scop,
atunci în mod categoric eu am fost martorul
ocular al unui astfel de moment de
importanţă istorică pentru întreaga zonă
geografică din care face parte şi ţara
Colonelul
(r)
Ștefan
noastră. Este vorba de campania militară a
ISPAS a fost ataşat al
apărării, militar, aero şi
NATO dusă împotriva Iugoslaviei care în
naval Belgrad și ulterior la
final a dus la destrămarea ţării lăsând locul
Sarajevo.
unor noi aranjamente politice, teritoriale,
A îndeplinit mai multe
etnice şi de securitate în zonă.
funcții de conducere în
În acele momente am avut privilegiul să
cadrul Direcției Informații
Militare inclusiv pe cea de
mă aflu la Belgrad, ca ataşat militar. Astfel
șef al Secției Legături
am ajuns să fiu unul din puţinii ataşaţi
Militare Externe.
militari ai României de după al Doilea
Război Mondial care a trăit direct, pe viu,
un astfel de război în acest sfârşit de
mileniu în inima Europei.
Îmi este greu să evaluez cât de traumatizantă a fost acea perioadă pentru
poporul sârb, unde şi cât este vina fiecărui actor al acestei tragedii, care vor
fi urmările în plan geopolitic şi geostrategic al acelor evenimente
excepţionale dar, cândva, va trebui să mă aplec iar asupra faptelor şi să le
reevaluez. Deocamdată voi încerca doar să rememorez acele evenimente aşa
cum le-am trăit şi simţit eu atunci.
Cariera mea de ataşat militar la Belgrad a început pe data de 8 septembrie
1995. A doua zi, pe 9 septembrie, am avut şansa să mă întâlnesc cu un vechi
prieten, domnul general de brigadă Gheorghe Văduva, care tocmai se
întorcea din Bosnia – Herţegovina, unde fusese martorul bombardamentelor
NATO de la Han Pijesak şi Pale. Discuţia cu domnia sa a fost pentru mine
un prim contact cu o realitate dură care, nu după mult timp, va ajunge şi la
Belgrad.
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Eram în acele zile foarte emoţionat, întrucât sosisem la post într-o ţară
aflată sub embargou, care trecuse printr-un cumplit război. Este adevărat,
războiul se mutase în Bosnia - Herţegovina, dar tot război era.
Împreună cu vechiul ataşat militar am făcut cuvenitele vizite oficiale. Aşa
se obişnuieşte. Am fost primiţi de şeful Secţiei Legături Externe al Armatei
Iugoslaviei, de şeful Direcţiei Informaţii Militare şi de şeful Statului Major
General, pe atunci generalul colonel Momcilo Perisic. Trebuie să vă spun că
toţi ne-au primit foarte bine. Generalul Perisic a reafirmat şi cu acel prilej
dorinţa de a relua relaţiile de colaborare în plan militar cu armata română. În
perioada 1996–1998, relaţiile dintre Armata României şi Armata Iugoslaviei
au fost normale, adică vreau să spun foarte bune. Fostul ministru al apărării
naţionale de atunci, domnul Gheorghe Tinca, a făcut o vizită la Belgrad pe
25-26 ianuarie 1996, unde s-a întâlnit cu ministrul Armatei Federale
Iugoslave de atunci, Pavle Bulatovici. Au avut apoi loc vizite la nivelul
statelor majore generale şi multe alte activităţi obişnuite.
Toate contactele pe care le-am avut, atât cu cei din lumea diplomatică,
cât şi cu oamenii obişnuiţi au fost normale. Oamenii m-au primit cu căldură,
ţinând seama de relaţiile noastre tradiţionale excelente, precum şi de poziţia
foarte atentă a statului român în legătură cu experienţa dramatică prin care
trecuseră şi treceau ţările din spaţiul fostei Iugoslavii. Oamenii m-au primit
foarte bine. Trebuie să vă spun că locuinţa mea nu era acolo unde erau cele
ale personalului ambasadei, ci într-un bloc locuit de sârbi. M-am simţit
mereu cu ei, între ei ca acasă.
Belgradul este cunoscut ca „oraşul celor şapte coline”. Tot timpul când
m-am aflat în Belgrad, mă gândeam la oraşul Iaşi din România. Nu ştiu de
ce făceam această asociere, dar asta era. Belgradul este un oraş foarte curat
şi foarte modern, despărţit de râul Sava în oraşul vechi şi oraşul nou. În
Belgrad nu simţi însă această despărţire. Simţi doar o linişte odihnitoare, un
aer proaspăt, care vine dinspre Dunăre şi dinspre Sava, precum şi din
străzile pe care belgrădenii le spală în fiecare noapte. Se ştie încă din vremea
lui Tito faptul că cetăţenii iugoslavi au muncit în Occident şi cu banii
câştigaţi acolo şi-au făcut case frumoase, atât la sate (în toate satele), cât şi
în oraşe.
Belgradul este un oraş occidental, atât prin arhitectură, cât şi prin spirit.
