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RELIGIA PĂCII VERSUS
COMBATIVITATEA MUSULMANULUI
Dr. Anghel ANDREESCU
Dr. Nicolae RADU
Islamul reprezintă nu numai o religie, ci şi o lege
care reglementează comportamentul musulmanilor
în toate circumstanţele vieţii religioase, politice,
sociale şi particulare. Credinţa într-un Dumnezeu
unic, creator al lumii, necreat, însoţit de îngeri,
care sunt reprezentanţii săi, reprezintă una dintre
principalele dogme ale Islamului, acestea fiind
expuse în Coran.
Cuvinte-cheie: Islam, pace, credinţă, Coran,
religie.
Reflecţii pe marginea prezentului
Timp de secole, înainte de venirea Islamului,
arabii fuseseră împărţiţi în nenumărate facţiuni
războinice. Vărsările de sânge nu erau rare, iar în
cadrul ostilităţilor se pierdeau multe vieţi. Abordând chestiunea Islamului contemporan, mai ales
din perspectiva transformării acestuia în factor de
declanşare a unei „ciocniri a civilizaţiilor”, Huntington considera că „islamismul” a fost de la început
„o religie a sabiei, glorificând victoriile militare“.
În aceeaşi accepţiune, textul coranic şi toate actele
de credinţă ale omului musulman conţin prea puţine interziceri ale violenţei, un concept de nonviolenţă fiind absent din doctrină şi practică.
Fără să subscrie acestui punct de vedere, Frithjof
(1994) susţine că „este foarte posibil ca imaginile
Coranului să se inspire mai ales din domeniul
luptei… sufletul în căutare de Dumnezeu trebuie
să lupte (…)”. Psihologic vorbind, combativitatea
musulmanului este contrabalansată de fatalismul
său; în viaţa spirituală, Jihadul, „războiul sfânt”,
este mai întâi unul „al sufletului împotriva sufletului
seducător (An-Nafs Al-‘ammara) şi aspiră, prin
transfigurare, la conştiinţa Absolutului”.
Indiferent de ce se crede, Islamul a stabilit un
sistem de viaţă pe deplin uman, bazat pe principiile

adevărului şi justiţiei. Aceasta era o creaţie unică,
cu atât mai mult cu cât Islamul realizase ceva
extrem de dificil - o revoluţie intelectuală care a
schimbat întreaga percepţie a oamenilor în ceea ce
priveşte scopul lor în viaţă (Abul A’la Mawdudi,
1963). Se poate spune oare că revirimentul islamic
contemporan, oricare ar fi formele de manifestare
ale acestuia, înseamnă, înainte de toate, repudierea
influenţei şi dominaţiei occidentale asupra
identităţii şi spiritualităţii islamice?
Huntington recunoaşte că ceea ce este universalism pentru Occident înseamnă imperialism
pentru restul lumii, care se distanţează de standardele duble ale democraţiei occidentale. Aşa cum
democraţia este încurajată, însă nu şi dacă îi aduce
la putere pe islamişti, drepturile omului constituie
o problemă în China, dar nu şi în alte ţări aliate.
Posesia unui arsenal nuclear este legitimă pentru
Israel, dar devine o problemă în cazul Irakului sau
Iranului. În acest cadru de apreciere, pentru Islam,
după cum arăta Fatima Mersi, Occidentul este materialist, brutal, represiv, traumatizant. El decide
de unul singur dacă sateliţii sunt folosiţi pentru
a-i educa pe arabi sau pentru a-i bombarda. El invadează vieţile noastre. Asistăm, astăzi, la o confruntare între Orientul şi Occidentul lumii, în care
Islamul devine nu doar un instrument de ripostă la
noile teze şi orientări ale ştiinţelor sociale moderne, dar şi o temă abordată cu obsesie drept singura
cauză a acestei noi confruntări? Să fie vorba doar
de o avalanşă de discursuri care au drept subiect nu
fenomenul islamic contemporan, cum s-ar crede la
o simplă vedere, ci interesul pentru petrolul ţărilor
arabe?
Spunem acest lucru, ştiut fiind faptul că statele
arabe deţin monopolul zăcămintelor petrolifere de
pe glob. Rezervele din această regiune reprezintă
60,17% din totalul rezervelor confirmate de petrol
ale lumii şi totalizează o sumă de 683,5 milioane
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de barili, petrol de care, nu o singură dată, statele
occidentale s-au arătat foarte interesate.
Indiferent de răspunsuri, că ne place sau nu,
suntem martorii unui schimb de idei prin care se
încearcă o „rediscutare” a rolului pe care Islamul
îl are sau ar trebui să îl aibă în contemporaneitate, motivele putând fi înţelese din variate unghiuri.
Clarificarea şi înţelegerea manifestărilor şi intenţiilor sale, într-un climat în care simpla menţionare
a termenului „Islam” ca religie aduce cu pasiune
în prim-plan raportul dintre acesta şi extremismul
practicat în numele acestei religii, sunt la fel de
intens dezbătute ca şi conceptul de jihad islamic.
Abordarea locului pe care Islamul l-a deţinut în
contexte istorice succesive, de la apariţia sa până
la 11 septembrie, reprezintă un scop şi pentru demersul nostru.
Cât de bine cunoaştem Islamul?
Nu o singură dată ne este dat să auzim cuvântul
„fundamentalism”, care, cel mai adesea, este însoţit de adjectivul „islamic” şi mai nou de „terorism”. Ce semnifică Islamul? Ce urmăreşte fundamentalismul islamic? Răspunsurile vin de la sine.
Islamul este joncţiunea dintre Dumnezeu ca atare
şi om (Frithjof, 1994). Dacă ne raportăm la religii,
există un fundamentalism creştin, după cum există
şi unul iudaic, iar în afara religiei vorbim despre
fundamentalismul materialist-scientist, despre un
fundamentalism ideologic stalinist, comunist sau
despre un fundamentalism filosofic, fiecare dintre
acestea pretinzând a fi unicul deţinător al Adevărului absolut pe care încearcă să-l impună altora – fie
şi prin recursul la forţă, în ultimă analiză.
În strânsă legătură cu acesta se află şi un
alt termen, pe care conştiinţa colectivă – fie din
Statul
Iran
Irak
Libia
Nigeria
Kuweit
Arabia Saudită
Emiratele Arabe
Unite

insuficientă cunoaştere, fie la presiunea unor
campanii ideologice dirijate – îl consideră
instrument şi vehicul al fundamentalismului, şi
anume, acela de „Jihad”, tradus, de obicei, dacă
nu chiar întotdeauna, prin „război sfânt”, ceea ce,
în accepţia europeană şi occidentală, în general,
înseamnă „violenţă” şi „terorism”. Să înţelegem
Jihadul ca cu „terorism”?
Discuţiile pe marginea Islamului nu însemnă,
însă, doar examinarea situaţiei musulmanilor
astăzi. În primul rând, cuvântul „Islam“ este
rădăcina cuvântului arab „selam“, care înseamnă
„pace“. Islamul este religia care se bazează pe
obţinerea păcii prin supunerea faţă de voinţa
divină. Extinzând acest mod de înţelegere, am
putea percepe Islamul drept o realitate eternă, un
mod de viaţă gândit de Creator care nu se alterează
cu trecerea timpului (Abul A’la Mawdudi, 1963).
O privire scurtă asupra istoriei dezvăluie faptul că
musulmanii au parcurs trei faze istorice, respectiv
perioada ideală, regatul şi consecinţele sale
culturale, sclavia şi urmările acesteia, traversândo acum pe cea de-a patra, marcată de eliberarea
de sub dominaţiile vestice. Sunt perspective ce
ne obligă la o serie de reconsiderări istorice şi nu
numai.
Cunoaşterea islamului înseamnă să cunoşti
secretul existenţei, să ştii cine ţi-a îmbrăcat haina
vieţii şi cine ţi-o va scoate după un timp (Abu Ala
Al-Ghiti, 2007). În ciuda efortului conştiincios
ce a existat pentru a înţelege cu adevărat Islamul
şi islamiştii, se pare că există unii determinaţi să
picteze terorismul şi Islamul cu aceeaşi pensulă
(Harun Yahya, 2002).
În acest sens, pentru cititorul neavizat, dar şi
pentru cititorul musulman interesat în a cunoaşte
modul în care un nemusulman percepe semnificaţia

Rezervele de petrol exprimate
în milioane de barili
92,86
100,00
22,80
17,90
94,00
257,84

Procentul din rezervele mondiale
(%)
0,92
10,03
2,29
1,8
9,43
25,86

98,10

9,84

Tabelul nr. 1
The International Petroleum Encyclopedia (Tulsa: PennWell Publishing Company, 1993), pp. 284 - 285
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Arabia Saudită

SIMBOL

PONDERE (%)

1

STATUL

ORIENTĂRI
(%)

VENIT BRUT / LOC
(USD)

DRAPELUL

CREŞTERE
DEMOGRAF. (%)

ISLAMUL

POPULAŢIE
(mil. loc.)

DATE GENERALE

SUPRAFAŢĂ
(mii kmp)

Nr
crt

Tabelul nr. 2 - Nucleul islamic arab
Surse: Kiljunen, 2001; Smith, 1995, în, Sageată, 2004

islamului ca religie, ne permitem să facem câteva
precizări, nu înainte de a proceda la o retrospectivă
asupra prezenţei Islamului în ţara noastră.
Demografie islamică
Numeric, populaţia Terrei în secolul XX a
atins un record fără precedent. A fost nevoie de 2
milioane de ani până când populaţia planetei a ajuns
la 1 miliard, în anul 1804. Al doilea miliard a fost
atins în 1927, cel de-al treilea în 1960, al patrulea
în 1974, al cincilea în 1987, iar cel de-al şaselea
chiar la începutul anului 2000 (Kegley jr., Wittkop,
1997). Este de aşteptat ca, în următorii 20-25 de
ani, populaţia globului să ajungă la aproape 8
miliarde, din care 1,86 miliarde în ţările cele mai
puţin dezvoltate şi numai 0,37 miliarde în ţările
dezvoltate, diferenţa fiind în categoriile intermediare

de ţări, ceea ce ar putea crea probleme deosebite,
inclusiv în domeniul securităţii (Petrescu, 2005).
În aceste condiţii, Islamul reprezintă cea mai
dinamică religie, situându-se pe poziţia a doua,
după creştinism, într-o ierarhizare a numărului de
adepţi (Merad, 2003). Astăzi, circa 1,3 miliarde de
oameni sunt musulmani, aceştia fiind prezenţi pe
toate continentele, din Asia de Sud, Africa de Nord
şi de Est, nordul Indiei şi regiunea caucaziană până
în Orientul Mijlociu.
O clasificare regională a teritoriilor islamice
se remarcă în The Cambridge History of Islam,
editorii alegând soluţia împărţirii teritoriilor
islamice în teritorii centrale (Arabia, Egipt, Siria,
Anatolia, Persia, Asia Centrală) şi în teritorii
îndepărtate (Europa, Africa, sud-estul Asiei).
Potrivit U.S. Department of State’s Anual
Report on International Religious Freedom, în
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Nr
crt

DATE GENERALE

ISLAMUL

DRAPELUL

STATUL

supr.
(mii
km2)

pop.
(mil.
loc.)

creştere
demogr.
(%)

venit
brut/
loc
(USD)

pond.
(%)

orientări(%)

simbol

vechime

1

Kazahstan

2 717,3

16,9

1,2

2000

47

sunniţi

Ident.

1992

2

Kirghistan

198,5

4,5

1,9

1150

550

sunniţi

Ident.

1992

3

Tadjikistan

143,1

6,0

3,0

690

880

sunniţi

Ident.

1993

4

Turkmenistan

488,1

4,3

2,5

1450

887

sunniţi

Ident.

1992

5

Uzbekistan

447,4

23,8

2,6

1000

888

sunniţi

Ident.

1991

Tabelul nr. 3 - Nucleul islamic central-asiatic
Surse: Kiljunen, 2001; Smith, 1995, în, Sageată, 2004

2003, numai în Europa erau înregistraţi mai bine de
23 de milioane de musulmani rezidenţi, în Franţa
şi Statele Unite ale Americii, câte şapte milioane,
iar în China, circa 50 de milioane. Tadjicii sunt
musulmani sunniţi, ca şi turkmenii, kirghizii, uzbecii
sau kazacii, cei din urmă fiind în număr de 16, 9 milioane
de musulmani. Indonezia este ţara cu cea mai mare
populaţie musulmană, numărând aproximativ 120
de milioane (World Population, 2002). Având 213
milioane locuitori, Indonezia este a patra ţară a
lumii şi cea mai mare ţară islamică (peste 90% din
populaţie practică islamismul). Domeniul estic de
răspândire a islamului depăşeşte însă cadrul strict
politic al acestei ţări, incluzând şi cea mai mare parte
a Malaeziei, Singapore, sultanatul Brunei şi sudul
arhipelagului filipinez (Mindanao).
Islamismul reprezintă religia populaţiei deşertice
şi semideşertice, limita sa fiind dată de contactul
cu populaţiile negroide, cu religiile animiste.
Statele islamice africane se caracterizează printr-o
remarcabilă eterogenitate, atât ca suprafaţă, ca mărime
demografică şi pondere a populaţiei islamice, cât şi
din perspectiva simbolurilor naţionale folosite.
La nivelul anului 2000, populaţia statelor
majoritar islamice era de 1.282 milioane de oameni,
reprezentând la acel moment o pondere de 21%
din cea a globului, ceea ce este considerabil atât ca
volum, cât şi ca fracţiune din total. Dimensiunea
problemei şi a interesului pentru ea este dată de
faptul că, în următorii 50 de ani, la care ne referim,
această populaţie este, potrivit prognozelor Băncii
Mondiale (preluate din statisticile naţionale, de la
Divizia de Statistică şi de la Divizia de Populaţie
a Organizaţiei Naţiunilor Unite, de la World Data

10

Indicators 2003, World Bank, Washington D.C.,
şi din multe alte surse), într-o dinamică foarte
pronunţată, urmând a atinge 1.530 milioane de
oameni în anul 2010 (o creştere de 19,3% faţă
de anul 2000), 1.773 milioane de oameni în anul
2020 (o creştere de 38,3% faţă de anul 2000),
1.993 milioane de oameni în anul 2030 (o creştere
de 55,4% faţă de anul 2000), 2.171 milioane de
oameni în anul 2040 (o creştere de 69,3% faţă de
anul 2000) şi 2.340 milioane de oameni în anul
2050 (o creştere de 82,4% faţă de anul 2000).
Dincolo de cifrele în sine, trebuie să spunem
că ponderea populaţiei de religie islamică în
ansamblul populaţiei globului este, în această
perioadă, în creştere constantă, ajungând de la 21%
în anul 2000 la 22,6% în anul 2010, la 23,9% în
anul 2020, la 24,9% în anul 2030, la 25,7% în anul
2040 şi la 26,6% în anul 2050, ceea ce înseamnă,
pentru următoarea jumătate de secol, o creştere de
pondere de 26,6%.
Etimologie şi sens islamic
Originea islamului, subiect al unor excelente
studii şi monografii de specialitate (Louis de
Premar, 2001, Ibram, 2006), nu poate fi înţeleasă
pe deplin fără o analiză întreprinsă şi asupra
cuvântului islam. În arabă, islam este derivat
dintr-o rădăcină de trei consoane, respectiv s, l, m,
la fel ca şi cuvântul muslim, cel care se supune,
aflat la originea cuvântului musulman („cel care
se supune”), sau salam, echivalentul evreiescului
shalom (care înseamnă „pace”), folosit ca formulă
de salut. Numeroase versete din Coran cuprind
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PONDERE
(%)

ORIENTĂRI
(%)

SIMBOL

VECHIME

22

Arab
Islamic
Turc
Islāmic
Turc
Arab

1952
1977
1835
1920
1915
1976

3,1
2,4
3,4
2,5
3,1
3,1
3,0
3,3
3,0
2,6
3,1

450
260
200
570
550
350
280
120
210
1.200
110

99
90
80
85
91
85-90
70
99
45-50
94
35-40

sunniţi
sunniţi
sunniţi
sunniţi
sunniţi
sunniţi
sunniţi
sunniţi
sunniţi
sunniţi
sunniţi

Islamic
African
Ident.
African
African
Ident.
Arab
Ident.
Ident.
Ident.
African

0,55
7,4
110
11,3

3,5
2,1
3,0
3,1

400
240
260
240

95
45-50
45-50
30-43

sunniţi
sunniţi
sunniţi
sunniţi

Islamic
Ident.
Islamic
African

1959
1959
1959
1958
1960
1965
1969
1960
1995
1977
steag
1897
stema
1996
1996
1980
1960
1984

5,0

2,6

200

38-40

sunniţi

Ident.