Nu numai Belgradul. Toate localităţile din fostul spaţiu iugoslav arată astfel,
cu case care se învârtesc după soare. Iugoslavii – vreau să spun toate
popoarele care au compus fosta Iugoslavie şi care acum sunt fiecare acolo
unde au dorit să fie – iubesc casele şi florile şi tocmai casele şi florile au
avut cel mai mult de suferit în urma acestor cumplite războaie. Dar şi grija
faţă de oameni în Iugoslavia este cu totul deosebită. Când am ajuns eu la
Belgrad, în 1995, salariul mediu era de 2200 de mărci!
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Prima constatare pe care am
făcut-o la Belgrad şi în toate
localităţile pe unde am umblat a
fost aceea că sârbii îşi iubesc
ţara. O iubesc nu prin declaraţii
sforăitoare, ci cu inima şi cu un
soi de religiozitate care nu este
naţionalism, cum îi zic unii, ci
patriotism adevărat. Când îi vezi
te molipseşti pur şi simplu de la
ei. Îi respecţi parcă şi mai mult. Patriotismul lor este unul profund,
nedeclarat şi neafişat în pieţe şi în adunări publice. Este intrinsec fiinţei, ei
se contopesc până la identitate cu pământul pe care îl au şi cu casa pe care
şi-au făcut-o cu multă trudă. Această realitate le dă o tărie interioară
intangibilă, întrucât ei în asta cred, asta-i religia lor. Sârbii nu sunt fanatici,
cum li s-a dus vestea. Sunt doar foarte profunzi şi foarte tenace. Şi sunt atât
de legaţi de locurile lor încât nu pot fi niciodată dezrădăcinaţi sau alungaţi.
Asta o afli însă mult mai târziu, după ce îi cunoşti cu adevărat. Pe stradă, în
magazine, la locurile lor de muncă sârbii se comportă admirabil. N-o să
vedeţi la ei excese în îmbrăcăminte, indecenţă, limbaj necontrolat, vulgar,
comportamente deşucheate. Sârbii sunt un popor matur, care a suferit mult şi
a învăţat mult de la istorie şi de la viaţă. Ei nu se prefac. Nu linguşesc pe
nimeni şi nu se lasă linguşiţi. Cum se spune „ce au în guşă au şi în căpuşă”.
Dacă eşti un om cinstit şi îţi vezi de treaba ta, te simţi minunat în mijlocul
lor.
Acelaşi comportament este valabil şi în relaţiile cu armatele ţărilor
prietene. Îmi aduc aminte că batalionul nostru de geniu care a fost dislocat,
în cadrul misiunii ONU, în Bosnia - Herţegovina, la Zenica, a traversat fără
nici un fel de probleme Iugoslavia. Oficialităţile sârbe nu numai că nu au
avut nici o obiecţie la documentele pe care le-am prezentat, dar au condus
coloanele noastre (care aveau asupra lor armament şi tehnică de geniu) cu
poliţia militară pe drumurile lor. Vreau să spun că atunci ei ne-au primit şi
ne-au tratat ca pe nişte prieteni. După cum ştiţi, tranzitarea unei ţări de către
forţe armate ale altui stat implică îndeplinirea unor formalităţi complicate.
Ei bine, am găsit solicitudine şi perfectă înţelegere atât la Ministerul
Apărării cât şi la Secţia militară de la guvern. Ne-au spus că ei ştiu că noi
suntem oameni corecţi şi că le venim în ajutor, chiar dacă misiunea nu era în
Iugoslavia, ci în Bosnia -Herţegovina.
Nu vreau să fiu maliţios, dar nu pot să nu-mi amintesc o situaţie
aproximativ identică când un pluton din ţara noastră, care trebuia să
participe în Slovacia la un exerciţiu în cadrul programului „Parteneriat
pentru Pace”, nu a primit de la autorităţile maghiare permisiunea de a
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traversa teritoriul Ungariei. Este adevărat, autorităţile române trebuiau să
notifice această acţiune din timp, mai ales că este bine ştiut că ungurii au un
mare respect pentru lege şi nu-şi
permit nici o derogare de la
spiritul şi litera sa, îndeosebi când
este vorba de România.
În sfârşit, să revin la subiect.
Aşa cum spuneam, întâlnirea cu
generalul Văduva mi-a fost de
mare ajutor, deoarece acesta îmi
vorbea despre un război de care
eu mă apropiam, pe care trebuia
să-l monitorizez, să-l cunosc şi să-l înţeleg. Mărturisesc că la acea vreme nu
credeam că se poate ajunge aşa departe, că războiul poate ajunge la Belgrad.
Acest oraş este un oraş al păcii a cărui imagine nu are nimic de a face cu
războiul. Belgradul reprezintă o bijuterie arhitectonică europeană, este un
oraş dunărean, precum Budapesta şi Viena, iar frumuseţea lui este
tulburătoare.
Şi totuşi războiul a ajuns la Belgrad, aşa că m-am trezit destul de repede
prins în iureşul unor evenimente ce au ţinut lumea cu sufletul la gură şi în
care, într-un fel se juca soarta regiunii, cartea cea mare a Balcanilor.