1961

CREŞTERE
DEMOGRAFICĂ
(%)

18
19
20
21

sunniţi
sunniţi
sunniţi
sunniţi
sunniţi
sunniţi

POPULAŢIE
(mil. loc)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

94
97
99
99
99
100

SUPRAFAŢĂ
(mii km2)

1
2
3
4
5
6

DRAPELUL

1.200
6.500
2.090
1.500
1.250
320

Egipt
Libia
Tunisia
Algeria
Maroc
Sahara
Occidentală
Mauritania
Mali
Niger
Guineea
Senegal
Gambia
Sudan
Somalia
Eritreea
Djibouti
Etiopia

1.001,5
1.759,5
154,5
2.381,7
458,7
267,0

66
5,7
9,4
9,4
29,1
0,23

2,3
3,0
2,1
2,5
2,1
2,6

1.030,7
1.240,1
1.267,0
245,9
196,7
11,3
2.505,8
637,7
117,4
21,8
1.104,5

2,5
10,1
9,7
7,5
9,7
1,3
33,6
6,9
3,8
0,44
58,4

Comore
Ciad
Nigeria
Burkina
Faso
Sierra
Leone

1,86
1.284,0
923,8
274,2
71,7

STATUL

ISLAMUL
VENIT BRUT / LOC.
(USD)

DATE GENERALE

Tabelul nr. 4 - Nucleul islamic nord-african
Surse: Kiljunen, 2001; Smith, 1995, în, Sageată, 2004

cuvântul musulman, invocând supunere: „Wa
Nahnu Lahu Muslimuna” (Surata 2, 136), care
înseamnă „Şi Lui noi ne vom supune”. Cuvântul
„Islam” înseamnă supunere, predare totală în voia
Stăpânului lumilor şi eliberare de orice supunere
şi predare altcuiva în afară de El. Acest nume –
„Islam” - exprimă prin semnificaţia sa „religia”
şi faptul că există o corespondenţă deplină între
titlu şi adevărul dogmatic şi legislativ pe care el
îl conţine.
Etimologic, mare parte dintre cercetătorii
musulmani traduc în franceză „islam” prin
„soumission” (supunere), ceea ce nu pare să fie
cel mai corect mod de abordare (Stoina, 2006).

Musulman (sg. muslim, pl. muslimūm) reprezintă
calitatea unei persoane care acceptă Islāmul, muslim
se traduce prin „cel care se supune” (Dominique şi
Janine Sourdel, 1996).
Un musulman este o persoană care se
supune poruncilor lui Dumnezeu, încearcă cu
conştiinciozitate să trăiască după moralitatea
coranică, pace şi armonie, care face lumea un loc
mai frumos şi o conduce spre progres. Obiectivul
său este să conducă oamenii spre frumuseţe,
bunătate şi bunăstare (Harun, Yahya, 2002). „Şi
faceţi bine aşa cum şi Dumnezeu face bine. Şi nu
căutaţi să cauzaţi corupţie pe pământ. Dumnezeu
nu iubeşte pe cei ce corup” (Coran, 28:77).
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Pentru religie şi în mod implicit pentru
musulmani, cuvântul „Islam” desemnează
supunerea faţă de Dumnezeu — Allah (al-ilah)
considerat Creatorul Lumii. Astfel, numele religiei
se referă la supunerea faţă de Allah. Teoretic, tot ce
trebuie să facă un om pentru a deveni musulman este
să recite declaraţia de credinţă shahadatan („două
mărturii”): „La ilaha illa-llahu. Muhammadurrasulu-llahi” (Nu există altă divinitate în afară de
Allah; Mahomed este mesagerul lui Allah). Pentru
a deveni musulman, o persoană trebuie să creadă în
aceste cuvinte, declaraţia în sine nefiind confirmată
de autorităţile religioase. Islamul continuă doctrina
monoteistă a iudaismului şi creştinismului. Religia
islamică constă în credinţa (aqida) şi din Legea
revelată (Sharia). Prin credinţă se au în vedere
principiile în care cred sufletele şi inimile, în
legătură cu care nu există nicio îndoială. Prin Legea
revelată la care cheamă Islamul se au în vedere
îndatoririle practice (Ihsan), precum: Rugăciunea,
Dania, Postul, respectul pentru părinţi etc. Credinţa
islamică constă în credinţa în Allah, în îngerii Săi,
în Scripturile Sale şi în Ziua Judecăţii, credinţa
în destin bun sau rău şi în viaţa de după moarte.
Dovadă în acest sens sunt vorbele lui Allah, care
a grăit: Cuvioşia nu stă în a vă întoarce feţele spre
Răsărit sau spre Apus, ci cuvios este acela care
crede în Allah şi în Ziua de Apoi, în îngeri, în Carte
şi în profeţi, dă din avere, în pofida iubirii pentru
ea, rudelor, orfanilor, sărmanilor, călătorului,
cerşetorilor, îşi împlineşte Rugăciunea, dă Dania,
cei care-şi ţin legământul, cei care sunt nerăbdători
la nenorocire. Aceştia sunt cei evlavioşi cu frica
(Coran, Al-Baqara:117). Iar în privinţa destinului,
Allah a grăit: Şi Noi am creat toate lucrurile bine
întocmite/ Şi nu este porunca Noastră decât un
singur [cuvânt care se va împlini] într-o singură
clipită. (Coran, Al-Qamar:49-50).
Religia divină
Intenţia noastră nu este de a aprecia islamul
de pe poziţii caracteristice celor care cred drept
analfabetism istoric să pretinzi că războiul este
străin religiei islamice (Blond & Pabst, 2005).
Fără îndoială, Islamul a apărut în condiţii de
luptă care au condus la expansiunea arabă şi la
constituirea Califatului musulman, întins din
Peninsula Arabică până la Pirinei şi la frontierele
Chinei. Civilizaţia islamică a fost, la fel ca
oricare alta, supusă legilor unei creşteri şi unui
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declin pe care este astăzi banal a le asimila cu
etapele vieţii umane. Spre deosebire de multe
altele, însă, ea a fost constant marcată prin
preocuparea de a imita trecutul, preocupare ce
conferă o importanţă deosebită manifestărilor celor
mai vechi, acelea în care trebuie căutate, într-o
perspectivă dinamică, principiile şi experienţele
ce nu aveau să înceteze de a inspira formele ei
posterioare.
În acest sens, prima civilizaţie imperială a
Islamului, acea civilizaţie arabo-musulmană care
a trăit mai întâi sub egida Umayyazilor, apoi
a Abbasizilor şi care a crescut odată cu triumful
profan al unui Islam încă foarte apropiat de
originile sale, este singura care merită numele de
„clasică” (Sourdel, 1975).
S-a spus şi continuă să se mai afirme că Islamul
este o religie a păcii, care nu permite uciderea
oamenilor nevinovaţi (Bacchiocchi, 2002), că
această religie nu s-a răspândit prin sabie, ci
numai prin propovăduire (Rasid Jabr al-As’Ad,
2003), că Islamul este religia libertăţii, a toleranţei,
sufletul omenesc fiind ţinut la mare preţ (Yusuf
al-Qaradawi, 2001). „Ar fi o mare calamitate ca
adepţii terorismului să folosească religia drept
camuflaj, fiindcă adevăratul Islam nu e vinovat de
toate acestea. Învăţăturile sale sunt mai presus de
cei care cred în violenţă, ca mod de acţiune, şi în
sabotaj, ca metodă de intimidare, şi în vărsarea de
sânge, ca modalitate de reformă” (Abdul - Rahman
al - Sudais, 2001).
A judeca însă Islamul ca pe o religie violentă,
bazându-ne doar pe faptele lui Bin Laden şi AlQaida, care încearcă să-şi legitimeze faptele prin
cuvintele Islamului, nu este o abordare corectă.
Islamul reprezintă, cel puţin în virtutea tradiţiei
sale şi a dreptului la prezumţia de nevinovăţie,
religia libertăţii, păcii, binelui şi îndurării (Rasid,
2003), actele teroriste fiind respinse nu o singură
dată. Atacarea unor oameni nevinovaţi nu este un
act de curaj, ci un act prostesc, şi va fi pedepsit
în ziua judecăţii (Mohammed Sayyed al - Tantawi,
2000). Mai mult decât atât, orice act reprobabil
constituie o încălcare atât a Sharia (Legea sacră
islamică), cât şi a logicii umane.
Islamul nu doar condamnă terorismul şi
misiunile sinucigaşe, dar le interzice complet!
Naţiunile musulmane, organizaţiile şi comunităţile
din toată lumea condamnă astfel de atacuri, sperând
să nu se mai întâmple niciodată (Cherim Enghin,
2007).
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Credinţa islamică
Islamul a apărut în Peninsula Arabică în
secolul VII dC, zonă în care triburile beduine
practicau un politeism semitic, Allat fiind zeiţa
feminină corespondentă lui Allah. Venerând,
potrivit Coranului, idoli precum Wadd, Suwa,
Yagut, aceştia îşi îndreptau privirea şi spre Mecca,
spre „piatră neagră”, un meteorit, poate chiar zeul
Houbal, a cărui importanţă era atât de mare încât a
fost citat precum acel zeu prin excelenţă: Allah.
Din secolul VII, musulmanii cred într-un
Dumnezeu, şi anume, Allah, în Mahomed, care
este un profet trimis de Dumnezeu omenirii, şi
mai cred în Coran, care este o colecţie de revelaţii
făcute de Dumnezeu lui Mahomed. Coranul conţine
cuvintele lui Dumnezeu într-un sens literar şi se
mai numeşte Vorba lui Dumnezeu (kalam Allah).
Există şase credinţe elementare împărtăşite de toţi
musulmanii:
1. Credinţa în Dumnezeu, singurul demn de
veneraţie.
2. Credinţa în toţi profeţii şi mesagerii (trimişi
de Dumnezeu).
3. Credinţa în cărţile trimise de Dumnezeu.
4. Credinţa în îngeri.
5. Credinţa în Ziua Judecăţii (Qiyamah) şi în
Înviere.
6. Credinţa în destin (Qadaa şi Qadar în arabă).
Aceasta nu înseamnă că un om este predeterminat
în acţiuni sau să trăiască o anumită viaţă.
Dumnezeu i-a dat liberul arbitru pentru a-i permite
să ia decizii. „Cred în Dumnezeu; şi în Îngerii Săi;
şi în Scripturile Sale; şi în Mesagerii Săi; şi în
Ziua de Apoi; şi în Soartă, că Binele şi Răul sunt
de la Dumnezeu, şi în Înviere după moarte. Declar
că nu există nimic demn de veneraţie în afară de
Dumnezeu; şi declar că Mahomed este Mesagerul
Său” reprezintă crezul musulman.
Credinţele musulmane şi creştine au multe
aspecte în comun (Harun, Yahya, 2002). Iudaismul
împărtăşeşte şi el multe cu Islamul. În Coran,
Dumnezeu dezvăluie că musulmanii împărtăşesc
aceeaşi credinţă cu Oamenii Cărţii şi că ei le spun
lor: „Noi avem credinţă în ceea ce ni s-a trimis
nouă şi în ceea ce v-a fost trimis vouă. Dumnezeul
nostru şi Dumnezeul vostru este unul, şi ne
supunem Lui.” (Coran, 29:46)
Toţi adepţii adevăraţi ai acestor trei mari religii
cred că Dumnezeu a creat întregul univers din nimic

şi că El domină tot ce există, cu omnipotenţa Lui;
cred că Dumnezeu a creat omul şi vieţuitoarele întrun mod miraculos şi că omul are un suflet dăruit
de Dumnezeu; cred în Înviere, Rai şi Iad şi îngeri,
şi că Dumnezeu ne-a creat vieţile cu un destin
sigur; cred că, pe lângă Isus, Moise sau Mohamed,
Dumnezeu a trimis mulţi profeţi, cum ar fi Noe,
Abraham, Isaac şi Iosif, de-a lungul istoriei. Faptul
că musulmanii nu fac nicio distincţie printre profeţi
este relatat după cum urmează: Mesagerul crede
în ceea ce i-a fost trimis lui de Stăpânul Său, şi
credincioşii cred la fel. Toţi credem în Dumnezeu
şi Îngerii Lui, şi Cărţile Lui, şi Mesagerii lui.
Nu facem nicio diferenţiere între niciunii din
Mesagerii lui. Ei spun: „Noi auzim şi ascultăm.
Iartă-ne, Doamne! Tu esti sfârşitul călătoriei”
(Coran, 2:285). Rugăciunea musulmanului se face
însă numai către Dumnezeu, şi nu către Mahomed
sau alt Profet.
Islamul are o istorie evenimenţială extinsă
pe parcursul a cincisprezece secole de existenţă,
cuprinzând areale continentale (în secolele VIXIV a acoperit o treime din lumea cunoscută).
Destinul Islamului este complex (Michel, 1994).
Acest lucru impune o reflecţie asupra destinului
spaţiului respectiv şi a destinului întregii lumi, pe
care această doctrină religioasă îl urmează şi l-a
asumat, şi de cele mai multe ori l-a impus.
Unicitatea lui Allah
Conceptul fundamental în islamism este unicitatea lui Dumnezeu (al - tawhid). În arabă, Dumnezeu se numeşte Allah, o formă a al-ilah, sau „unicul dumnezeu”. Allah se traduce, deci, prin „Dumnezeu”. Utilizarea implicită a articolului hotărât în
Allah indică unitatea divină. Musulmanii preferă
să-l descrie pe Dumnezeu prin numeroasele atribute divine menţionate în Coran şi, de asemenea,
prin Cele 99 de nume ale lui Allah. Numele lui Allah sunt numeroase. El este Cel Milostiv, Cel care
Aude Totul, Cel care Vede Totul, Cel Atotputernic,
Cel Înţelept (Coran, As-Sura:11). Allah Preaînaltul
a grăit: Nu este nimic asemenea cu El. El este Cel
care Aude Totul şi Cel care Vede Totul (Coran, AsSura:11). Înainte de toate, credinţa în natura divină
a lui Allah înseamnă recunoaşterea faptului că Allah este singura divinitate adevărată şi că El nu are
părtaş. Prin divinitate se înţelege divinitatea adorată prin dragoste şi preamărire, se înţelege adorarea
exclusivă a lui Allah prin toate mijloacele. Noi nu-
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L invocăm decât pe Allah, nu ne temem decât de
Allah, nu ne supunem decât lui Allah. Nu se cuvine să fie adorat decât Allah Preaslăvitul, împlinind
vorbele lui Allah Preaînaltul: Pe Tine Te cinstim,
la Tine cerem ajutor (Coran, Al-Fatiha:5).
Unicitatea lui Allah înseamnă recunoaşterea
faptului că Allah Preaînaltul este Stăpânul unic
şi divinitatea unică şi recunoaşterea perfecţiunii
numelor şi calităţilor lui Allah. Aşadar,
manifestările credinţei în Unicitatea lui Allah
constau în recunoaşterea faptului că El este
Stăpânul Unic şi Allah cel Unic şi în recunoaşterea
faptului că numele şi calităţile sale sunt unice.
Recunoaşterea faptului că El este Stăpânul Unic.
Aceasta înseamnă că Allah Preaslavitul este unic
prin faptele Sale, aşa cum sunt creaţia, orânduirea
lucrurilor, dăruirea vieţii şi dăruirea morţii etc.
Nu există alt creator în afară de Allah, căci Allah
Preaînaltul a grăit: Allah este Creatorul tuturor
lucrurilor şi El este peste toate chezaş! (Coran,
Az-Zumar:62); Nimeni în afara lui Allah nu poate
asigura cele necesare pentru vieţuitoare, căci Allah
Preaînaltul a grăit: Şi nu este vieţuitoare pe pământ
a cărei hrană să nu fie în grija lui Allah (Coran,
Hud:6); Nu există alt orânduitor în afară de Allah,
căci Allah Preaînaltul a grăit: El ocârmuieşte toate
lucrurile pe cer şi pre pământ (Coran, As-Sajida:5);
Nimeni în afara lui Allah nu poate dărui viaţă şi nu
poate dărui moarte, căci Allah Preaînaltul a grăit:
El este Cel care dă viaţă şi Cel care dă moarte şi la
El vă veţi întoarce! (Coran, Yanus:56); Acest lucru
l-au recunoscut şi păgânii din timpul Trimisului lui
Allah, Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască!
dar acesta nu i-a făcut pe ei să intre în Islam,
Allah Preaînaltul a grăit: (Coran, Luqman:25);
Recunoaşterea faptului că El este Allah cel Unic
înseamnă că supuşii trebuie să săvârşească numai
faptele pe care le-a poruncit Allah. Toate actele de
adoraţie trebuie să fie dedicate exclusiv lui Allah,
căruia nu trebuie să i se asocieze niciun semen.
Acestea sunt: invocarea, teama, încrederea, cererea
de ajutor, căutarea apărării şi altele.
Nu trebuie să-L invocăm decât pe Allah,
căci Allah Preaînaltul a grăit: Şi Domnul vostru
zice: Chemaţi-Mă şi eu voi răspunde! (Coran,
Ghafir:60); Nu trebuie să ne temem decât de Allah,
căci Allah Preaînaltul a grăit: Dar voi nu vă temeţi
de ei (Seitan şi părtaşii săi), ci temeţi-vă de Mine,
dacă sunteţi credincioşi! (Coran, Al-Imran:175);
Nu trebuie să ne bizuim decât pe Allah, căci Allah
Preaînaltul a grăit: Încredeţi-vă în Allah, dacă
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sunteţi credincioşi! (Coran, Al-Maida:23); Nu
trebuie să cerem ajutor decât de la Allah, căci Allah
Preaînaltul a grăit: Pe Tine te cinstim, la Tine cerem
ajutor (Coran, Al-Fatiha:5); Această Unicitate a
lui Allah a fost tăgăduită de către necredincioşi
şi în vechime, precum şi în vremurile apropiate.
Allah Preaînaltul a grăit: Oare a făcut el din zei
un Dumnezeu unic? Acesta este un lucru uimitor!
(Coran, Sad:5).
Învăţătura islamică vede iudaismul şi
creştinismul ca derivând din învăţăturile unora
din profeţii amintiţi — în special ale lui Avraam
— şi recunoaşte rădăcinile lor avraamice. Islamul
învaţă că Isus a fost un profet trimis de Allah, însă
creştinii de mai târziu au distorsionat mesajul lui şi
l-au transformat în „fiul lui Dumnezeu”.
„Făcătorul cerului şi al pământului cum să aibă
un fiu, neavând soţie ?” (Sura 6, 101). Potrivit
Ligii Islamice, Coranul cel nobil spune: „Unica
religie acceptată de Allah este Islamul, şi nu au fost
deosebiri între cei cărora le-a fost dată Scriptura
decât după ce a ajuns la ei Ştiinţa, din pricina
pizmei lor. Iar cel care nu crede în semnele lui
Allah [să ştie că] Allah este grabnic la socoteală!”
(3 : 19). Şi a mai grăit Allah Preaînaltul: „Acela
care doreşte o altă religie decât Islamul, nu-i va fi
acceptată şi el se va afla în Lumea de Apoi printre
cei pierduţi” (3 : 85).
Islamul în România
Existenţa islamului în România este legată
de stabilirea pe teritoriul ţării noastre - încă din
secolul al XIII-lea - a populaţiei turco-tătare.
Astfel, în anul 1241, tătarii hanatului „Hoardei de
aur” şi-au instaurat dominaţia şi în diferite zone din
vecinătatea Munţilor Carpaţi (www.muftyat.ro).
Populaţia islamică din Romania (de naţionalitate
tătară, turcă, arabă, albaneză, etc.) aparţine în
majoritate covârşitoare ramurii Sunni.
Practica religiei islamice constă în: îndeplinirea
slujbelor zilnice (namaz); postul Ramadanului
de 30 de zile pe an; vizitarea Kaabei din oraşul
Mecca şi pelerinajul la mormântul lui Mahomed;
ajutorarea celor lipsiţi; păstrarea trează în memorie
a mărturisirii de credinţă şi pronunţarea ei zilnică.
Activitatea religioasă este condusă de muftiu,
care este ales (prin vot secret) din rândul imamilor.
Pe lângă muftiu, cu vot consultativ, funcţionează
un colegiu sinodal, numit Surai islam, compus
din 23 membri, care se întruneşte periodic pentru
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rezolvarea unor probleme administrative şi
disciplinare ale cultului.
Unitatea de bază a cultului este comunitatea,
care cuprinde toţi credincioşii musulmani dintr-o
localitate şi este condusă de un comitet compus
din 5-7 membri aleşi pe o perioadă de patru ani
(www.muftyat.ro). În România funcţionează 50 de
comunităţi musulmane şi 20 de filii răspândite în
judeţele Constanţa (63 unităţi), Tulcea (4) şi câte
o unitate în judeţele Brăila, Galaţi şi municipiul
Bucureşti.
În ultima vreme, în pofida unor disensiuni existente, potrivit mass-media, între absolvenţii de teologie islamică, unii dintre ei aflaţi în cadrul Fundaţiei Culturale Islamice „Taiba”, şi şeful Cultului
Musulman din România, Muftiul Muurat Yusuf, se
poate considera că „promovarea Dobrogei ca spaţiul în care creştinii şi musulmanii trăiesc de sute
de ani în bună înţelegere şi respect reciproc reprezintă un scop comun pentru toţi cei ce simt şi gândesc ca adevăraţi musulmani” (www.muftyat.ro).
Eforturile sunt meritorii, cu atât mai mult cu
cât „promovarea şi perpetuarea culturii islamice,
educarea copiilor şi tinerilor musulmani în spiritul
învăţăturilor Coranului, asigurarea de informaţii
religioase pentru toţi credincioşii” (www.taiba.ro)
sunt lucruri ce aduc cunoaştere şi deplină putere
de înţelegere. Acestea sunt posibile şi printr-o
bogată literatura de specialitate. Cărţi precum: Ce
înseamnă apartenenţa mea la Islam, Coranul
Uimitor, Toleranţa religioasă în Islam, Minuni
ale civilizaţiei islamice, Islamul - religia tuturor,
Unicitatea lui Allah şi, nu în ultimul rând,
Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt în
limba română sunt doar câteva dintre cele traduse.
Toate susţin unitatea mesajelor divine şi filosofia
complementarităţii credinţei islamice.
Acest lucru nu este deloc întâmplător.
Toleranţa, „cheia convieţuirii de sute de ani”, „pe
care nu numai românii, ca majoritari, au arătat-o
musulmanilor, dar şi musulmanii ca minoritari au
arătat-o românilor”, a fost amintită chiar de către
Preşedintele României, într-un recent interviu
(Băsescu, 2008). Muftiul Muurat Yusuf întăreşte
legătura interetnică, apreciind că „la noi, în
România, comunitatea băştinaşă de etnie turcă
şi tătară trăieşte de mai bine de şapte secole, şi-a
format un model de viaţă, şi e mai greu să ni se
spună nouă că suntem terorişti”.
Personalul clerical musulman este format din
hatipi, imami, hagi, muezini. În prezent, cultul

musulman are 35 de imami şi hagi. Baza materială
a cultului se realizează prin contribuţii benevole de
la credincioşi, donaţii şi subvenţii acordate de stat,
taxe pentru servicii religioase, taxe de vizitare a
unor monumente istorice etc. Cultul musulman are
în proprietate 108 cimitire (www.muftyat.ro).
Cultul musulman din România are bune relaţii cu întreaga comunitate islamică internaţională,
atât bilaterale, cât şi multilaterale, manifestate prin
schimburi reciproce de delegaţii, participări la întruniri şi simpozioane pe diverse teme, organizări
de pelerinaje anuale la Mecca etc. Astfel, în cadrul
Simpozionului Internaţional Regimul juridic al
religiilor monoteiste din Uniunea Europeană,
din 3 iulie 2008, organizat de către Universitatea
„Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Teologie şi Centrul de Studii şi Cercetări Religioase şi
Juridico-canonice al celor trei mari religii monoteiste (mozaică, creştină şi islamică), sub Înaltul
Patronat al I.P.S., prof. univ. dr. Teodosie Petrescu (Tomitanul), Decan al Facultăţii de Teologie şi
Arhiepiscop al Tomisului, Muftiul Murat Yusuf a
făcut cunoscută „religia islamică şi simbolistica
comunicării divine”.
În ultimul timp, s-au diversificat relaţiile cu
„Liga Islamică Mondială” şi „Salvarea islamică”,
ambele organizaţii cu sediul în Arabia Saudită,
precum şi cu „Organizaţia islamică pentru sud-estul
Europei”, cu sediul la Viena. Cu toate acestea, sunt
încă voci ce susţin, adevărat, în mod secvenţial,
faptul că organizaţia „Fraţii Musulmani” activează
sub acoperirea „Ligii Musulmane şi Culturale
din România”, a Fundaţiei Umaniste „Al Taiba”,
a Societăţii Umaniste „Semiluna” şi Asociaţiei
„As Salam”, având filiale în principalele centre
universitare din ţară (www.presa-zilei.ro).
În virtutea prezumţiei de nevinovăţie şi în
evidenţa faptelor ce construiesc istoria, dialogul
promovat de Muftiul Muurat Yusuf şi eforturile
depuse de Fundaţia Taiba pentru înţelegerea
semnificaţiilor Coranului cel Sfânt îşi vor afla
în viitorul apropiat consensul, îndemnând spre
un răgaz necesar pentru o mai bună înţelegere,
toleranţă şi pace. Suntem convinşi de acest lucru,
cu atât mai mult cu cât eforturile comune întregesc
pe deplin tradiţia istorică şi faptele de cultură şi
civilizaţie islamică.
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TERORISM ŞI RELIGIE LA ÎNCEPUT
DE SECOL XXI
Dr. Mircea MUREŞAN
Acţiunea de a identifica, analiza, cunoaşte şi
contracara terorismul, indiferent de forma sub
care s-ar manifesta, va rămâne totdeauna dificilă
şi foarte complicată, întrucât se pare că terorismul
va deţine, în cvasitotalitatea cazurilor, iniţiativa
strategică, iar eforturile preventive vor fi imense,
anevoioase, riscante şi nu totdeauna cu o finalitate
previzibilă.
Terorismul nu este doar un produs al unei lumi
bolnave, mai exact, al unei părţi a unei lumii care
se simte lovită, exasperată, disperată, fără şansă şi
fără vindecare. El este şi un produs al agresivităţii
lumii, al spiritului ei ascuns şi răzbunător.
Tocmai de aceea ne-am îndreptat atenţia, în
acest articol, asupra terorismului religios. Deşi
poate părea o absurditate, astăzi, terorismul în
numele religiei a devenit modul predominant
al manifestării violenţei politice în lumea
contemporană, nefiind însă şi singurul, pentru că
naţionalismul şi ideologia rămân în continuare
catalizatori ai comportamentului extremist.
Cuvinte-cheie: terorism, religie.
În prezent, din cauza complexităţii fenomenului,
nu s-a ajuns la găsirea unei definiţii complete,
a terorismului, unanim acceptate la nivel
internaţional1. Este unanim acceptat, însă, este
faptul că terorismul se constituie într-o ameninţare
la adresa securităţii naţionale şi internaţionale2.
O eventuală definiţie ar trebui să surprindă
faptul că terorismul este un ansamblu de acţiuni
întreprinse de forţe nonstatale, pentru a influenţa
politica, inclusiv prin mijloace violente îndreptate,
cu precădere, împotriva populaţiei civile. Prin
urmare, terorismul implică mijloace militare
pentru a-şi realiza scopurile multiple, majoritatea
presupunând radicalism religios şi politic, prin
paralizarea capacităţii guvernelor de a menţine
siguranţa populaţiei.
Ciocnirile dintre terorişti şi forţele de ordine
sunt sporadice, uneori spectaculoase, desfăşurate
în prezenţa şi cu sacrificiul populaţiei paşnice.
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Armamentul folosit este un amestec de cibernetică,
tehnică de ultimă oră şi mijloace artizanale.
Progresul tehnologic a pus în mâna unor indivizi
sau grupuri de indivizi capacităţi distructive
care altădată erau destinate doar guvernelor şi
armatelor. Aceasta constituie o sursă de instabilitate
majoră, pe care comunitatea internaţională nu
este, deocamdată, capabilă să o elimine, fiind cu
atât mai gravă cu cât majoritatea organizaţiilor
teroriste acţionează la nivel internaţional pentru aşi realiza obiectivele, multe dintre acestea reflexe
ale angoaselor sau revendicărilor de grup generate
de probleme interne din statul de origine.
Terorismul devine din ce în ce mai mult un fenomen cu implicaţii globale, greu de controlat, de
prevenit şi de gestionat. El nu se mai prezintă doar
ca o infracţionalitate violentă, ca o criminalitate,
ca o reacţie atipică, adesea în disperare de cauză, la
o anumită evoluţie a sistemelor politice şi sociale,
ci devine o problemă majoră a societăţii omeneşti
în ansamblul ei, o altă latură (deosebit de virulentă) a vieţii sociale, o acţiune violentă, primitivă,
dar, în acelaşi timp, dinamică şi complexă, simetrică, într-un fel, evoluţiei sistemelor sociale spre
performanţă, echilibru şi relativă stabilitate3.
Teoretic vorbind, terorismul se prezintă ca o
extensie a patologiei letale a unor sisteme bolnave
sau contaminate, iar germenii lui se află tocmai
în imensele falii create de-a lungul secolelor şi
accentuate agresiv în timpul Războiului Rece şi
după încheierea acestuia. Cu alte cuvinte, terorismul
apare ca un efect de falie, care constă, iniţial, într-o
rezonanţă negativă sau o sfidare a unui orizont de
mişcare şi de evoluţie tipică sistemelor dinamice,
apoi, ca un mozaic de acţiuni punitive, de sorginte
patologică, şi spectaculare, menite să transforme
falia într-un sistem dominant şi să scufunde în haos
marile platforme de civilizaţie şi cultură, bazate pe
sisteme de valori şi pe respectul fiinţei umane.
De aceea, terorismul pare o ameninţare
omniprezentă sau un sistem de acţiuni haotice
care generează o situaţie aparent fără ieşire, ce
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se reproduce în aproape toate domeniile vieţii
politice, economice şi sociale, într-un sistem vicios
care, deocamdată, nu poate fi rupt.
Rezolvarea acestei situaţii implică soluţii
multiple, unele directe, radicale şi categorice,
chiar violente, care urmăresc curmarea răului
de la rădăcină, altele indirecte, constând din
strategii bine elaborate de reducere a decalajelor şi
efectului de falie, de armonizare a relaţiilor sociale
şi internaţionale şi, pe această bază, de ameliorare
a condiţiei umane.
Statele, organismele şi organizaţiile internaţionale de securitate, instituţiile de tot felul, alianţele şi coaliţiile din zona societăţilor democratice,
sistemele de educaţie şi cultură din marile spaţii
civilizaţionale îşi asumă din ce în ce mai mult
obligaţia de a construi, pe noile principii ale procesului de globalizare şi identificare, confirmare şi
afirmare a entităţilor şi valorilor, un nou edificiu al
raporturilor politice, economice, sociale şi umane,
care să scoată omenirea din fantasmele istoriei şi
să recultive valoarea, solidaritatea internaţională şi
respectul faţă de fiinţa umană.
Tipurile de terorism care pot să existe în
această societate sunt cam aceleaşi care există în
orice societate, din epoca primitivă până în epoca
nucleară. Dintre acestea, după opinia noastră,
s-ar evidenţia, după natura justificărilor lor,
următoarele:
• terorismul de reacţie;
• terorismul patogen;
• terorismul punitiv;
• terorismul de falie;
• terorismul etnico-naţionalist;
• terorismul religios;
• cyberterorismul.
La acestea pot fi adăugate, desigur, şi alte
forme de terorism, pentru că se pare că un astfel de
fenomen se adaptează foarte rapid oricărui tip de
activitate, oricărui domeniu şi oricărui sistem.
În epoca modernă, terorismul religios şi-a mărit,
însă, frecvenţa, scala violenţelor şi răspândirea
globală. Este, de fapt, o formă de terorism care se
manifestă pe cel puţin două dimensiuni: una este
bătălia interminabilă dintre etnii şi dintre religii, între
părţile fundamentaliste ale religiilor şi a etniilor,
pentru că etniile şi religiile sunt produse ale unor
sisteme de valori care trebuie să se armonizeze în
spaţiul de valori al lumii, al unităţii lumii. Această
armonizare este esenţială pentru civilizaţie şi pentru
existenţa lumii pe planetă. Cealaltă dimensiune

este un terorism produs pe faliile dintre acestea,
care nu are legătură nici cu una, nici cu cealaltă.
De pildă, terorismul apărut în Kosovo: acesta sa născut între ţările din fosta Iugoslavie; pe de-o
parte, au existat cruzimi de neimaginat practicate
de fiecare dintre părţi, iar pe de altă parte, pe acest
fond, s-a manifestat un terorism specific faliilor
din spaţiul iugoslav. El există şi astăzi şi cu greu
va putea fi stăvilit. Acest terorism se învecinează,
se însoţeşte cu traficul de droguri, de persoane, cu
lupta pentru putere. Acest terorism etnic şi religios
este foarte periculos prin dimensiunile menţionate,
mai ales că el exploatează foarte virulent cele două
dimensiuni ale terorismului şi valorile pe care sunt
construite etniile, şi care se confundă uneori cu
fundamentalismele lor, şi pe de altă parte, efectul
de falie care se conturează în spaţiul de confruntare
a intereselor etniilor.
Terorismul religios este, de obicei, definit ca un
act de violenţă săvârşit de adepţi ai unui anumit
sistem de credinţă religioasă împotriva acelora a
căror credinţă este percepută ca fiind în conflict cu
a lor.
Diferenţa dintre terorismul politic şi cel religios
este dată de ţintele şi scopul fiecăruia dintre ele.
Actele de terorism motivate politic sunt de obicei
îndreptate împotriva unei ţinte specifice, o entitate
sau o structură reprezentativă a unui stat, scopul
fiind un act de distrugere care să determine statul
să răspundă de o manieră favorabilă dorinţelor
teroriştilor. În actele de terorism justificate
religios, obiectivul nu este clar definit, fiind doar
o reprezentare a acelora ce nu aparţin aceluiaşi
sistem de credinţă cu al teroriştilor.
Gradul de predictibilitate al posibilelor ţinte ale
teroriştilor ale căror acte sunt justificate religios a
început să scadă odată ce aceştia şi-au dezlănţuit
actele de violenţă asupra a ceea ce păreau a fi
victime alese la întâmplare (aşa cum s-a întâmplat
în cazul atacului cu gaz sarin din metroul japonez,
în anul 1995, sau ca în cazul Al-Qaeda, ale cărei
scop este, pur şi simplu, de a „lovi Occidentul”),
ceea ce înseamnă că, oricând şi oriunde, oameni
nevinovaţi pot deveni ţinte ale acestor atacuri.
Scopul terorismului religios este, de asemenea, mai
puţin specific, cel mai adesea fiind declarat acela al
lovirii „necredincioşilor” de o manieră care să fie
îndeajuns de periculoasă încât să fie remarcată la o
scară cât mai largă.
Bruce Hoffman, unul dintre teoreticienii care
au studiat cu atenţie fenomenul, afirmă că teroriştii
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Scopul
acţiunilor