Nu mă felicit pentru aceasta, aş fi preferat să nu fi acumulat o astfel de
experienţă, dar în viaţă nu faci numai ce-ţi place. În patru ani şi trei luni cât
am fost ataşat militar în Iugoslavia, am înţeles multe lucruri. Şi am înţeles,
în primul rând, că sârbii nu meritau ce li s-a întâmplat. Ei sunt nişte victime
ale unor împrejurări pe care prefer să nu le comentez. Noi spuneam adesea
că vecinii noştri cei mai buni şi cei mai siguri sunt sârbii şi Marea Neagră,
iar ei spuneau că singura frontieră sigură şi asigurată pentru Iugoslavia este
cea cu România. În timpul evenimentelor sârbii mi-au spus de multe ori cam
aşa: „Voi, românii, scuzaţi-mă, dar sunteţi cu fundul în două luntre. Voi
spuneaţi că vecinii voştri cei mai siguri sunt sârbii şi Marea Neagră. Pe noi
ne-aţi pierdut, poate în curând veţi pierde şi Marea Neagră”. Nu m-am simţit
prea bine ascultând aceste cuvinte, dar m-a îngrozit realismul lor. Oricum,
nu m-am abţinut să le răspund: „şi aşa să ştiţi că noi românii vă iubim mai
mult pe voi decât ne iubiţi voi sârbii pe noi”. Când Parlamentul României a
aprobat foarte rapid, fără parlamentări şi prea multe negocieri punerea
nelimitată a spaţiului aerian la dispoziţia NATO pentru bombardarea
Iugoslaviei, sârbii au suferit un adevărat şoc, întrucât unul din pilonii lor de
încredere se spulberase. S-au trezit dintr-o dată că sunt singuri. Oricum, o
precizare se impune aici. Simpatia mea pentru poporul sârb nu se extinde şi
asupra liderilor lor politici care au făcut toate greşelile posibile pentru a
atrage dezastrul asupra ţării.
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În blocul în care locuiam mă simţeam destul de inconfortabil doarece
anticipam ostilitate din partea vecinilor mei. Dar sârbii nu m-au tratat aşa. Ei
au înţeles că nu românii au hotărât asta. Şi eu, la rândul meu, deşi mă
simţeam îngrozitor de stingher, am înţeles că ei sunt capabili de înţelegere,
chiar dacă eu nu le puteam explica nimic. Nici nu mi-au cerut astfel de
explicaţii. Mai mult, aproape că mă compătimeau. Simţeam în privirile lor
un fel de rugă a lui Iisus: „Iartă-i, Doamne, că nu ştiu ce fac! „La sfârşitul
misiunii mele în Iugoslavia am fost primit de şeful Statului Major General,
general de armată Dragoljub Ojdanic, care mi-a spus următoarele cuvinte:
„Noi, sârbii poate vom ierta românii pentru ceea ce ne-au făcut, dar nu vom
uita niciodată.“ Se referea, desigur, la conducerea României nu la poporul
român. Oricum, cred că le era şi lor cunoscut rezultatul sondajul de opinie
făcut în România conform căruia 84 % dintre români se opuneau
bombardării Iugoslaviei şi punerii la dispoziţia NATO a spaţiului aerian al
ţării.
După eşecul de la Rambouillet şi inflexibilitatea conducerii iugoslave
eram sigur că Iugoslavia nu va scăpa de război. Avertizasem din timp
superiorii mei că se vor declanşa bombardamentele. Eram foarte sigur de
asta. Şi autorităţile sârbe cunoşteau bine acest adevăr. Eu ştiam că
bombardamentele vor începe pe 24 martie 1999 la ora 20.00. Aşteptam deci
din moment în moment deznodământul. Aveam un nod în gât, iar cerul gurii
îmi era uscat. Nu mă temeam, era doar emoţia. Ştiam că dacă vor începe
bombardamentele – şi numai o minune le mai putea opri – atunci Belgradul
va fi prima ţintă, iar ambasada noastră era situată chiar în centrul oraşului.
Nu pentru viaţa noastră mă temeam ci pentru ce avea să urmeze, pentru
consecinţele războiului, pentru implicaţiile lui, pentru precedentul care se
crea…
La data fatidică eram în clădirea ambasadei. La adunarea care s-a făcut
cu o zi în urmă, îl informasem pe
domnul ambasador, care venise doar
cu trei zile în urmă, că vor începe
bombardamentele şi i-am sugerat să
ceară urgent aprobare pentru
evacuarea familiilor. Nu era prea
comod, îi venea foarte greu să ia o
astfel de hotărâre după doar câteva
zile de la luarea postului în primire,
dar spre lauda sa, domnul
ambasador a urmat această sugestie
şi n-a greşit. A obţinut pe loc, telefonic, aprobarea.
Deci, în acele clipe fatidice eram chiar în biroul ataşatului militar
împreună cu ajutorul meu, Cedomir Voinov şi aşteptam ora 20.00.
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Urmăream televiziunea sârbă. NATO însă s-a grăbit şi, la 19.55, a căzut
prima bombă. În momentul când a început să sune alarma, deşi ştiam că în
câteva zeci de minute sau în câteva minute vor cădea bombe, am crezut că
este un exerciţiu. Era ora 19.30. Am ridicat receptorul, am luat legătura cu
Bucureştiul şi am informat. Am spus că peste câteva minute va începe
bombardamentul. Peste 25 de minute, deci la ora 19.55 au căzut primele
bombe. Prima explozie a fost imensă. Inimile noastre parcă s-au oprit. Deşi
ştiam precis ce s-a întâmplat, realitatea era cu mult deasupra aşteptărilor.