Adepţi

Terorism
religios

Folosirea
nediscriminatorie
a violenţei

Fac parte din medii relativ
incluse, izolate, fără sprijin
al unei mari majorităţi de
populaţie

Terorism
politic

Ţinte clar definite
Există limitare
în folosirea
violenţei

Apelează la susţinători ai
scopurilor

Terorism

Atitudinea faţă
de societate
Percepuţi ca
„apărători ai
credinţei”, care
doresc înlocuirea
completă a ordinii
sociale
Percepuţi ca
„eliberatori” ce au
ca scop reformarea
sau reconstrucţia
societală

Exemple

Al Qaeda

IRA
ETA
PLO

Tabelul nr. 1
SCHIŢĂ COMPARATIVĂ ÎNTRE TERORISMUL RELIGIOS ŞI CEL POLITIC

religioşi îşi consideră actele de violenţă ca fiind „cea
dintâi şi cea mai sacră îndatorire divină, îndeplinită
ca răspuns direct la un imperativ teologic”4, pe
când teroriştii politici folosesc violenţa „fie ca un
mod de a provoca corectarea unui defect al unui
sistem care, în general, este bun, fie ca un mod de
a provoca crearea unui nou sistem”5. Exemplul
terorismului de sorginte etnico-naţionalistă este
concludent: organizaţii teroriste precum IRA (Irish
Republican Army), ETA (Euskadi Ta Askatasuna)
PLO (Palestine Liberation Organization) cred în
sistemul statal, încercând, prin utilizarea actelor
de violenţă, să devină parte a acestui sistem.
Terorismul religios, pe de altă parte, „nu se vede
pe sine ca parte a unui sistem ce merită conservat,
ci ca outsider ce caută să provoace schimbări
fundamentale în ordinea existentă”6.
Natura fanatică a acestui tip de terorism lasă
foarte puţine opţiuni în ceea ce priveşte modul

de a interveni al autorităţilor în scopul rezolvării
problemelor, şi tocmai această lipsă de opţiuni face
ca, de cele mai multe ori, acestei ameninţări să i
se răspundă prin forţă. Dacă în cazul terorismului
de natură etnico-naţionalistă există un anumit grad
de rezonabilitate, părţile încercând să ajungă la
compromis prin negocieri, în cazul terorismului
fundamentat religios există un grad ridicat de
fanatism, care poate conduce la „acţiuni de o
violenţă simbolizând un adevărat război cosmic”7.
Un aspect important al multor religii este
acela al sacrificiului, în care o fiinţă este oferită
divinităţii. Acest aspect poate fi considerat motivul
pentru care represaliile teroriste sunt privite
deseori de către terorişti drept „sacrificii”. În
cazul atentatorilor sinucigaşi, care se aruncă în
aer în mijlocul mulţimilor percepute ca aparţinând
grupului inamic, aceştia se consideră şi sunt
consideraţi drept martiri8. Jurgensmeyer observa

Denumire

Adepţi

Adversari

Aum Shinrikyo

Membri ai grupului

Lord’s Resistance Army

Membri ai grupului religios
Membri ai tribului Acholis

Jihadul Islamic Palestinian

Palestinieni musulmani

Actuala ordine socială
Guvernul ugandez şi membri
„nepurificaţi” ai tribului
Acholis
Statul Israel

Hamas

Palestinieni musulmani

Statul Israel

Al Qaeda

Musulmani credincioşi (după
criteriile Al Qaeda)

Guvernele seculare,
necredincioşii, Occidentul

Tabelul nr. 2
PRINCIPALE GRUPURI RELIGIOASE TERORISTE
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că această dimensiune a martiriului conduce
la ceea ce mulţi cercetători consideră a fi forma
fundamentală de religiozitate: sacrificiul. „Este un
rit de distrugere care se regăseşte în fiecare tradiţie
religioasă a lumii”.
Zigal Amir, asasinul premierului israelian
Yitzhak Rabin, pretindea că a acţionat „la instrucţiunile Domnului”9. Astfel, o „crimă de ascultare”
nu mai este deloc o crimădacă este executată voia
Domnului. Culpabilitatea individuală astfel îndepărtată prin justificări religioase, crima este percepută drept sacrificiu. Acest proces nu semnifică altceva decât o răsturnare, o transformare a valorilor
umane, prin care teroriştii cred că au dobândit superioritatea morală necesară pentru a înfăptui ceea
ce altora li se pare de neconceput: atacuri sângeroase asupra populaţiei, luarea de ostateci, ucideri
filmate de prizonieri şi persoane răpite. Un rol important în această transformare de valori îl au liderii teroriştilor, care reuşesc să transmită adepţilor o
imagine exagerat polarizată a lumii în care trăim,
prin folosirea dihotomiei „noi şi ei”, dihotomie
caracteristică escaladării oricărui conflict. În acest
caz, conflictul capătă, aşa cum menţionam anterior, dimensiuni cosmice, fiind angrenate în confruntare forţele binelui şi cele ale răului, rezultând
astfel o luptă între sacru şi profan. Juergensmeyer
remarca, de asemenea, că în acest mod”, comiterea
actelor de terorism devine una din căile de exprimare simbolică a puterii asupra forţelor opresive,
recâştigându-se, astfel, sensul de nobilitate în viaţa
personală a celui ce comite actul.”10
Influenţa acestui tip de terorism a fost
categorică şi s-a resimţit asupra logicii şi limbajului
contemporanului Război Împotriva Terorismului.
Potrivit Casei Albe, de exemplu, teroriştii sunt
„departe de orice înţelegere, ei trebuind să fie
vânaţi, capturaţi sau ucişi”11. Nu putem afirma,
însă, cu siguranţă că ceea ce pare a fi mai degrabă
o problemă de natură cultural politică îşi poate
găsi rezolvarea cu ajutorul mijloacelor militare.
Până acum, câştigarea Războiului Împotriva
Terorismului prin mijloacele tradiţionale ale
războiului se pare că nu a putut fi realizată, dar este
posibilă prin mijloace politice, cu aplicarea unor
strategii pe termen lung.
Comunitatea internaţională are nevoie de timp
pentru a crea un mediu de securitate solid, la nivel
global şi regional, ţinând cont şi de faptul că, totuşi,
prezenţa militară a comunităţii internaţionale în
regiuni precum Irak şi Afghanistan nu a reuşit

să îndepărteze starea de insecuritate generată de
prezenţa în regiune a unor grupuri de insurgenţi ce
continuă să desfăşoare activităţi teroriste.
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MAREA NEAGRĂ, POTENŢIALĂ
ZONĂ MAJORĂ PENTRU
SECURITATEA GLOBALĂ
Dr. Nicolae DOLGHIN

Două din conflictele îngheţate ale Caucazului
au dispărut. Au fost conflicte locale şi s-au
transformat într-o situaţie ce riscă să genereze
conflicte directe între marile puteri. Marea
Neagră poate să devină astfel cea mai explozivă
zonă geopolitică a lumii. De ceea ce ne-am temut
n-am scăpat.
În loc să ajungă o regiune a prosperităţii prin
cooperare economică aşa cum îşi propunea Organizaţia pentru Cooperare Economică la Marea
Neagră, ea devine locul de unde Rusia reintră cu
toate instrumentele de care dispune în jocurile de
putere ale lumii. A făcut-o într-un moment când
Occidentul este mult mai preocupat de propriile-i
probleme şi cînd lumea generează alte realităţi.
Este tot o manifestare a globalizării.
Indiferent cum vor evolua evenimentele, lumea
va fi altfel, mediul de securitateva cunoaşte
turbulenţe de altă natură, sfidări pentru întreaga
arhitectură de securitate. Pe termen mediu, scena
principală pentru ele va fi tot zona Mării Negre,
iar ceea ce este mai grav, mi-e teamă că nici
NATO, nici UE, nici Rusia nu sunt pregătite cu
adevărat să joace
Cuvinte-cheie�������������������������������
: autodeterminare, integritate
teritorială, ONU, Rusia, Georgia, UE, SUA,
factorul energetic.
Zona Mării Negre se află într-o situaţie
paradoxală. Deşi este locul unde au apărut şi s-au
dezvoltat civilizaţii înfloritoare încă din antichitate,
nu a fost niciodată percepută ca o regiune geopolitică
distinctă, precum Orientul Mijlociu, Europa
Centrală sau vecina sa, Balcanii, cu caracteristici
şi probleme ce le individualizează. Trăsăturile
comune au făcut ca, în regiunile geopolitice, fie să
se elaboreze, uneori, politici comune, fie, pentru
ele, să se construiască strategii specifice. Zona

Mării Negre, extrem de diversificată, a fost, mai
curând, una a oportunităţilor irosite şi potenţialelor
nevalorificate, ceea ce a împiedicat-o să se afirme
ca entitate geopolitică. S������������������������
ă sperăm că activitatea
Black Sea Defense and Aerospace Exhibition and
Conference, găzduită la Bucureşti, va fi una din
oportunităţile valorificate, oferite de zonă.
La 25 iunie 1992, 11 şefi ai unor state din
zonă au semnat la Istanbul Declaraţia care a pus
bazele Cooperării Economice la Marea Neagră. Ei
îşi exprimau astfel voinţa de a întări securitatea,
stabilitatea şi prosperitatea zonei prin cooperare
economică regională. Era un proiect care se
fundamenta pe o piaţă de cca. 20 milioane km2,
cu o populaţie de peste 330 milioane locuitori, un
important potenţial uman înalt calificat şi rezerve
naturale generoase, inclusiv hidrocarburi. Toate
acestea promiteau o posibilă identitate geopolitică
constituită din motivaţii şi după modelul Europei
Centrale, ceea ce însemna, după o istorie
zbuciumată, cooperare, dialog, soluţii. Dar nu s-a
întâmplat aşa.
Foarte repede s-a dovedit că niciun stat
semnatar nu-şi lega cu adevărat opţiunile strategice
de securitate de vreo construcţie specifică zonei,
ci de NATO şi UE. Cu excepţia Rusiei, opozantă
permanentă a lărgirii NATO, dar nu şi a UE, cu
care şi-a construit relaţii speciale de parteneriat.
Relaţii de parteneriat existau, până nu demult,
şi între NATO şi Rusia, dar au fost mai curând
o formă de supraveghere reciprocă. Nu se poate
întrezări când se vor restabili aceste relaţii şi nici
cum vor mai arăta ele.
Această situaţie devenise un fel de paradigmă
a ultimilor ani, cu care Europa începuse să se
obişnuiască. Conflictul militar ruso-georgian din
luna august a acestui an ar putea însemna sfârşitul
ei şi intrarea sistemului global de securitate într-o
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spirală care, dacă nu va fi controlată cu grijă, ar
putea duce la dispariţia sistemului. Este mult prea
devreme pentru a arăta unde s-ar putea ajunge, dar
una dintre cele mai grave variante ar fi izolarea
Rusiei, eşecul integrării ei in sistemul mondial,
integrare pe care Henry Kissinger o consideră
„sarcină cheie a ordinii internaţionale pe cale să
apară”1. Este greu de crezut că izolarea geografică
a Rusiei ar fi posibilă. S-ar transforma într-o
blocare reciprocă, mai ales în relaţiile cu Europa,
şi niciuna dintre părţi nu este autosuficientă pentru
a-şi permite aşa ceva. Este suficient să privim
harta lumii. Politic, ar însemna împingerea Rusiei
către statele mai puţin plăcute Occidentului,
ceea ce ar produce o fragmentare explozivă a
arhitecturii securităţii mondiale. Acestea sunt
efecte ale aceleiaşi globalizări, pe care suntem
tentaţi să o privim doar ca pe un perpetuu marş
triumfal al Occidentului, dar care, iată, este mult
mai complexă.
Din păcate, în viitoarele dinamici, situaţia
Georgiei începe să conteze tot mai puţin, doar ca
trimitere la principii nerespectate. Demonstraţiile şi
gesturile de solidaritate exprimate de NATO, UE şi
SUA, adică de lumea occidentală în integralitatea
ei, însoţite de un intens război informaţional şi de
poziţii mai nuanţate prin alte părţi ale lumii, nu
vor avea drept urmare decât rigidizarea poziţiilor
principalilor actori, o eventuală escaladare a
acţiunilor şi menţinerea situaţiei existente. Probabil
că ieşirea din această situaţie va trebui, totuşi, să
înceapă cu o analiză echilibrată şi cu stabilirea
responsabilităţilor în conflictul din 8 august din
Osetia de Sud, unde au existat victime în rândurile
populaţiei civile, distrugeri de bunuri şi refugiaţi.
Altfel, Rusia va continua să acuze Occidentul
de folosirea standardelor duble, cu trimitere
directă la modul în care acesta a gestionat situaţia
similară din Kosovo şi de ignorarea intereselor
ei, Occidentul va vedea în Rusia acelaşi URSS ce
trebuie îngrădit. Ambele părţi vor fi perseverente
în a construi din celălalt imaginea adversarului,
ceea ce ar însemna condiţii favorabile unei rupturi
de durată, exact când stabilizarea mediului de
securitate cere cooperare.
Dintr-o potenţială platformă a cooperării
economice, zona Mării Negre începe să întrunească
condiţiile transformării sale într-o zonă geopolitică
mai periculoasă decât cea a Orientului Apropiat,
destabilizatoare pentru securitatea globală, într-o
scenă pentru relaţii de putere fără precedent între
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Rusia şi Occident. Dacă ar trebui să ne luăm după
declaraţiile care au însoţit războiul informaţional
din timpul conflictului ruso-georgian, de pe această
scenă nu va lipsi componenta militară, cea mai
periculoasă dimensiune a acestor relaţii de putere.
Dar ceea ce individualizează zona Mării Negre de
toate celelalte regiuni geopolitice consacrate este
emergenţa perspectivei unei confruntări directe,
fără intermediari, dintre SUA şi Rusia, amintind
de criza Caraibelor din deceniul şapte al secolului
trecut. Ca întotdeauna, în jocurile de putere,
zonele periferice sunt preferate şi suferă cel mai
mult. Prezenţa navelor militare ale SUA în Marea
Neagră într-un număr fără precedent până astăzi şi
perspectiva trimiterii unor nave militare ruseşti în
luna noiembrie în Caraibe pentru exerciţii comune
cu nave din Venezuela ar putea fi doar primii paşi.
Însă putem spera că, aşa cum criza din Caraibe
a constituit începutul lungului proces de lichidare
a Războiului Rece, conflictul ruso-georgian ar
putea iniţia un lung proces de configurare a unei
stabile ordini internaţionale. Cu atât mai mult cu
cât, în condiţiile globalizării, interdependenţele
nu mai pot fi evitate, iar ignorarea indivizibilităţii
securităţii induce haos.
Deşi se află în plină dezvoltare economică,
Rusia însăşi riscă să simtă efectele globalizării,
din cauza unui conflict militar minor, dar cu efecte
internaţionale majore. Într-un raport al Institutului
Internaţional pentru Economie şi Finanţe de la
Moscova se apreciază că, pe lângă preţul politic,
Rusia va plăti scump rapida victorie militară,
prin: complicarea relaţiilor economice cu statele
occidentale, suportarea unor posibile sancţiuni
economice din partea SUA, scăderea ritmului
de creştere a PIB, reducerea investiţiilor străine
(în primele zile ale conflictului aproximativ 7
miliarde dolari au fost retrase de pe piaţa rusă),
mărirea inflaţiei, ceea ce practic va anula creşterile
din ultimul timp ale veniturilor populaţiei etc.2 De
asemenea, acea cutie a Pandorei deschisă după
momentul declarării şi recunoaşterii independenţei
Kosovo şi reactualizată în aceste zile ar putea
afecta Rusia mai mult decât crede ea. Toate acestea
nu constituie repere optimiste pentru viitorul
securităţii zonei.
În aceste condiţii, pe termen lung, problema
securităţii în zona Mării Negre depăşeşte cu
mult regiunea propriu-zisă, iar perspectivele sale
sunt legate de viitorul relaţiilor SUA-Rusia, de
viitorul parteneriatelor Rusiei cu NATO şi UE, de
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poziţia altor actori globali, dar şi de evoluţiile din
spaţiile geopolitice limitrofe, mai ales Orientul
Mijlociu şi Asia Centrală. Pe termen mediu, însă,
securitatea în zona Mării Negre va fi dependentă
de poziţionarea sa geografică la frontieră estică
a spaţiului integrator european şi euro-atlantic,
în vecinătatea altor spaţii în care există ori se
proiectează alte forme de integrare (CSI, Grupul
de la Shanghai, GUAM, Organizaţia Tratatului
pentru Securitatea Colectivă etc.), cu alte filosofii.
Peste toate acestea se vor suprapune preocupările
obsedante ale tuturor statelor lumii pentru
asigurarea şi accesul liber la resurse, îndeosebi
la cele energetice, esenţiale pentru dezvoltare şi
prosperitate.
Intrarea dramatică a zonei Mării Negre în atenţia
opiniei publice mondiale, la 8 august 2008, a scos
în evidenţă, mai mult decât altădată, ineficienţa
ONU ca organizaţie responsabilă pentru securitatea
mondială. În cazul acestui conflict, Consiliul de
Securitate nu a adoptat nicio rezoluţie până acum.
Totodată, se demonstrează din nou că lumea are
nevoie de ONU mai mult decât oricând, şi oamenii
politici nu pot ignora această realitate.
Precedentul creat de cazul Kosovo a deschis
un nou ciclu în relaţiile internaţionale, cel al
transformării ambiguităţilor din funcţionarea
ONU în vectori de realizare a unor obiective
strategice. Generozitatea oferită de principiile
autodeterminării popoarelor şi integrităţii teritoriale
a statelor, ambele subliniate în Carta ONU, dar
care astăzi trebuie să funcţioneze în condiţiile
globalizării, ar putea alimenta un conflict de
interese cu efecte destabilizatoare îndelungate.
Nu există state monoetnice, şi această realitate
politică a lumii a favorizat globalizarea, căreia
îi alimentează reacţiile în lanţ. Doar dreptul
internaţional poate identifica soluţii pentru
atenuarea efectelor acestui conflict de interese,
ce riscă să devină o adevărată mină plantată în
relaţiile de putere. Invocarea principiilor nu mai
este suficientă. Sunt necesare instrumente care să
reglementeze acest conflict de interese. În definitiv,
cum altfel decât prin instrumente ale dreptului
internaţional se poate decide că destrămarea
imperiului sovietic, de exemplu, s-a încheiat, când
lumea este încă martoră a efectelor conflictului
dintre autodeterminare şi integritatea teritorială
în spaţii care aparţineau cândva imperiilor
habsburgic, otoman ori britanic, dispărute cu
multe zeci de ani în urmă? Potenţialul exploziv