Şocul a fost cumplit. Parcă se
sfârşea pământul… Exploziile au
fost în continuare extrem de
puternice, cerul s-a luminat, iar
mie a început să-mi bată inima cu
putere. Începuse războiul… Sârbii
au anunţat căderea primei bombe
după cinci minute. Nici ei, cei de
la televiziune, nu ştiau exact unde
a căzut. După cum se ştie, primele
bombe au căzut asupra unor
obiective din împrejurimile capitalei iugoslave, în Kosovo, la Niş, la
Kragujevac etc. Ştiam acest lucru, ştiam chiar mult mai multe, datorită
legăturilor fireşti pe care le aveam în mediul diplomatic – eram decanul
Corpului militar diplomatic – şi a relaţiilor bune pe care le aveam cu
conducerea armatei iugoslave, dar nu bănuiam dimensiunea realităţii, şocul
primului impact.
După cum am precizat, conducerea armatei iugoslave se aştepta la acest
moment – îl ştia cu precizie – şi, cum era şi firesc, şi-a luat toate măsurile
necesare pentru apărarea ţării.
Personalul diplomatic român, cei care rămăseserăm la post, era în
ambasadă. Cum vă spuneam, bombardamentele ne-au şocat. Ne-am revenit
însă repede. Domnul ambasador Alexandru Cornea şi-a dat seama că
hotărârea pe care o luase de evacuare a soţiilor noastre şi a copiilor fusese
foarte bună. A venit la mine şi, în semn de mulţumire pentru sugestia făcută,
m-a îmbrăţişat. Avea lacrimi în ochi. Toţi aveam. Nu de frică, ci de emoţie.
Eram împreună şi trăiam momente dramatice. În asemenea clipe nu te
gândeşti la viaţa ta, ci trăieşti un puternic sentiment de solidaritate. Ai
nevoie să te uiţi la ceilalţi, să-i simţi aproape, să preţuieşti clipa, iar atenţia
îţi este ca un arc, eşti încordat, dar, paradoxal, şi foarte liniştit. I-am
încurajat cum am putut pe colegii mei. La un moment dat îmi aduc aminte
că am spus istoria va consemna şi va judeca aceste momente.
Nu fusese bombardat Belgradul ci împrejurimile acestuia. Primul
bombardament asupra unor obiective din oraş a fost după patru zile… Nu
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ne-a fost uşor, întrucât Ambasada României este chiar în centrul
Belgradului, între Ministerul Apărării Naţionale, Statul Major General,
Ministerele de Interne Federal şi Republican…
Începând cu cea de a doua zi, emoţiile au dispărut şi noi ne-am adaptat
din mişcare la noua situaţie. Ştiam de acum că războiul a început şi că va fi
de lungă durată. Am trecut fiecare la treabă, iar prima dintre acestea era să
culegem informaţii pe baza cărora să analizăm situaţia şi să desprindem
concluziile de rigoare.
Aşa cum am menţionat, în acea perioadă eram şi decanul corpului militar
diplomatic acreditat la Belgrad. Acest lucru prezenta avantaje dar şi
dezavantaje. După cum ştiţi, corpul militar diplomatic dintr-o ţară reuneşte
ataşaţi militari de peste tot, dar el are o anumită unitate, o anumită ţinută. Ei
bine, în timpul războiului trebuia păstrat un echilibru şi o măsură. Unii erau
ataşaţi militari ai ţărilor care atacaseră Iugoslavia, alţii ai ţărilor care
condamnau aceste atacuri. Vă daţi seama ce s-ar fi întâmplat dacă fiecare ar
fi dat frâu liber sentimentelor sau convingerilor. Noi am învăţat să ne
respectăm şi să ne ajutăm unii pe alţii cu informaţii, concluzii etc., astfel
încât să înţelegem bine situaţia şi să ne facem datoria, fiecare faţă de ţara lui.
Pe data de 25 martie 1999 am ieşit prima dată de la începerea
bombardamentului din ambasadă. M-am plimbat pe străzile oraşului şi am
rămas impresionat de comportamentul populaţiei. Efectiv, populaţia a ieşit
în centrul Belgradului. Oamenii nu erau impresionaţi deloc de
bombardamente. Unii erau la bere, alţii se plimbau pe stradă. Imediat, în
centrul oraşului, a început un periplu al formaţiilor de muzică folk, cum le
zic ei. Dar războiul, cu cortegiul său de orori continua. Au început apoi să
fie lovite podurile de peste Dunăre. Singurul pod care nu a fost lovit a fost
cel care face legătura cu
România, Belgrad – Pancevo.
Atitudinea
oamenilor
m-a
impresionat. După exploziile
acelea
înfricoşătoare,
după
bombele care cădeau, Dumnezeu
ştie când şi unde, nimeni nu
putea să prevadă cu exactitate
care vor fi următoarele ţinte. Eu
mă aşteptam ca populaţia să fie
înspăimântată, să nu vezi ţipenie de om pe stradă, adăposturile să fie pline
etc., aşa cum se făcea apel pe posturile de radio şi televiziune. Nici vorbă
însă de aşa ceva. Belgrădenii sfidau bombele cu o demnitate pe care parcă
ţi-o doreai. Fiecare avea pe piept o ţintă. Mergând pe stradă, printre ei, şi eu
am primit una.