al relaţiei autodeterminare – integritate teritorială
a fost perceput de forţele politice locale minore,
de marile puteri, dar şi de comunitatea statelor. De
aceea, majoritatea subiecţilor de drept internaţional
a preferat să adopte poziţii prudente, conforme
intereselor naţionale, atunci când a fost pusă în
faţa ambiguităţilor recente în funcţionarea ONU.
Alte organizaţii au încercat să suplinească
ineficienţa ONU care, în cazul conflictului din
Caucaz, s-a transformat în blocaj. Demersurile
lor sunt subminate fie de insuficienţa anvergurii,
neavând competenţele necesare, fie de interesele şi
situaţia internă ale fiecăruia din statele membre.
Uniunea Europeană a reacţionat imediat
la evenimentele petrecute într-un spaţiu de care
depind interesele ei pe termen lung şi pe care şi-l
doreşte stabil. Pentru a deveni credibilă ca actor
global ea trebuia să intervină rapid pentru a evita
eşecul suferit în gestionarea crizei iugoslave, stinse
doar prin intervenţia SUA. A rezultat, foarte rapid,
Planul Sarkozy-Medvedev, pentru gestionarea
unei situaţii, care militar fusese deja rezolvată
fără echivoc. În afara ajutorului umanitar promis
Georgiei, UE a condamnat acţiunea militară
disproporţionată a Rusiei, a reafirmat integritatea
teritorială a Georgiei, a cerut retragerea trupelor
ruse, a promis ajutor economic Georgiei şi a
invocat eventuale sancţiuni împotriva Rusiei dacă
aceasta nu-şi va respecta angajamentele. Singura
măsură concretă a fost suspendarea negocierilor
privind viitorul acord de cooperare cu Moscova.
SUA au salutat-o, dar, în afara deplasării în Marea
Neagră a unor nave militare şi a unor declaraţii
sonore cu posibile sancţiuni, nu au adoptat nicio
măsură concretă.
În declaraţia UE nu se spune nimic despre
actul de violenţă armată cu care statul georgian
a încercat să reintroducă ordinea constituţională
ori despre autodeterminarea sud-osetinilor şi
abhazilor. Ca orice document de compromis,
actul i-a nemulţumit pe toţi, începând cu membrii
susţinători ai sancţiunilor şi terminând cu Rusia,
care spera într-o nominalizare a agresorului. În
sancţiuni reale nu crede nimeni şi, de altfel, se
pare că nici nu sunt avute în vedere, iar Planul
are prea multe puncte, a fost întocmit pentru o
situaţie controlată din plin de Rusia riscând, astfel,
să devină un meci de tenis în care mingea se va
muta dintr-un teren în altul încă multă vreme,
până când lumea se va obişnui cu noua realitate.
Dacă ne amintim, autoproclamata republică turcă

IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2008

25

GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI
a Ciprului există de peste 30 ani, recunoscută de un
singur stat, Turcia, şi i-a fost suficient. Deocamdată,
Planul Sarkozy-Medvedev este singurul document
cu mecanisme concrete funcţionale, în care actori
principali sunt UE şi Rusia. Recunoaşterea de
către Rusia a independenţei Osetiei de Sud şi a
Abhaziei a indus un element nou, care face Planul
vulnerabil. Partea rusă îl consideră aplicabil pe
teritoriul georgian ce nu include Abhazia şi Osetia
de Sud, UE pe întreg teritoriul georgian recunoscut
internaţional. NATO, cealaltă componentă
importantă a Occidentului, nu participă nicicum
la negocieri, făcând doar demonstraţii militare
în sprijinul Georgiei. De asemenea, discuţiile
ulterioare au relevat că negocierile vor continua
şi vor urmări obiective mai ample, de securitate
a zonei, decât doar reglementarea situaţiei de la
graniţele Georgiei.
Organizaţia pentru Cooperare de la Shanghai, la care, alături de Rusia, participă alte patru
state (China, Kazahstan, Kyrgystan, Tadjikistan,
Uzbekistan), iar ca observatori, India, Iran, Mongolia şi Pakistan, a fost prima organizaţie internaţională care a introdus polifonia în monofonia dialogului dintre Rusia şi Occident. Într-o declaraţie
comună adoptată după summit-ul din 28 august
de la Dushanbe, printr-o formulare filosofică sofisticată amintind de Confucius, lăsând loc multor
interpretări, liderii statelor membre au constatat că
„orice încercare de a rezolva problemele doar recurgând la forţă ar putea să nu aibă rezultate, ci
doar va împiedica rezolvarea definitivă a conflictelor locale”, au convenit că „orice încercare de
întărire a securităţii unei ţări în detrimentul altora
afectează menţinerea stabilităţii şi securităţii globale”, iar referindu-se la problema Osetiei de Sud,
„au exprimat sprijinul pentru rolul pozitiv al Rusiei în promovarea păcii şi cooperării în regiune”3.
În document, nu se face nicio menţiune la posibilitatea însoţirii Rusiei în gestul de recunoaştere
a independenţei, ceea ce ar fi însemnat un sprijin
total. Probabil că Rusia nu se putea aştepta la mai
mult din partea Chinei, dar, şi aşa, afirmarea publică de către aceasta a acordului pentru rolul Rusiei
în Caucaz înseamnă foarte mult. Cu doar câteva
săptămâni în urmă, China se confruntase, în Tibet,
cu o încercare de secesiune, pe care a reprimat-o
fără şovăială, iar o eventuală recunoaştere a independenţei Abhaziei şi Osetiei de Sud i-ar fi creat
serioase probleme de consecvenţă şi, rareori, în istoria sa, China a demonstrat lipsa consecvenţei.
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Organizaţia de la Shanghai, acoperind o
suprafaţă de peste 30 milioane km.2 (3/5 din
teritoriul Eurasiei) şi cu o populaţie de 1455
milioane locuitori (aproape un sfert din populaţia
globului)4, a pornit la drum în 2001, propunânduşi ca, prin instrumente politice, economice,
comerciale, culturale etc., excluzându-le pe cele
militare, să contribuie la crearea unei noi ordini
politice şi economice internaţionale, bazate pe
democraţie, justiţie şi raţiune5. La Dushanbe,
liderii celor şase state membre ale Grupului de
la Shanghai s-au pronunţat într-o problemă de
securitate cu directe implicaţii militare, ceea
ce ar putea sugera că, pe viitor îşi va asuma noi
responsabilităţi în gestionarea securităţii lumii,
urmând modelul NATO: noi responsabilităţi în
gestionarea securităţii, noi membri (Iranul este
unul din statele care bat insistent la uşă), noi spaţii
(Caucazul nu poate fi considerat ca aparţinând
spaţiului său eurasiatic).
Organizaţia Tratatului pentru Securitate
Colectivă, din care fac parte Armenia, Belarus,
Kyrgystan, Tadjikistan, Rusia şi Uzbekistan,
este singura alianţa militară creată pe teritoriul
postsovietic. Din ea a făcut parte cândva şi
Georgia. La 4 septembrie 2008, miniştrii de
externe ai organizaţiei au condamnat acţiunile
Georgiei în Osetia de Sud şi au sprijinit rolul
Rusiei6. A doua zi, la reuniunea de la Moscova
a liderilor statelor membre, aliaţii Rusiei s-au
pronunţat şi pentru „asigurarea unei securităţi
ferme Osetiei de Sud şi Abhaziei”7, dar tot nu le-au
recunoscut independenţa, preşedintele Medvedev
afirmând că „...toţi partenerii noştri din OTSC
vor decide independent, condiţionaţi de interesele
lor naţionale8” asupra acestei probleme. Printre
posibilele variante de evoluţie a situaţiei se invoca
şi posibilitatea recunoaşterii independenţei, urmată
de intrarea celor două în organizaţie.
Probabil, cel mai bun argument în sprijinul
ideii că zona M. Negre ar putea deveni una majoră
în securitatea globală şi nu este în avantajul
ei să evolueze către acest statut este oferit de
iniţiativa Turciei, făcută publică chiar în mijlocul
evenimentelor. Ar putea fi un precedent interesant
în proiectarea unor noi mecanisme, mai suple,
evitând marile competiţii geopolitice, pentru
gestionarea securităţii, dar, sigur, este o încercare de
a evita escaladarea situaţiei către una periculoasă.
Primul ministru Recep Tayyip Erdogan a propus
„Platforma pentru Stabilitate şi Cooperare în
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Caucaz”. Ar fi un mecanism la care ar urma să
participe Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Rusia
şi Turcia, pentru a restabili pacea şi stabilitatea
în regiune, a asigura cooperarea economică şi
securitatea energetică. Platforma are o delimitare
geografică precisă şi ar urma să funcţioneze după
principiile OSCE. La 2 septembrie, pe timpul
întâlnirii bilaterale de la Ankara, după ce Rusia
recunoscuse independenţa provinciilor secesioniste,
ministrul rus de externe a salutat eforturile Turciei
şi a promis sprijinul Rusiei, iar cel turc, după ce
a subliniat importanţa independenţei, suveranităţii
şi integrităţii teritoriale a Georgiei, a declarat că
va continua eforturile „ ...pentru dezvoltarea şi
finalizarea iniţiativei”.9
Ceea ce atrage atenţia este faptul că iniţiativa
individuală aparţine unui stat cu o istorie şi
experienţă bogate în zonă, membru important
al NATO, dorind de mulţi ani să intre în UE şi
responsabil cu respectarea regimului strâmtorilor
la Marea Neagră. În acelaşi timp se află în faţa unei
nerezolvate probleme kurde, este partener economic
important al Rusiei şi beneficiar al multora din
avantajele găzduirii câtorva din căile de tranzitare
a resurselor energetice către zonele dezvoltate ale
lumii. Prin această iniţiativă cu amploare locală,
Turcia demonstrează că doreşte să-şi păstreze
avantajele, să-şi etaleze potenţialul stabilizator
şi să se asigure împotriva unei evoluţii nedorite
a riscului kurd, iar în actuala conjunctură, Rusia
nu are niciun interes să i se opună. Componenţa
participanţilor sugerează că se vor discuta şi alte
probleme ale situaţiei din zonă, nu doar relaţiile
ruso-georgiene. Este evident că e singura iniţiativă
care ar putea aduce la aceeaşi masă Rusia şi
Georgia, Turcia şi Armenia, Azerbaidjan şi
Armenia, adică toate statele Caucazului între care
există probleme de soluţionat. Iniţiativa Turciei
poate fi şi o formă de evitare a confruntării directe
în zonă între Rusia şi SUA, cu eventualele ei
complicaţii destabilizatoare.
Într-o măsură decisivă, viitorul securităţii
zonei, cu reverberaţiile ei în alte regiuni ale lumii,
va depinde de relaţiile dintre SUA şi Rusia în
competiţia lor pentru spaţiul ex-sovietic. SUA au
condamnat imediat acţiunile armatei ruse şi actul
recunoaşterii independenţei şi au insistat asupra
integrităţii teritoriale a Georgiei. De asemenea,
au declarat că studiază lista eventualelor sancţiuni
ce vor fi aplicate Moscovei. Cea mai probabilă ar
putea fi blocarea acordului referitor la cooperarea

dintre cele două ţări în domeniul nuclear civil.
„Nu este momentul potrivit acum pentru SUA să
continue cu cândva sărbătoritul acord privind
cooperarea nucleară civilă cu Rusia”10, declara
secretarul de stat al SUA la 6 septembrie. Rusia şia declarat public voinţa de a-şi promova interesele
de securitate în zonă. Cu câteva zile în urmă,
preşedintele Medvedev a prezentat cele cinci
principii ale viitoarei politici externe a Rusiei,
dintre care unul este neacceptarea monopolarităţii,
sfidare directă a SUA. Suficient pentru ca în lume
să se vorbească despre posibilitatea unui nou
Război Rece.
SUA sunt, probabil, actorul politic cu cele
mai mari posibilităţi de a influenţa securitatea din
zona Mării Negre, datorită capacităţii sale de a
influenţa toate dimensiunile securităţii, a poziţiei
sale în cadrul NATO, cât şi a dorinţei tuturor
statelor din zonă de a avea relaţii privilegiate cu
ele. Rusia recunoaşte indirect această situaţie,
deoarece, în toate aceste zile, nu a întreprins
niciun gest provocator împotriva navelor militare
NATO, chiar dacă acuză prezenţa lor în Marea
Neagră. Deocamdată, relaţiile dintre cei doi
reflectă percepţiile reciproce: ale SUA, că Rusia
ar fi alimentat conflictul din interiorul Georgia, şi
ale Rusiei, că SUA ar fi vizat-o pe ea, inspirând
acţiunea militară a Georgiei împotriva regiunii
separatiste.
În cei aproape 20 ani de absenţă a Războiului
Rece, SUA şi Rusia au cooperat în multe domenii
ale securităţii globale şi nu este în interesul nimănui
să întrerupă această cooperare. Domeniul armelor
nucleare strategice este unul care aparţine doar lor.
Succesul în războiul antiterorist este un obiectiv
pe care Rusia îl urmăreşte la fel ca toate statele,
iar în stabilizarea Afghanistanului ar trebui să fie
mai interesată decât SUA ori NATO. Interesant
este faptul că niciun înalt oficial rus nu a invocat
posibilitatea întreruperii cooperării în această
problemă sensibilă pentru SUA şi Occident.
Gestionarea altor riscuri de securitate de astăzi,
cum ar fi crima organizată, traficul de droguri şi
persoane, diseminarea tehnologiilor nucleare,
problemele de mediu, efectele încălzirii globale,
nu este posibilă prin eforturi individuale. Rusia
îşi propune ambiţioase obiective de dezvoltare şi
este condiţionată în atingerea lor de succesul în
combaterea efectelor acestor riscuri. Va trebui să
participe activ şi nu-şi poate permite ostilitatea
SUA. Pe de altă parte, există problema Iranului,
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situaţia din Orientul Apropiat, scutul antirachetă
din Europa în care SUA vor fi nevoite să discute
cu Rusia.
La dimensiunea strategiilor globale ziua de 8
august ar putea fi considerată ziua în care Rusia
a fost pusă în faţa unei provocări majore pentru
imaginea ei în lume. Fie intervenea direct împotriva
Georgiei care atacase obiective civile şi populaţia
din regiunea separatistă, devenind ţinta unor
acuzaţii care i-ar fi afectat imaginea în lume, fie
nu intervenea, ceea ce i-ar fi compromis sistemul
politic intern şi i-ar fi afectat credibilitatea pentru
mult timp în jocurile de putere ale lumii. A fost o
provocare care, în ambele situaţii, ar fi schimbat
fizionomia viitoarelor relaţii de putere. Ceva
asemănător cu situaţia în care s-au aflat SUA la 11
septembrie. Rusia a ales varianta ripostei militare,
aşa cum SUA au optat atunci pentru războiul
antiterorist global. Oricum vor evolua lucrurile
de acum înainte, mediul de securitate global va
fi martorul unor schimbări radicale, pentru că
opţiunea Rusiei va precipita luarea unor decizii
esenţiale pentru mediul de securitate în spaţiul exsovietic şi în restul lumii. Indiferent de natură şi
sens, acestea vor provoca alte convulsii geopolitice
în zona Mării Negre şi în lume.
Pentru început, în spaţiul ex-sovietic se vor
intensifica acţiunilor Rusiei pentru atragerea
sprijinului partenerilor şi aliaţilor din CSI, OTSC,
mecanismele eurasiatice în competiţia cu SUA.
Nu cred că Rusia va mai recurge prea curând la
acţiuni militare. Şi-ar asuma prea multe riscuri
inutile şi ea a comunicat deja lumii ceea ce a avut
de spus, intervenind în sprijinul Osetiei de Sud.
Probabil, la presiuni politice şi economice va fi
supusă, în primul rând, Ucraina, pentru care Rusia
este un important partener economic şi unde există
o puternică fractură între conducerea ei politică,
orientată spre NATO, şi majoritatea populaţiei cu
atitudine anti – NATO. De la această realitate a
societăţii ucrainene vor pleca, probabil, şi NATO,
şi Rusia în desfăşurarea viitoarelor strategii.
UE a realizat că este momentul să intervină
între cei doi pentru a se afirma ca actor important de
securitate. S-a opus Rusiei în situaţia din Caucaz,
dar au apărut şi unele nuanţe în relaţia cu SUA.
La reuniunea neformală a miniştrilor de externe ai
UE de la Avignon, din 5-6 septembrie, comisarul
european pentru relaţii externe a declarat că „este
momentul potrivit pentru UE să-şi ridice nivelul
de ambiţie în relaţiile transatlantice”, iar ministrul
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francez de externe a afirmat că „UE simte nevoia
reînnoirii relaţiilor transatlantice într-o lume în
schimbare”11. De asemenea, ministrul german
de externe a susţinut într-un interviu necesitatea
„unei investigări independente a ceea ce a condus
la conflictul dintre Rusia şi Georgia”12, sugerând
renunţarea la categoriile războiului informaţional
şi abordarea raţională a cazului.
După destrămarea URSS, factorul energetic
a introdus pentru mult timp zona Mării Negre în
jocurile geopoliticii globale, întrucât s-au înmulţit
actorii şi s-a diversificat natura lor. Pe de o parte,
a crescut numărul statelor posesoare de resurse
energetice, pe de alta, au apărut statele neposesoare
de resurse, dar al căror teritoriu reprezintă căi de
acces către acestea, adică spaţiu de tranzit. S-au
creat, astfel, interdependenţe care oferă avantaje,
dar şi mult dinamism geopoliticii. Caucazul a
fost considerată o alternativă sigură, rezistentă
la şantajul energetic al Rusiei, pentru petrolul
caspic. Conflictul ruso-georgian a scos în evidenţă
vulnerabilităţile traseului. Conducta Baku-Ceyhan,
de exemplu, a fost scoasă din funcţiune pentru
câteva zile din cauza unei explozii provocate pe
teritoriul Turciei, iar pe timpul acţiunilor militare
de pe teritoriul Georgiei a fost închisă preventiv.
S-ar putea dovedi că realizarea intangibilităţii
conductelor exclusiv prin mijloace militare, în
afara mecanismelor politice şi economice, lear putea face nerentabile. În acelaşi timp, Rusia
construieşte conducte către Pacific, Kazahstan
şi Turkmenistan spre China, Iranul se opune
construcţiei de conducte pe fundul Mării Caspice,
regimul juridic al acesteia nu este definitivat
etc. În această situaţie, perspectiva poate deveni
complicată, în primul rând pentru ţările europene
pentru care nevoia de resurse energetice creşte de la
an la an. Ceilalţi mari consumatori se alimentează
din alte zone bogate şi vor beneficia de noile
deschideri, iar SUA controlează oricum toate căile
de comunicaţii din oceanul mondial.
Factorul energetic va solicita potenţialele
militare ale tot mai multor state interesate în
securitatea zonei, dar şi abilităţile politice ale
actorilor individuali ori colectivi în gestionarea
acestei realităţi. Are capacitatea de a determina
asocieri inedite între state care, dincolo de alianţe
şi organizaţii consacrate, să se bazeze pe interese
concrete, pe obiectivele dezvoltării şi prosperităţii.
Globalizarea a creat condiţii favorabile atingerii
acestora pe spaţii largi, iar oportunităţile au fost
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sesizate.
Dincolo de petrol, gaze naturale sau electricitate,
factorul energetic presupune infrastructuri
complexe, investiţii enorme şi pe termen
îndelungat a căror realizare este condiţionată de
existenţa stabilităţii şi securităţii globale. Factorul
energetic în sine creează interdependenţe, nu
dependenţe. Furnizorul de resurse energetice
depinde în aceeaşi măsură de consumator, ca şi
acesta de furnizor. Interdependenţele au şansa de a
garanta stabilitatea. Este o altă alternativă sugerată
de evenimentele din Marea Neagră în aceste zile.
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CONFLICTUL DIN CAUCAZUL DE SUD
PROVOACĂ ÎNGRIJORAREA UE,
NATO ŞI SUA
Dr. Constantin-Gheorghe BALABAN

Crizele şi conflictele îngheţate sau nu, din
spaţiul de interes pentru România şi, implicit,
pentru Uniunea Europeană, au o configuraţie şi
o desfăşurare imprevizibilă. Este foarte posibil
ca unele conflicte îngheţate să reizbucnească, iar
altele să se finalizeze în soluţii dramatice, întrucât
spaţiul de confluenţe eurasiatic nu este gestionat
în mod corespunzător.
Un conflict încă nerezolvat care, în prezent,
a adus Caucazul de Sud în prag de război este
conflictul ruso-georgian. Un conflict care a
provocat „încordarea” în relaţiile transatlantice
şi, de ce nu, o atmosferă tot mai rece şi încordată
pe continent, recunoscută şi de trimisul Moscovei
la Bruxelles, în opinia căruia „atmosfera încordată
de pe continent se aseamănă cu cea din 1914”1.
Georgia, aliat al Statelor Unite, străbătută de
conducta petrolieră2 care face legătura între Baku
şi portul mediteranean Ceyhan, din Turcia, susţine,
şi după semnarea Acordului de pace, că este
„ocupată” de forţele ruse. O situaţie ce determină
secretarul de stat american Condoleezza Rice să
declare că trupele ruseşti ar trebui să se retragă
imediat din zona de conflict, iar locul lor să fie luat
de forţe internaţionale neutre de menţinere a păcii.
Potrivit cifrelor estimate de experţii în calculul
războiului, costurile unei zile de conflict a costat
Rusia în jur de 100 milioane de dolari, iar costurile
Georgiei pentru o zi de luptă împotriva forţelor
din Osetia de Sud şi a armatei ruse aproape 200
milioane de dolari3.
Se vorbeşte şi de „acuzaţii de vandalism şi jaf”
comise de militari4, dar şi de faptul că tonele de
ajutoare umanitare trimise în Georgia nu au putut
fi distribuite din cauza lipsei de securitate.
Este cert că stabilitatea în această zonă trebuie
să devină o „preocupare internaţională foarte
serioasă”. Ca şi în trecut, şi acum, Statele Unite,
NATO şi UE s-au declarat foarte îngrijorate şi
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au cerut insistent găsirea rapidă a unei soluţii
nonviolente.
Cuvinte-cheie: Caucazul de Sud, Georgia,
Abhazia, Osetia de Sud, crize, conflict ingheţat.
1. Preliminarii
Înainte ca violenţele din Caucaz să se transforme
într-un adevărat război, fostul lider de la Kremlin şi
actualul prim-ministru al Federaţiei Ruse, Vladimir
Putin, îşi exprima părerea că „eventualele acţiuni
ale Georgiei nu vor rămâne nepedepsite”5. Şi ele
s-au produs. Mărul discordiei: Osetia de Sud, un
teritoriu de aproape patru mii de kmp, situat la
aproximativ 100 km nord de capitala georgiană,
Tbilisi. O ofensivă a armatei georgiene în această
regiune separatistă a determinat răspunsul în forţă
al Rusiei.
Rusia este îngrijorată nu doar de acest incident,
ci şi de întreaga politică a Georgiei, o politică
de militarizare, după cum susţin oficialii de la
Moscova.
La rândul ei, Georgia acuză Moscova că recurge
la practicile Războiului Rece.
În plus, Financial Times scria că Georgia nu
se aştepta la o reacţie militară din partea Rusiei,
atunci când „a atacat” în Osetia de Sud6.
Planul de pace, negociat la Moscova de
preşedinţii Nicolas Sarkozy şi Dmitri Medvedev,
a fost semnat şi de preşedintele Saakasvili, dar
situaţia în Georgia rămâne încă tensionată. Chiar
dacă nu se mai trag focuri de armă şi nu mai mor
oameni. Pentru că, afirma preşedintele rus, Dmitri
Medvedev, (...) „oricât am respecta principiul
inviolabilităţii frontierelor, este greu de crezut
că, după tot ceea ce s-a întâmplat, osetinii şi
abhazii vor să mai stea în acelaşi stat cu Georgia.
Noi vom respecta decizia lor, şi acest lucru se va
vedea în politica externă a Federaţiei Ruse”7 - una
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din intenţiile Moscovei fiind întărirea forţelor de
menţinere a păcii în provincia Osetia de Sud.
Cât priveşte pe preşedintele Saakashvili, acesta
susţine că, într-adevăr, acum, în regiune, este nevoie
de „soluţii durabile” şi „forţe imparţiale de menţinere
a păcii, care să nu pretindă că fac acest lucru”. Mai
mult, Mihail Saakashvili doreşte ca reconcilierea
să aibă loc în cadrul unui proces de lungă durată,
cu renegocieri, dar nu va negocia dezbinarea ţărilor
mai mici de către altele mai mari8.
Iată numai două poziţii care îi fac pe
comentatorii ruşi să rămână „sceptici în privinţa
unei păci durabile” în Caucaz, în condiţiile în care
părţile aflate în conflict au căzut de „acord doar pe
hârtie”. Mai ales că nici osetinii nu vor să-i mai
lase pe georgieni să se întoarcă la casele lor, iar
militarii ruşi, prezenţi în multe zone de pe teritoriul
Georgiei, este puţin probabil să se retragă şi din
Osetia de Sud şi Abhazia.
2. Întreaga comunitate internaţională
se mobilizează pentru a găsi o soluţie
Potrivit agenţiilor internaţionale de presă,
Moscova ar fi avertizat oficialii de la Tbilisi că,
în cazul neacceptării planului de pace convenit
de Medvedev şi Sarkozy, Rusia va fi obligată
să adopte o serie de măsuri menite să împiedice
„repetarea” evenimentelor sângeroase din Osetia
de Sud. Cu atât mai mult cu cât ministrul rus de
externe Serghei Lavrov declara că preşedintele
georgian ales, Mihail Saakashvili, „nu mai este un
partener” şi că „ar face mai bine să plece”.
Stabilitatea în această zonă trebuie să devină o
preocupare internaţională foarte serioasă, întrucât,
în vreme ce armata georgiană este învinovăţită
pentru atacurile din capitala Osetiei de Sud, forţele
ruseşti sunt acuzate de bombardamentele din Gori.
Secretarul de stat american Condoleezza Rice
a convocat o teleconferinţă a Grupului G8, Grupul
ţărilor puternic industrializate, la care, însă, Rusia,
ca membră a Grupului, nu a fost invitată. Ceea
ce „este urgent”, după cum susţine Condoleezza
Rice, este ca „trupele ruseşti să se retragă din
Georgia. Odată cu semnătura preşedintelui
Georgiei pe Acordul de pace, toate trupele ruseşti
şi forţele paramilitare care au pătruns pe teritoriul
georgian în acelaşi timp cu ele trebuie să se retragă
imediat”.
De asemenea, secretarul de stat american a
mai precizat că menţinerea păcii în acestă zonă de

conflict trebuie să reprezinte o preocupare continuă
pe plan internaţional. În opinia sa, este necesară o
„discuţie internaţională”, prefigurată, de altfel, în
acest Acord de pace, despre un „aranjament viitor
al acestei zone de conflict”9, cu măsuri care să
asigure menţinerea ordinii şi securităţii în zonă, la
care să participe forţe internaţionale neutre.
Pentru încetarea ostilităţilor şi începerea
tratativelor de pace s-au pronunţat şi ONU, şi
OSCE, Consiliul de Securitate al ONU reuninduse de urgenţă, iniţial, la cererea Rusiei, pentru a
examina situaţia din Osetia, dar fără să adopte o
declaraţie privind Osetia de Sud10.
La fel şi NATO, care, la cererea Statelor
Unite, a convocat, la 19 august a.c., Consiliul
Nord-Atlantic, ca reacţie firească la răspunsul
disproporţionat dat de Rusia „încercării precipitate
a Georgiei de a restabili ordinea constituţională
pe propriul teritoriu”11. Numai că proiectul unei
acţiuni decisive lipseşte.
Dacă situaţia nu se va schimba, declara
cancelarul german Angela Merkel, putem spune
că „avem de-a face cu încălcarea – de către Rusia
- a înţelegerilor actuale”. Aşadar, va trebui să se
facă tot ce stă în putinţa UE pentru a determina
Moscova să îşi schimbe atitudinea. Şi nu doar prin
intermediul dialogului, ci şi prin „adoptarea unor
rezoluţii speciale în acest sens (...) în interesul
ambelor părţi, al Rusiei şi al Europei. Trebuie însă
să existe credibilitate.”
3. CSAŢ decide să se implice în soluţionarea
conflictului din Caucaz
Cum era şi firesc, CSAŢ s-a întrunit de două
ori, în patru zile, pentru a examina, pe de o parte,
situaţia românilor din zona de conflict12, dar şi
posibile consecinţe în plan regional, dacă situaţia
va scăpa de sub control.
Potrivit deciziilor luate în CSAŢ, România se
va implica în soluţionarea conflictului din Caucaz,
prin expertiza regională de care dispune, şi, totodată,
va trimite în Georgia medicamente şi echipamente
medicale, ca răspuns la cererea însărcinatului
georgian pentru afaceri la Bucureşti13.
4. Reacţiile prompte în centrele de politică
internaţională la conflictul creat continuă
Statele Unite, care susţin că ruşii vor „să
răstoarne” puterea de la Tbilisi, au fost printre

IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2008

31

GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII PE TRAIECTORIA VIITORULUI
primele care au reacţionat la un conflict ce a
provocat „încordarea” în relaţiile transatlantice.
Exprimându-se în termeni „extrem de duri” la
adresa Moscovei, Casa Albă a cerut „respectarea
suveranităţii unui stat independent”, considerând că
Rusia „a exagerat în reacţia sa militară” la conflictul
creat. Mai mult, în discursul pe tema conflictului,
preşedintele George W. Bush chiar menţiona că
Rusia „a invadat un stat vecin şi ameninţă un stat
democratic şi legitim, fapt inacceptabil în secolul
XXI”14.
Să fie oare o aluzie la epoca Războiului Rece
şi o susţinere a acuzelor15 aduse Rusiei de către
puterea de la Tbilisi?
Şi preşedintele francez Nicolas Sarkozy a făcut
apel, la 27 august, ca Federaţia Rusă să-şi retragă
„fără întârziere” forţele din Georgia „pe poziţiile
anterioare declanşării ostilităţilor”. Au urmat
discuţiile internaţionale prevăzute la punctul 6
al planului de pacep, negociat la Moscova de
preşedinţii Nicolas Sarkozy şi Dmitri Medvedev
şi semnat de preşedintele Saakashvili. Situaţia
din Caucaz a fost dezbătută, ulterior, şi în cadrul
unui summit special al UE. O reacţia firească a
Uniunii Europeane, care a încercat, la summitul extraordinar de la Bruxelles, din 1 septembrie
a.c., să afişeze o poziţie unită şi fermă faţă de
Federaţia Rusă şi să decidă dacă Moscova trebuie
sancţionată pentru acţiunile sale în conflictul
cu Georgia. Ideea sancţiunilor a fost blocată în
negocierile de dinaintea summit-ului, în special de
Franţa şi Germania, care, alături de Italia, au cele
mai dezvoltate relaţii economice cu Rusia.
Ţările ce şi-au exprimat constant, în ultimii
ani, „adversitatea faţă de Rusia”, Polonia şi statele
baltice, cărora li s-a adăugat Suedia, pledează pentru
suspendarea negocierilor UE - Rusia privind un
acord de parteneriat strategic. Aceste negocieri au
demarat în iulie şi ar trebui să continue la mijlocul
lui septembrie. Ambasadorul Rusiei pe lângă
Uniunea Europeană, Vladimir Chizhov, declara,
pentru Financial Times, că Moscova continuă
să fie interesată de continuarea negocierilor, în
aceeaşi măsură ca şi Bruxellesul – „nu mai mult şi
nici mai puţin”.
Statele europene aşteaptă, aşadar, o schimbare
de atitudine din partea ruşilor.
Pe de altă parte, după cum notează Ria Novosti,
Serghei Lavrov susţine că „textul planului“ privind
reglementarea conflictului din Georgia, semnat
de preşedintele Saakashvili, „nu este autentic”:
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ultima clauză a documentului privind principiile
fundamentale de reglementare a conflictelor,
pe care preşedinţii Dmitri Medvedev şi Nicolas
Sarkozy le-au aprobat, la 12 august, prevede, în
special, începerea unui dialog internaţional privind
măsurile ce vor fi luate în vederea garantării
securităţii şi stabilităţii Abhaziei şi Osetiei de
Sud. Or, varianta textului semnată ulterior de
Saakashvili se referă la „securitatea şi stabilitatea
în Abhazia şi în Osetia de Sud“19.
5. Un prim semnal al înrăutăţirii relaţiilor
dintre Washington şi Moscova
Polonia şi SUA au semnat, în plină criză în
Caucazul de Sud, „acordul” privind amplasarea
unor elemente ale scutului american antirachetă. În
baza acestui document, Statele Unite vor desfăşura
în Polonia o baterie de rachete aeriene cu rază
medie de acţiune, deservită în comun de militari
americani şi polonezi. Cum era şi firesc, nici
reacţia Rusiei, de-acum „înfuriată”, nu s-a lăsat
aşteptată: Polonia va deveni o „ţintă prioritară”, în
eventualitatea unui atac asupra scutului american.
În fapt, o ameninţare, confirmată şi de şeful statului
major rus, generalul Iuri Baluevski, care nu ezită să
declare că acţiunea militară a Rusiei „permite, în
unele cazuri, utilizarea armamentului nuclear”20.
În contextul gravelor tensiuni cu Moscova,
prezenţa la Tbilisi a vicepreşedintelui american
Dick Cheney îi irită şi mai mult pe ruşi21. Cu
atât mai mult cu cât, notează analiştii, turneul
vicepreşedintelui american, care include ţările
pe care Statele Unite le consideră „aliaţi-cheie în
regiune” – Azerbaidjan (3 septembrie), Georgia
(4 septembrie) şi Ucraina - este „o dovadă” a
sprijinului pe care Casa Albă îl dă Georgiei.
Într-adevăr, aşa este. Şi Dick Cheney o afirmă
clar, fără ezitare. Statele Unite au venit şi vin în
ajutorul acestei „democraţii tinere şi curajoase”
care este Georgia – al cărui teritoriu este străbătut
de un oleoduct strategic care face legătura între
Baku şi portul mediteranean Ceyhan, din Turcia,
ce transportă hidrocarburi de la Marea Caspică22.
De asemenea, după întrevederea avută cu
preşedintele Saakashvili, Dick Cheney a mai
subliniat că „America susţine ferm programul de
aderare a Georgiei la NATO şi integrarea sa în cele
din urmă în Alianţa Atlantică”23.
Mai mult, acuzând Rusia de „tentativă
unilaterală ilegitimă de a schimba graniţele
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Georgiei cu forţa”24, reiterează şi „interesul profund
şi constant” al Statelor Unite faţă de „prosperitatea
aliaţilor săi din Caucaz” – în timpul vizitei sale
în Azerbaidjan insistând pe colaborarea Statelor
Unite cu Azerbaidjanul pentru crearea unor culoare
de alimentare cu energie a Occidentului care să
ocolească Rusia.

angajamentul Rusiei faţă de pacea şi securitatea în
Caucaz.
NATO sprijină ferm suveranitatea şi integritatea
teritorială a Georgiei, cere Rusiei să respecte aceste
principii şi susţine Georgia în acest conflict.