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Din câte mi-am putut da seama, dar şi din discuţiile purtate cu colegii,
populaţia sârbă considera bombardamentele nedrepte, agresive, oamenii
erau convinşi că rolul acestora este acela de a pedepsi poporul sârb pentru că
ofiţerii lor nu au executat ordinele Occidentului.
Din 1996, după alegeri, până în 1997, Belgradul semăna foarte mult cu
Bucureştiul, mai exact cu Piaţa Universităţii. Unii dintre belgrădeni se
adunau acolo, în Piaţa Belgradului, Trg Republike se numea şi făceau cam
ce făceau şi ai noştri în Piaţa Universităţii. Credeam la un moment dat, că
am plecat dintr-o revoluţie – cea din Bucureşti – şi am nimerit într-o altă
revoluţie – cea din Belgrad. Dar la 1 martie 1997 s-au terminat aceste
manifestaţii care păreau fără sfârşit şi prin care se urmărea căderea
regimului Miloşevici. Populaţia a perceput în cele din urmă aceste
manifestaţii ca pe un joc al Occidentului, cu oameni manipulaţi din cadrul
partidelor de opoziţie. De atunci şi până în 1998, s-a crezut că se va merge
pe o cale normală. N-a fost să fie aşa. Un rol important în schimbarea
atitudinii conducerii Iugoslaviei l-au avut şi ambasadele ţărilor membre
NATO, care au încercat să exercite presiuni asupra populaţiei prin părăsirea
ţării, în două rânduri: octombrie 1998 şi ianuarie 1999. S-au făcut foarte
multe greşeli, iar rezultatele au fost cele pe care le ştim.
Un eveniment ce a generat mari emoţii a fost bombardarea Ambasadei
Chinei în noaptea de 7 spre 8 mai 1999. În ziua de 7 mai 1999 am fost la
colegul meu, ataşatul militar chinez, pentru a-i da nişte fotografii pe care leam făcut în comun cu mult timp înainte de începerea bombardamentelor. Nu
mă gândeam niciodată că Ambasada Chinei va fi bombardată. Tot atunci, pe
7 mai, am venit în ţară, la Timişoara. Aici am aflat că a fost bombardată
ambasada Chinei. Seara am revenit la Belgrad. În acea noapte a fost, poate,
cel mai crunt bombardament asupra Belgradului. Au fost bombardate, spre
exemplu, clădirile Ministerului Apărării Naţionale, ale Statului Major
General, Școala de Ofiţeri a Ministerului de Interne, o unitate militară din
apropierea Spitalului Militar Central din Belgrad… Chiar şi lângă locuinţa
mea din Belgrad, din cartierul Banica, au fost foarte multe bombardamente
pentru că era o zonă cu obiective militare. Clădirea Ministerului Apărării
Naţionale şi cea a Statului Major General, clădiri moderne, despărţite doar
de o stradă au fost transformate în ruine. Au fost lovite în patru rânduri şi
distruse în totalitate.
A fost greu, mai ales atunci când au început să lovească infrastructura,
centralele, repetitoarele. Efectiv Belgradul a rămas fără energie electrică,
totul era o ruină. Am văzut foarte multe obiective distruse. Eram curios să
văd cum arăta Belgradul după bombardamente. Peste tot ruine. Ceva în
genul Bucureştiului după cutremurul din 4 martie 1977. Vreau să vă spun că
populaţia sârbă, imediat ce era distrus un obiectiv, lua toate măsurile să fie
degajate ruinele, să fie curăţate străzile, să fie înconjurat locul cu plase.
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Autosanitarele, spitalele, pompierii au acţionat ireproşabil. Sârbii erau
pregătiţi să ducă războiul timp de doi ani.
În Belgrad era puţină armată. Efortul principal era în Kosovo. Acolo se
aşteptau sârbii să fie atacaţi terestru. Concomitent cu apărarea împotriva
atacurilor NATO, se efectuau în Belgrad, ca şi în alte oraşe, noi şi noi
mobilizări, în centrul oraşului, în parcuri etc. De fapt Armata era hotărâtă
să-şi apere ţara cu orice preţ, era gata pentru orice sacrificiu. Cum vă
spuneam, sârbii se aşteptau de multă vreme la atacurile NATO şi şi-au
pregătit din timp terenul. Şi-au mascat perfect tehnica şi trupa şi au umplut
spaţiul cu tot felul de machete de rachete, de avioane, de tancuri, de artilerie
etc.
Ultimul bombardament a fost pe 8 iunie 1999. Eram în locuinţa ataşatului
militar adjunct, pentru că s-a dat ordin din ţară să nu mai stăm noaptea în
ambasadă. Tot mai mult se vehicula părerea că urmează aplicarea fazelor a
treia şi a patra a bombardamentelor. Concomitent cu loviturile aeriene, se
spunea că se vor declanşa atacuri terestre de pe teritoriile Albaniei şi F.R.I.
Macedoniei. Îmi aduc aminte despre ultima alarmă şi de momentul când pe
posturile de radio şi televiziune s-a anunţat că s-a terminat războiul şi că vor
începe negocierile la Kumanovo, în F.R.I. Macedonia, unde va participa o
delegaţie a armatei Iugoslaviei. Am răsuflat cu toţii uşuraţi. Se ieşise dintrun dezastru. Coşmarul încetase. Nu însă şi uimirea, nedumerirea şi sutele de
întrebări care îşi aşteaptă încă răspunsuri.