6. Declaraţia NATO privind conflictul georgian

7. Rusia sfidează Statele Unite şi ţările
occidentale. Reacţii tot mai dure în Occident
după anunţul Moscovei

În chip firesc, situaţia din Caucaz a fost şi în
dezbaterea NATO, iar „poziţia adoptată” de Alianţă
lasă impresia, după cum susţine şeful diplomaţiei
ruse Serghei Lavrov, că preşedintele Saakaşhvili
este luat sub protecţia sa.
Drept urmare, Lavrov consideră „neobiectivă”
Declaraţia adoptată de Organizaţie. Şi chiar mai
mult. El susţine că „NATO continuă să înarmeze
Georgia”, iar actuala administraţie de la Tbilisi „nu
renunţă la planurile războinice împotriva Osetiei
de Sud şi a Abhaziei”.
O poziţie similară este adoptată şi de
reprezentantul Rusiei la NATO, Dmitri Rogozin,
care apreciază că „nu va mai fi un Război Rece”,
dar relaţiile Federaţiei Ruse cu NATO vor suferi
„modificări” în ceea ce priveşte „volumul, calitatea
şi graficul întâlnirilor politice”.
De altfel, anumite „contracte”, cel puţin pe linie
de cooperare ruso-americană, au fost „anulate”25.
Mai mult chiar, la 25 august, însuşi preşedintele
Medvedev, noul lider de la Kremlin, spunea că nui niciun bai dacă NATO va întrerupe cooperarea
cu Moscova, pentru că „doar statele aliate sunt
cele interesate în relaţii mai bune cu Rusia”26. În
plus, Moscova ar putea anula acordul ce permite
Alianţei să folosească spaţiul aerian rus pentru a
transporta echipamente şi provizii în Afganistan27
- Dmitri Rogozin reproşând NATO că reînarmează
regimul lui Mihail Saakashvili pentru o nouă
invazie în Osetia de Sud şi Abhazia.
De asemenea, Rogozin a mai explicat şi
motivul pentru care Moscova a decis, luna trecută,
să menţină parteneriatul cu NATO în privinţa
Afganistanului, chiar dacă responsabilii ruşi
anunţau, la 28 august, că „îngheaţă cooperarea
în cadrul operaţiunilor de menţinere a păcii cu
Alianţa, timp de şase luni, în replică la „criticile”
NATO lansate la adresa Rusiei după declanşarea
operaţiei militare din Georgia.
Aşadar, acţiunile Rusiei – după cum sublinia
şi secretarul general al NATO - pun la îndoială

Conflictul din Caucazul de Sud a provocat grave
tensiuni în relaţiile dintre Occident şi Federaţia
Rusă. Acum, Rusia nu îl mai consideră pe Mihail
Saakashvili preşedintele Georgiei28 şi acuză Statele
Unite că sprijină acţiunile Georgiei în Osetia de Sud,
trimiţând, pe mare, arme georgienilor. Reacţiile
Rusiei se fac, astfel, tot mai mult simţite.
La 25 august a.c., Parlamentul rus decide în
unanimitate29 să susţină independenţa 30 celor două
regiuni separatiste, Abhazia şi Osetia de Sud, din
Georgia.
Deşi, iniţial, nu exista un răspuns din partea
preşedintelui Medvedev31, exista, totuşi, o primă
reacţie oficială. O reacţie oficială venită din
partea ministerului rus de externe: Moscova „nu
are de gând să anexeze alte teritorii”, dar „va
face tot posibilul să apere interesele şi securitatea
cetăţenilor săi din Abhazia şi Osetia de Sud”32.
Ulterior, Rusia va anunţa că cele două regiuni
separatiste din Georgia au dreptul să-şi determine
singure viitorul, după atacurile georgiene33, iar
noul lider de la Kremlin, Dmitri Medvedev, va
semna, la 26 august, decretul de recunoaştere a
Abhaziei şi Osetiei de Sud ca state independente.
Un gest care va provoca o şi mai mare încordare
a relaţiilor europene, cancelariile occidentale
reacţionând imediat la decizia Moscovei, calificată
drept „regretabilă”.
De altfel, preşedinţia franceză a UE a început
imediat consultări cu partenerii săi pentru a
adopta o „declaraţie comună de condamnare”
a recunoaşterii de către Rusia a independenţei
celor două regiuni separatiste din Georgia.
Ulterior, Uniunea Europeană anunţă „amânarea
negocierilor” pentru un nou acord de parteneriat
şi cooperare cu Rusia34, până când forţele ruseşti
se vor retrage din Georgia35 (negocierile au fost
demarate în iulie şi ar trebui să continue la mijlocul
lui septembrie a.c.).
Reacţiile tot mai dure în Occident, după anunţul
Moscovei, continuă. Şi viceversa.
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Rusia poate decide, la rândul său, să adopte
sancţiuni împotriva altor state, deşi nu vrea
acest lucru. Preşedintele rus, Dmitri Medvedev,
a conturat „cinci poziţii“ pe care se va construi
politica externă a Moscovei, şi anume: „supremaţia
principiilor de bază ale dreptului internaţional, care
determină relaţiile dintre popoarele civilizate“;
multipolaritatea lumii, în condiţiile în care
unipolaritatea şi dominaţia sunt „inadmisibile“;
dorinţa de a evita confruntarea şi izolarea; apărarea
vieţii şi a demnităţii cetăţenilor Rusiei, „indiferent
unde s-ar afla aceştia“, precum şi apărarea
„comunităţii noastre de afaceri peste hotare“; şi,
nu în ultimul rând, recunoaşterea dreptului Rusiei
de a avea „interese privilegiate“, după cum rezumă
cotidianul rus Kommersant.
Totuşi, înainte de summit-ul UE de la Bruxelles,
de la 1 septembrie, Moscova a formulat în mod
clar „principala sa concesie“: acordul Rusiei cu
majorarea rolului OSCE şi chiar al UE în zonele de
securitate din jurul Abhaziei şi Osetiei de Sud. Altfel
spus, după retragerea trupelor ruseşti, controlul ar
putea trece în mâinile structurilor europene. Un
semnal care, potrivit ziarului Kommersant, a fost
auzit în cercurile diplomatice europene şi ar putea
deveni „unul dintre argumentele-cheie“ pentru
cei care se pronunţă împotriva sancţiunilor şi
confruntării cu Rusia.
De reţinut, însă, că nici la reuniunea de la
Duşanbe, din 28 august, a Organizaţiei pentru
Cooperare de la Shanghai, liderul de la Kremlin,
Dmitri Medvedev, nu a reuşit să convingă alte
state să recunoască independenţa celor două
regiuni separatiste din Georgia. Chiar dacă a
obţinut recunoaşterea rolului pe care Federaţia
Rusă continuă să-l joace în spaţiul ex-sovietic.
8. Poziţia României faţă de anunţul Moscovei
România apreciază că recunoaşterea de către
Federaţia Rusă a independenţei Osetiei de Sud şi
Abhaziei reprezintă un „act unilateral regretabil şi
lipsit de temei legal, susceptibil să afecteze şi mai
puternic situaţia din zonă“36. Audierile ulterioare
din comisiile de specialitate ale Senatului României
evidenţiază nevoia de informare şi cunoaştere, dacă
şi în ce măsură România poate avea o atitudine mai
îndrăzneaţă pe scena internaţională şi dacă situaţia
din Georgia ne schimbă într-un fel obiectivele de
politică externă. Ce este cert: vocea României s-a
făcut auzită la toate reuniunile internaţionale, iar
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poziţia ţării noastre rămâne neschimbată: România
respectă integritatea teritorială a Georgiei şi cere
UE să se implice mai mult în rezolvarea conflictelor
îngheţate din regiune.
9. Georgia iese din CSI. Cum va reacţiona
Rusia?
Preşedintele georgian Mihail Saakashvili
declara, în faţa a zeci de mii de oameni adunaţi la
Tbilisi, că ţara sa se va retrage din CSI - organizaţie
ce grupează fostele republici sovietice, cu excepţia
Ţărilor Baltice (Estonia, Letonia şi Lituania) -, şi
se aşteaptă ca şi alte ţări să urmeze „gestul său”.
Rusia nu poate să oprească ieşirea unei ţări
din acestă structură, dar, aşa cum preciza Serghei
Referenko, reprezentant al ministerului rus de
externe, Georgia „nu a prezentat încă o hârtie
oficială că se retrage” din Organizaţie. În plus,
ieşirea din CSI presupune şi o procedură juridică
îndelungată. Totuşi, conchide oficialul rus, ieşirea
din CSI poate avea „urmări pentru poporul acestei
ţări”, deoarece, în cadrul acestei organizaţii „există
o cooperare foarte strânsă pe linie umanitară,
economică şi culturală”37.
În loc de concluzie
Datorită poziţiei, vulnerabilităţilor şi accesului
la resurse, Caucazul de Sud a incitat interesul nu
numai al Federaţiei Ruse, ci şi al Statelor Unite,
Uniunii Europene şi, mai recent, al NATO – mari
poli de putere, cu influenţă globală. Adică interese
strategice diferite: interese europene, euro-asiatice
şi euro-atlantice.
Valoarea poziţiei geopolitice a Georgiei a crescut, datorită descoperirii marilor rezerve de petrol
şi gaze localizate în jurul Mării Caspice, potenţială
sursă alternativă de energie pentru Occident. Or,
Georgia – ţară de tranzit al produselor energetice
dinspre regiunea Mării Caspice spre Marea Neagră
şi de aici spre Europa - are o largă deschidere la
Marea Neagră, unde are două porturi: Suhumi şi
Batumi. În acelaşi timp, Georgia deţine o poziţie
geografică avantajoasă, în apropierea tuturor zonelor de conflict din cadrul luptei împotriva terorismului internaţional, din Asia Centrală şi Orientul
Mijlociu. Şi nu numai.
Acum, presiunile Occidentului asupra Rusiei
s-au intensificat. Îndeosebi după ce Moscova a
recunoscut, la 26 august, independenţa celor două
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regiuni separatiste din Georgia, Osetia de Sud
şi Abhazia. O decizie, pe bună dreptate, imediat
amendată. Atât de secretarul de stat american
Condoleezza Rice, cât şi de Jaap de Hoop
Scheffer, secretarul general al NATO, şi catalogată
drept „o violare directă a rezoluţiilor Consiliului
de Securitate privind integritatea teritorială a
Georgiei”, la care şi Rusia a contribuit.
Totuşi, calea confruntării nu este avantajoasă
pentru niciuna dintre părţi. Rusia nu poate fi
ignorată, iar aplicarea de sancţiuni şi izolarea ei nu
este benefică. Relaţiile favorabile cu Rusia rămân
esenţiale şi pentru UE, interesată, tot mai mult,
de creşterea securităţii în vecinătatea sa. În plus,
măsura ar afecta economiile ţărilor europene mai
mult decât pe cea a Rusiei38. Rusia trebuie să rămână
un „partener strategic”, şi nu o „ţară ostilă”. Cu
atât mai mult cu cât premierul rus, Vladimir Putin,
declara recent că Rusia nu se teme de eventualele
sancţiuni economice ale comunităţii internaţionale,
iar lecţia învăţată de majoritatea elitei ruseşti este
că „nimeni nu va lua în serios Rusia, atâta timp cât
este slabă”39.
Aşadar, pe bună dreptate, ne întrebăm: are
Georgia ceva împotriva Rusiei? Se justifică această
atitudine a Georgiei împotriva Rusiei? Se comportă
Rusia în termeni de mare putere discreţionară,
folosind tot felul de stratageme? Mai mult, este
reală „acuzaţia” că Rusia recurge la practicile
Războiului Rece40, după cum susţine preşedintele
ales al Georgiei, Mihail Saakashvili?
Motivaţiile interesului manifestat pentru zona
transcaucaziană de diferiţii actori sunt diverse. Şi
credem că s-au înţeles corect. Inclusiv fermitatea
Federaţiei Ruse în recâştigarea influenţei sale
în zonă şi, de ce nu, chiar unele reţineri ale
Occidentului la solicitările conducerii de la
Tbilisi41.
Marea Neagră şi Caucazul de Sud, regiune
incluzând Georgia, Armenia şi Azerbaidjan, sunt
mult mai aproape de problemele de securitate ale
Europei, fac parte intrinsecă din ea. În consecinţă,
stabilitatea zonei trebuie să devină o „preocupare
internaţională foarte serioasă” şi o „prioritate
absolută” şi pentru Uniunea Europeană.
De soluţiile care se vor găsi pentru aceste
probleme depind atât securitatea europenilor şi
viitorul bătrânului continent, cât şi configuraţia
eurasiatică, fundamentală pentru viitorul lumii.
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SECURITATEA SPAŢIULUI
DE INTERES. REPREZENTAREA
PSIHOSOCIALĂ A SECURITĂŢII
ŞI HOMELAND SECURITY ÎN ZONA
MĂRII NEGRE*
Dr. Alexandra SARCINSCHI