M-a impresionat explozia de bucurie a populaţiei. Belgradul devenise în
întregime un foc de artificii.
Se încheiase ultimul război al mileniului doi.
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RECENZIE DE CARTE
RECENZIA
CĂRŢII „AN END OF EVIL” SCRISĂ DE DAVID FRUM ŞI
RICHARD PERLE
Gl.bg.(r) Dan NICULESCU
1. Despre autori
David Frum, a îndeplinit funcţia de asistent
special al preşedintelui George W. Bush jr.,
capacitate în care răspundea de scrierea discursurilor
preşedintelui.
În prezent
activează în cadrul
American Enterprise Institute şi colaborează la
National Reviw.
Richard Perle a îndeplinit funcţia de asistent al
Secretarului pentru Apărare în timpul mandatului
preşedintelui Reagan şi de preşedinte al Comitetului
pentru politica de apărare, în timpul mandatului
preşedintelui George W. Bush jr.. A fost considerat
unul dintre cei mai influenţi specialişti în domeniul
politicii externe americane. În prezent este membru al
American Enterprise Institute.
În cartea „An End of Evil” autorii încearcă să
creioneze agenda acţiunilor pe care administraţia
SUA ar trebui să le implementeze pentru a contracara
ameninţările actuale. Pornind de la tragicul eveniment de la 11 Septembrie
autorii ajung la concluzia că America este un loc nesigur pentru locuitorii
săi şi că guvernul SUA încă nu este suficient de pregătit să le asigure
securitatea de care au nevoie. Pentru aceasta guvernul american ar trebui să
elimine o serie de vulnerabilităţi printre care autorii enumeră: incapacitatea
conducătorilor militari de a se adapta la noile ameninţări; birocratizarea
excesivă a agenţiilor de intelligence; spiritul prea lejer ce domină acţiunile
Departamentului de Stat (diplomaţi pun relaţiile de prietenie cu ceilalţi
colegi străini deasupra interesului naţional); reevaluarea relaţiilor SUA cu
aliaţii vest-europeni (autorii au lansat conceptul de vechea şi noua Europă).
După inventarierea ameninţărilor externe şi slăbiciunilor sistemului
american, autorii elaborează un amplu program de apărare a Americii şi de
obţinere a victoriei în războiul împotriva terorismului. Printre întrebările la
care autorii încearcă să răspundă sunt:
- De ce SUA îşi riscă securitatea naţională ascultând de hotărârile
ONU? Preşedintele George W. Bush jr. a afirmat în câteva rânduri că „ONU
riscă să devină irelevantă”;
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- De ce Franţa şi Arabia Saudită trebuie să fie tratate ca aliaţi în
războiul împotriva terorismului?
- De ce SUA ar trebui să acţioneze decisiv împotriva Iranului? (din
fericire administraţia Obama a găsit o soluţie mai bună pentru toată lumea,
sau pentru aproape toată lumea);
- Ce este de făcut cu Coreea de Nord dacă negocierile eşuează? Dar
cu celelalte ţări considerate ca făcând parte din axa răului? (se sugerează
impunerea blocadei împotriva Coreei de Nord, intervenţie militară în Siria,
presiune militară împotriva Chinei, renunţarea de a mai ţine cont în
adoptarea hotărârilor politice proprii de părerile aliaţilor europeni,
renunţarea la alianţa cu Arabia Saudită etc.);
- De ce tot ce se citeşte în ziare despre conflictul israelianopalestinian este rău? (Oare de ce? Autorii propun încetarea completă a
sprijinului SUA pentru procesul de pace israeliano-palestinian);
- Ce ar trebui să schimbe guvernul american pentru a câştiga războiul
împotriva terorismului?
- De unde trebuie aşteptată următoarea ameninţare teroristă majoră?
Răspunsul a fost dat tot de preşedintele Bush: „de la axa răului; Statele
Unite sunt bune; cei care ameninţă SUA, acum sau în viitor, sunt răi deci
trebuie neutralizaţi sau distruşi”.
Concluzia autorilor este că linia dură în relaţiile internaţionale este cea
mai sigură soluţie pentru rezolvarea problemelor de securitate cu care se
confruntă SUA.
În prezent, odată cu instalarea tot mai vizibilă a haosului în Irak,
Afganistan şi în Orientul Mijlociu, neo-conservatorii, atât cei din prim plan
(Dick Ckeney, Donald Rumsfeld etc.) dar şi cei din plan secund (Richard
Perle, Kenneth Adelman, David Frum etc.) au intrat într-un con de umbră
politică, nu înainte de a fi încercat să-şi salveze viziunea politică aruncând
întreaga vină pentru eşecul acesteia asupra preşedintelui George W. Bush jr.,
care, în opinia lor nu a acţionat cu suficientă fermitate pentru implementarea
acesteia.
2. Concepția generală a cărţii
Guvernul american, prin toate mijloacele la dispoziţie, a transmis
poporului american un avertisment foarte clar, anume că actuala situaţie este
una de război, deci anumite limitări sunt necesare în privinţa drepturilor şi
libertăţilor cetăţeneşti şi că anumite pierderi umane înregistrate pe teatrele
de luptă în care sunt angajaţi militarii americani trebuie acceptate. Mai mult,
se atrage atenţia că noua lovitură împotriva SUA ar trebui, în concepţia
teroriştilor, să fie şi mai spectaculoasă decât cea din 11 Septembrie, iar acest
lucru nu se poate realiza decât prin folosirea armelor neconvenţionale.
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În
aceste
condiţii
prioritatea
administraţiei americane este aceea de a
reduce la maximum posibilităţile ca
aceste arme să intre în posesia
teroriştilor, atât prin întărirea securităţii
interne cât şi prin aplicarea unei politici
de forţă faţă de ţările care încearcă să
dobândească astfel de arme. Aceasta
înseamnă că în cadrul războiului
împotriva terorismului internaţional SUA
vor acţiona pe trei fronturi principale:
intern,
extern
și
cel
ideologic
(schimbarea mentalităţii actuale a lumii
arabe).
Pe frontal extern SUA va trebui să
acţioneze pentru:
- descurajarea prin orice mijloace
a apariţiei de noi state posesoare de arme
nucleare;
- interzicerea accesului organizaţilor teroriste la armele de distrugere
în masă;
- interzicerea accesului teroriştilor la finanţare şi la refugii în aşa
numitele state eşuate;
- urmărirea, arestarea sau eliminarea teroriştilor identificaţi, înainte
ca aceştia să organizeze şi să execute acţiuni teroriste împotriva intereselor
SUA;
- eliminarea regimurilor politice care sprijină acţiunile teroriste
îndreptate împotriva SUA;
- descurajarea, prin toate metodele, a acelor regimuri care folosesc
teroarea ca armă de ameninţare şi şantaj împotriva celorlalte state;
- discreditarea şi înfrângerea ideologiei islamice care justifică şi
încurajează terorismul ca mijloc de ducere a Jihadului (războiul sfânt).
Zonele în care SUA trebuie să se implice cu prioritate sunt considerate ca
fiind:
- statele care au programe nucleare şi care au fost incluse de
preşedintele Bush pe axa răului: Coreea de Nord, Iran, Siria și Irak;
- Orientul Mijlociu constituie zona care a generat şi generează
terorismul internaţional. Această zonă în care inclusiv ţările aliate SUA
(Arabia Saudită, Egiptul, Iordania, Emiratele Arabe Unite etc.) au o politica
duplicitară faţă de Washington, trebuie remodelată (democratizată).
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- în viziunea autorilor, problema palestiniană trebuie tranşată în
favoarea Israelului. Un stat palestinian nu poate fi altfel decât ostil
Occidentului, generator de tensiuni și de terorism;
- aşa numitele zone întunecate ale lumii, unde teroriştii îşi pot găsi
refugiu sau îşi pot constitui infrastructura necesară de pregătire. Aaceste
zone sunt răspândite în întreaga lume: în America de Sud (Columbia,
Paraguay, Brazilia etc.), Africa (Somalia, Sudan, Nigeria, Sierra Leone), în
Orientul Îndepărtat (Filipine, Indonezia etc.) şi chiar Europa (Balcani, dar şi
în zonele unde acţionează organizaţii teroriste locale dar cu conexiuni
internaţionale: Spania - ETA, Marea Britanie-IRA etc).
3. Organizarea pentru victorie
Pentru a duce şi a câştiga războiul împotriva terorismului internaţional
SUA trebuie, în primul rând, să-şi restructureze structurile de securitate:
FBI, CIA, armata şi mai ales Departamentul de Stat:
a) FBI:
- să păstreze numai sarcinile de securitate internă a ţării şi să
cedeze responsabilităţile şi sarcinile anti-teroriste pe care le are în prezent
către o nouă agenţie de securitate, care să răspundă numai de lupta împotriva
terorismului;
- noua agenţie ar trebui să nu se subordoneze procurorului
general, ci secretarului pentru Protecţia Teritoriului Naţional;
- suspecţii de activitate teroristă, de sprijin sau acoperire a
teroriştilor trebuie să fie consideraţi inamici şi să fie trataţi conform
legislaţiei specifice pentru timp de război. În această relaţie, principala grijă
a instituţiilor abilitate nu trebuie să fie aceea de a-i judeca şi condamna, ci
de a obţine cât mai multe date şi informaţii despre organizaţiile teroriste din
care fac parte.
b) CIA:
- Agenţia trebuie să suporte o reformă structurală profundă
care să aibă ca efect depolitizarea şi debirocratizarea acesteia;
- directorul CIA trebuie să stea în funcţie o perioadă mai
mare de timp, astfel încât să poată cunoaşte şi conduce eficient activitatea
Agenţiei;
- trebuie să renunţe la structurile combatante subordonate şi
să le transfere unei organizaţii paramilitare subordonată Departamentului
Apărării (în condiţiile în care şi până acum luptătorii din structurile CIA
erau recrutaţi tot din armată);
- să pună accent pe pregătirea lingvistică a agenţilor săi;
- să verifice şi reverifice fidelitatea şi loialitatea vorbitorilor
nativi ai acelor limbi care sunt de interes;
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- renunţarea la ambiţia de a prelua controlul asupra celorlalte
agenţii informative (Agenţia de Informaţii a Armatei şi Agenţia de
Securitate Naţională).
c) Pentagonul:
Armata trebuie să facă ceea ce fac companiile industriale şi anume să
studieze cu atenţie operaţiile planificate pentru a înţelege unde şi cum
echipamentul poate să înlocuiască activitatea umană şi cum poate fi
executată o acţiune mai eficient şi cu riscuri mici.
d) Departamentul de Stat (DS):
Acesta este considerat de unii autori ca fiind cea mai conservatoare,
neeficientă şi anchilozată structură a puterii care, de dragul conservării unor
linii de acţiune stabilite cu mult timp în urmă şi în alte circumstanţe
geopolitice, uită că trebuie să acţioneze în interesul poporului american
(„uneori DS uită că reprezintă America în lume şi reprezintă lumea în
America”). O soluţie pentru a elimina această situaţie ar fi aceea de a
include în cadrul structurilor de conducere ale DS un număr sporit de
personalităţi venite din sfera politicului.
4. Linii de politică externă ale SUA
DS va formula noi strategii de politică externă care să corespundă
actualei situaţii şi să susţină interesele globale ale SUA. Aceste abordări vor
viza atât ţările/organizaţiile considerate prietene, cât şi pe cele inamice:
a) UE:
- în condiţiile în care Rusia nu mai reprezintă o ameninţare
reală pentru Europa de Vest, este de aşteptat ca acţiunile acesteia de
îndepărtare a SUA de pe continent să se accentueze. În aceste condiţii,
realizarea unei puternice integrări europene nu mai este în interesul SUA;
- Washingtonul va trebui să iniţieze o dezbatere cu ţările
europene referitoare la ambiţiile franceze de a constitui Uniunea Europeană
ca o contrapondere a SUA;
- poziţia Germaniei este considerată conjuncturală şi se
estimează că în momentul în care Gerhard Schroeder va părăsi scena
politică, Germania va reveni la sentimentele sale tradiţionale, proamericane;
- SUA va trebui să facă tot ce îi stă în puteri pentru a păstra
alianţa strategică cu Marea Britanie şi pentru a o stimula să rămână, din
punct de vedere politic, independentă faţă de Europa. Se consideră că
sistemul de guvernare propus de UE este o cursă pentru Marea Britanie, este
un drum fără întoarcere într-o structură închisă ce doreşte să transforme
Europa într-un singur stat, cu un singur guvern, un singur preşedinte, o
singură monedă, o singură politică externă, o singură constituţie şi o singură
forţă armată. Dacă Marea Britanie va alege integrarea în UE, SUA va trebui
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să accepte această decizie, dar până atunci va trebui să acţioneze hotărât
pentru a împiedica acest curs. O cale pentru realizarea acestui obiectiv este
aceea de a include Marea Britanie într-o piaţă comună a producţiei şi
înzestrării militare, alături de SUA, Canada, Australia şi, eventual, Japonia.
b) China:
- SUA trebuie să-şi precizeze cu claritate intenţia de a stabili
relaţii de prietenie cu China, în condiţiile în care aceasta respectă valorile şi
interesele americane;
- SUA va continua să acorde Taiwanului garanţii militare
credibile.
c) Asia de Sud:
- SUA va trebui să accepte poziţia Indiei şi Pakistanului,
nedorită dar ireversibilă, de ţări posesoare de arme nucleare;
- intensificarea relaţiilor militare ale SUA cu India, Pakistan,
Sri Lanka şi Bangladesh pentru a încuraja promovarea cadrelor cu orientare
pro-occidentală, a le pregăti în domeniul luptei anti-tero şi a controlului
eficient al armelor de distrugere în masă;
d) Federaţia Rusă:
- Rusia a dat dovadă de duplicitate încă de la începutul
războiului împotriva terorismului internaţional;
- relaţia SUA cu Rusia nu este o alianţă ci mai curând o
legătură bazată pe o succesiune de aranjamente bilaterale.
e) ONU:
- în viziunea SUA, ONU nu este o forţă prin ea însăşi, ci un
forum internaţional în care ţări, care sunt adevăratele forţe, îşi pot exprima
propriile concepţii asupra evenimentelor internaţionale;
- Charta ONU trebuie schimbată, sau cel puţin actualizată,
mai ales în domeniul referitor la actele de agresiune, deoarece au apărut noi
tipuri de ameninţări şi agresiuni care în momentul redactării documentului
nu existau;
- dacă nu se va reforma, ONU riscă să devină irelevantă.
Nu am ales această carte întâmplător. Am considerat că timpul trecut de
la publicarea ei, numărul evenimentelor politice şi militare derulate în acest
interval, schimbările sau tendinţele de schimbări geopolitice la nivel
mondial sunt suficiente pentru ca astăzi să tragem linie şi să analizăm unde
am ajuns, ce a fost deja implementat şi încotro ne îndreptăm.
Putem să înţelegem mai bine importanţa planificării politice pe termen
lung, cum se pot aplica ajustări strategice din mers fără a pierde direcţia.
Eventual, putem să evaluăm unde se află România acum şi cum se pliază
politica sa pe tendinţele majore de evoluţie geopolitică şi geostrategică ???
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