Provocările contemporane, diferite ca natură –
precum terorismul, crima organizată, proliferarea
armelor de distrugere în masă şi migraţia ilegală –,
au elemente comune, printre care şi faptul că pun la
încercare capacitatea instituţiilor de securitate de
a le înfrunta. Prin Homeland Security, se încearcă,
în special în zone instabile, precum malul estic al
Mării Negre, armonizarea acţiunilor diverselor
sectoare, atât naţionale, cât şi internaţionale,
astfel încât să fie posibilă adoptarea unei abordări
comune în faţa provocărilor adresate unei lumi
întregi.
Cuvinte-cheie: Homeland Security, reprezentare
psihosocială a securităţii, spaţiu de interes, Marea
Neagră.
Atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001,
din SUA, au schimbat reprezentarea psihosocială a
securităţii. De exemplu, populaţia nord-americană,
care considera că blocul comunist constituia cel mai
important duşman al democraţiei, s-a confruntat pe
neaşteptate cu un nou inamic – terorismul – mult
mai perfid, ce îşi făcuse simţită prezenţa încă din
primii ani de după încheierea Războiului Rece, însă
nu cu amploarea ce a caracterizat evenimentele de
la 11 septembrie 2001. Încă din anul 1993, SUA au
fost ţinta unor atacuri cu bombe, mai întâi asupra
Centrului Mondial al Comerţului (World Trade
Center). Au urmat atacurile din oraşul Oklahoma,
aprilie 1995, şi din Atlanta, de la Olimpiada din
iulie 1996, precum şi atacurile simultane din
august 1998 asupra ambasadelor americane din
Nairobi (Kenia) şi Dar-Es-Salaam (Tanzania).
De asemenea, şi în alte părţi ale lumii, acţiunile
teroriste s-au soldat cu numeroase victime: 12
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morţi şi peste 5.000 de răniţi în atacul de la metroul
din Tokyo (martie 1995), 19 morţi şi peste 300 de
răniţi în atacurile din Arabia Saudită (iunie 1996).
Această tendinţă de amplificare, atât ca număr,
cât şi ca efecte, a acţiunilor teroriste a culminat cu
momentul 11 septembrie 2001 şi a fost continuată
prin atacurile din capitalele Spaniei (martie 2004)
şi Marii Britanii (iulie 2005).
Comunitatea internaţională a reacţionat diferit
la aceste evenimente. SUA au dezvoltat imediat
instrumente pentru a proteja securitatea spaţiului
lor şi s-au angajat într-un efort sistematic pentru
reducerea vulnerabilităţii şi dezvoltarea unor
capacităţi deosebite de protecţie. În Europa, reacţia
a fost oarecum diferită, întrucât parte a ţărilor
continentului aveau deja experienţa terorismului,
chiar dacă la o scară mai mică. Astfel, Europa
a reacţionat după 11 septembrie prin întărirea
instrumentelor de luptă împotriva terorismului
existente, în special în zona contraterorismului
legată de serviciile de informaţii, impunerea legii
şi justiţie.
Din acest punct de vedere, zona Mării Negre a
fost expusă unor transformări mult mai complexe
ale mediului de securitate. În primul rând, a devenit
subiect de dezbateri aprinse, deoarece a reintrat
în fluxul transformărilor geopolitice continentale
şi regionale, cristalizându-se concepţia unei
zone distincte care, deşi extrem de diversificată,
întruneşte condiţiile transformării sale într-o
entitate cu multe interese comune în jocurile, uneori
divergente, ale geopoliticii. Ţările din zona Mării
Negre sunt privite cu atenţie de către comunitatea
internaţională, întrucât, prin apropierea de graniţele
NATO şi UE şi chiar includerea în acestea a unora
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dintre ele, starea lor de securitate va influenţa
direct securitatea respectivilor actori internaţionali.
Din aceste motive, conferinţe de tipul Black Sea
Defense & Aerospace sau programe de cercetare
precum cel al Universităţii Harvard analizează
cu atenţie transformările intervenite în mediul de
securitate din această zonă.
Homeland Security sau securitatea spaţiului
de interes din zona Mării Negre
Homeland Security, concept tradus de noi prin
securitatea spaţiului de interes (SSI), din motive ce
ţin atât de sfera sa de cuprindere1, cât şi de nuanţele
limbii române, a fost lansat de specialiştii militari
americani ca reacţie la provocările mediului de
securitate din secolul XXI. Astfel, Homeland
Security sau SSI reprezintă acel efort naţional
concertat spre prevenirea atacurilor teroriste în
interiorul SUA, reducerea vulnerabilităţii Americii
la terorism, minimizarea distrugerilor şi refacerea
după ce atacurile au avut loc2, iar autorităţile au
creat instituţii dedicate realizării acestor scopuri.
În zona Mării Negre, viziunea asupra SSI
împarte ţările riverane în trei categorii:
1. ţările membre NATO şi/sau UE, Bulgaria,
România şi Turcia, care îşi structurează strategiile
de securitate în funcţie de statutul şi rolul
internaţional implicate de apartenenţa la aceste
organizaţii;
2. Federaţia Rusă, care are o viziune distinctă
despre securitate, izvorâtă din poziţia sa în relaţiile
internaţionale;
3. ţările aspirante la statutul de membru NATO
şi/sau UE, Georgia şi Ucraina, care au început un
proces de adaptare la cerinţele aderării/integrării
în aceste organizaţii.
Aşadar, primul grup de ţări este tributar statutului
de pe scena internaţională. NATO nu şi-a definit
cu claritate o strategie în termeni de Homeland
Security sau SSI, însă conceptul nu este nou pentru
Alianţă. Încă din anii Războiului Rece, avea planuri
clare pentru combaterea forţelor speciale sovietice,
în cazul în care acestea ar fi reuşit să se infiltreze
în societăţile blocului occidental3. De asemenea,
forţele militare aliate au fost întotdeauna pregătite
pentru a sprijini autorităţile civile, fie că era vorba
despre dezastre naturale, închiderea graniţelor sau
protejarea infrastructurii critice. Totuşi, NATO nu
este unica organizaţie ce coordonează eforturile
contrateroriste ale Occidentului, aşa cum sunt

înţelese prin SSI. Dacă doreşte să joace un rol
distinct şi eficient în realizarea SSI, Alianţa trebuie
să facă schimbări în ceea ce priveşte conceptul
strategic şi cultura organizaţională, dezvoltând
noi concepte şi pregătind unităţi operaţionale
speciale4.
În ceea ce priveşte UE, Comisia Europeană a
început cu ani în urmă să dezvolte o serie de politici
în domenii precum protecţia infrastructurii critice,
a mediului şi a civililor. Atentatele teroriste au dat
un nou impuls de schimbare în sfera securităţii,
însă transformarea nu s-a desfăşurat cu viteza cu
care a fost făcută în SUA. De asemenea, nici sensul
schimbării nu a concis cu cel din SUA: „Strategia
Europeană de Securitate”5, din 2003, promovează
o altă viziune, diferită de cea americană. Chiar
dacă asupra conceptului Homeland Security sau
SSI nu există deocamdată consens deplin, viziunea
europeană accentuează trei dimensiuni ale acestuia:
politică, economică şi socială. Dimensiunea
politică se referă la responsabilitatea comunităţilor
naţionale europene faţă de asigurarea siguranţei
şi securităţii cetăţenilor, cea economică – la
securitatea pieţelor europene aflate în competiţie
cu pieţele celorlalte puteri ale lumii, iar cea socială
– la conştientizarea de către cetăţeni a provocărilor
contemporane ce au un impact amplu asupra
securităţii, încrederii şi libertăţii. Pentru realizarea
SSI, guvernelor europene le sunt disponibile patru
instrumente6: protecţia civilă, forţele de securitate,
forţele armate şi comunitatea de informaţii.
Cea de-a doua categorie de ţări include doar
Federaţia Rusă. Din perspectivă rusă, Homeland
Security sau SSI înseamnă „securitate naţională”.
Conform lui Andrei Fedorov, director pentru
programe politice în cadrul Consiliului pentru
Politici Externe şi de Apărareg, SSI, concept identic
cu cel de securitate naţională, şi lupta împotriva
terorismului se numără printre cele mai importante
probleme cu care se confruntă Federaţia Rusă.
El ilustrează această afirmaţie printr-un citat din
„Conceptul de securitate naţională”h din anul
2000: „Terorismul este o ameninţare serioasă la
adresa securităţii naţionale a Federaţiei Ruse.
Terorismul internaţional desfăşoară o campanie
deschisă pentru destabilizarea situaţiei din
Federaţia Rusă. (...) Lupta împotriva terorismului,
drogurilor şi traficului ilegal ar trebui să se bazeze
pe o abordare complexă în care sunt folosite
toate structurile statului”. Spre deosebire de
cazul american, în Federaţia Rusă nu există nicio
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instituţie dedicată exclusiv SSI, responsabilitatea
revenind următoarelor structuri guvernamentale:
Ministerul de Interne, Serviciul Federal de
Securitate, Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă,
Ministerul Apărării şi Consiliul de Securitate.
Conform actualei Constituţii, toate aceste instituţii
răspund direct în faţa preşedintelui rus, care, de
obicei, se întâlneşte cu şefii structurilor de două
ori pe săptămână, iar priorităţile agendei de lucru
includ şi aspecte ale SSI. Deşi pare a fi în mare parte
reglementată, conform lui Fedorov, asigurarea
SSI se loveşte de câteva obstacole: continuarea
conflictului din Cecenia, radicalizarea grupărilor
islamice din regiunea Caucazului, migraţia dinspre
Comunitatea Statelor Independente (CSI), lipsa
colaborării eficiente între forţele de ordine şi de
securitate ale ţărilor membre CSI, gradul înalt de
corupţie existent la toate nivelurile, indicele ridicat
al criminalităţii, inexistenţa cooperării cu forţele de
ordine şi de securitate occidentale, controlul slab
asupra logisticii militare, continuarea crizelor şi
conflictelor etnice/politice din spaţiul ex-sovietic.
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Georgia şi Ucraina fac parte din cea de-a treia
categorie de ţări.
Georgia este angajată într-un Dialog Intensificat
cu NATO, iar în urma Summit-ului de la Bucureşti,
în cadrul căruia a primit doar o promisiune în ceea
ce priveşte aderarea, relaţiile sale cu Alianţa au
devenit mai strânse, prin crearea unei Comisii
NATO - Georgia (august 2008). Conflictul dintre
Georgia şi Rusia din ultimele luni a determinat
Alianţa să adopte o poziţie în sprijinul primei ţări,
însă fără a „închide uşa” cooperării cu Federaţia9.
În relaţia cu UE, Georgia este beneficiara unui
Acord de Parteneriat şi Cooperare şi a unui Plan
de Acţiune în ceea ce priveşte Politica Europeană
de Vecinătate, iar conflictul cu Rusia a determinat
Uniunea să întărească relaţiile, prin furnizarea
de sprijin financiar substanţial, în valoare de
6 milioane euro, pentru populaţia afectată.
Exceptând aspectele conflictuale, conceptul
de securitate naţională al Georgiei include şi
aspecte similare celui de SSI, precum asigurarea
integrităţii şi securităţii teritoriului naţional,
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Figura nr. 1: Cât de importante credeţi că sunt următoarele probleme pentru ţara dumneavoastră?
Opinii care reflectă importanţa problemelor respective,
Pew Global Attitudes Project 2007
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Figura nr. 2: Care credeţi că sunt cele mai importante probleme cu care se confruntă ţara dumneavoastră?,
România, Eurobarometer 69, 2008

contribuirea la securitatea şi stabilitatea regională
şi întărirea libertăţii şi democraţiei în statele şi
regiunile vecine10. De altfel, Georgia s-a implicat
în lupta împotriva terorismului şi în gestionarea
crizelor prin participarea la şase misiuni de pace

multilaterale, inclusiv KFOR, ISAF şi MNF-I.
Ucraina se află într-o situaţie similară cu a
Georgiei în ceea ce priveşte aderarea la NATO, ca
rezultat al Summit-ului de la Bucureşti, însă relaţiile
cu Alianţa sunt mult mai dezvoltate, prin existenţa
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Figura nr. 3: Sunteţi de acord cu aderarea ţării la NATO?,
Georgia, Georgian NATO membership referendum 2008
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Figura nr. 4: Ce fel de opinie aveţi faţă de NATO?,
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de peste 10 ani a Comisiei NATO – Ucraina, dar
şi a Grupului de lucru NATO – Ucraina pentru
reforma Apărării. De asemenea, ea este partener
principal în cadrul Politicii Europene de Vecinătate
şi beneficiara unui Plan de Acţiune cu UE, bazat
pe Acordul de Parteneriat şi Cooperare. Strategia
de apărare a Ucrainei prevede adaptarea politicii
militare naţionale la realităţile internaţionale,
precum şi integrarea deplină în NATO, ca obiectiv
definit de doctrina militară naţională11. Ucraina

contribuie masiv, în 20 de operaţii de pace
multilaterale, atât la ONU, cât şi la NATO, UE şi
OSCE, incluzând aici EUPM, KFOR, ISAF, NTMI şi MNF-I.
Se observă că ambele ţări din această ultimă
categorie, în ciuda pregnantei moşteniri sovietice,
se pregătesc pentru a răspunde la provocările
mediului internaţional de securitate, în consonanţă
cu principalele organizaţii internaţionale şi cu
scopul aderării la acestea, ceea ce va însemna şi
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Figura nr. 5: Este NATO esenţial pentru securitatea României?,
România, Transatlantic Trends 2007
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adoptarea şi implementarea conceptelor lor de
bază, precum Homeland Security sau SSI.
Reprezentarea psihosocială a securităţii
în regiunea Mării Negre
Din cele prezentate mai sus, se observă existenţa
unor diferenţe importante între abordările de
securitate europene, americane şi fost-sovietice.
Diferenţele nu există numai la nivel politic, ci şi
la nivel individual de reprezentare psihosocială a
securităţii.
Este evident că, dincolo de dezbaterile,
intenţiile şi acţiunile politice, importante pentru
evoluţia unei ţări pe scena internaţională sunt şi
reprezentările psihosociale pe care populaţiile
respective le au despre ţara lor şi despre propria
securitate. Importanţa derivă, în opinia noastră, din
faptul că securitatea, de la nivelul naţional până la
cel internaţional, nu mai poate fi analizată exclusiv
în termeni de state-naţiune şi interesele acestora,
ci, în ultimă instanţă, ea depinde de indivizii umani
şi interesele lor.
Analiza reprezentărilor, opiniilor şi atitudinilor
indivizilor umani este necesară, întrucât cauzele
insecurităţii umane afectează gradual toate
nivelurile societăţii, produc reacţii internaţionale,
inclusiv recurgerea la forţa armată de către un stat
sau un grup de state, putându-se ajunge, în final, la
declanşarea unui conflict armat.

Populaţiile din ţările riverane Mării Negre
au reprezentări similare asupra principalelor
ameninţări la adresa securităţii naţionale. Din
analiza datelor puse la dispoziţie de Centrul de
Cercetare PEW, referitoare la patru dintre cele
şase ţări din zonă, cetăţenii din Rusia şi Turcia
sunt cei mai îngrijoraţi de terorism, în timp ce cei
din Bulgaria şi Ucraina de criminalitate, droguri
şi poluare12. Trebuie remarcat faptul că, în toate
cele patru ţări, problemele ce pot afecta viaţa
imediată a indivizilor, precum criminalitatea,
corupţia liderilor politici, bolile infecţioase,
drogurile şi poluarea sunt deosebit de importante,
chiar mai mult decât aspectele legate de potenţiale
conflicte etnice, rasiale, religioase sau tribale, care
prezintă un interes deosebit în această zonă pentru
comunitatea internaţională.
Pentru acelaşi an, 2007, datele despre România
sunt disponibile în Eurobarometrul elaborat
de către Comisia Europeană13. Deşi tehnica de
scalare este diferită, reprezentarea psihosocială
a populaţiei ţării noastre asupra securităţii
naţionale poate fi evidenţiată cu uşurinţă. Conform
sondajului european, românii sunt mai preocupaţi
de problemele ce pot afecta direct şi imediat
calitatea vieţii, precum nivelul impozitelor, inflaţia
şi sistemul educaţional.
Diferenţele în reprezentările psihosociale
asupra securităţii ţărilor respective îşi au sursa
atât în modul de prezentare a agendelor politice şi
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mass-media, cât şi în problemele concrete cu care
se confruntă cetăţenii lor.
Din păcate, tipul de date analizate mai sus
nu este disponibil şi pentru Georgia, însă putem
afirma că opinia publică de aici este orientată spre
integrare şi valori euro-atlantice. Astfel, într-un
sondaj realizat de Comisia Electorală Centrală
în ianuarie 2008, 77% dintre cei chestionaţi s-au
declarat de acord cu aderarea la NATO (figura
nr. 3)14. În acelaşi timp, în Rusia şi Ucraina se
înregistrează atitudini nefavorabile Alianţei (figura
nr. 4)15, iar, în România, opinia publică este în mare
măsură de acord (62%) cu afirmaţia că NATO este
esenţial pentru securitatea ţării (figura nr. 5)16. În
cazul Turciei, un sondaj realizat de Centrul de
Cercetare PEW indică o situaţie foarte interesantă:
deşi ţara este membru NATO, opinia publică
îşi reprezintă SUA, principalul aliat din cadrul
organizaţiei, drept cea mai importantă ameninţare
viitoare (64%), şi peste 80% dintre cei chestionaţi
au o opinie nefavorabilă faţă de americani şi SUA
(figura nr. 6)17.
În majoritatea ţărilor din zona Mării Negre,
reprezentarea psihosocială a securităţii este în
concordanţă cu strategiile naţionale de securitate,
implicit cu abordările oficiale asupra SSI. Este
cazul Bulgariei, Georgiei şi României. Însă, în cazul
Rusiei, Turciei şi Ucrainei, deşi politica oficială
de securitate afirmă parteneriatul cu organizaţiile
de securitate, opinia publică se pronunţă clar
împotriva modelului de securitate reprezentat de
Alianţa Nord-Atlantică. Cauzele sunt preponderent
istorice (moştenirea sovietică), dar şi conjuncturale
(de exemplu, amânarea invitării Ucrainei pentru a
adera la NATO).
Acest tip de opinii poate genera probleme de
securitate, afectând realizarea SSI atât pentru
ţările în care se manifestă atitudinile negative, cât
şi pentru vecinii statali şi nonstatali. Realizarea
SSI este dependentă de o anumită viziune asupra
ameninţărilor la adresa securităţii. Evenimentele
determină includerea anumitor aspecte pe agenda
de securitate, însă nu direct, ci ca produs al unui
proces de clasificare. Astfel, iniţial, un anumit aspect
este introdus în sfera securităţii prin transformarea
unei definiţii ştiinţifice produsă de elite, într-o
definiţie împărtăşită social, o reprezentare socială.
Nu întotdeauna cei care modelează definiţia
problemei de securitate sunt politicienii, aşa cum
pare la o primă vedere, ci sursele-expert la care ei
fac referinţă adesea în discursul lor, jucând rolul
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de mediatori în acest proces de transformare a
cunoaşterii ştiinţifice în cunoaştere comună. De
asemenea, nu întotdeauna definiţiile ştiinţifice se
află la baza politicilor de securitate, ci studiile
întemeiate pe reprezentarea socială a securităţii,
pe imaginea pe care decidenţii politici o au despre
anumite probleme de securitate. Astfel, factorii
ce influenţează construcţia instrumentelor pentru
realizarea SSI sunt atât obiectivi, cât şi subiectivi,
fiind luate în considerare atât evenimentele şi
analizele ştiinţifice, cât şi reprezentările actorilor
referitoare la aceste evenimente şi la soluţiile ce
pot fi impuse.
Este evident că ţările din zona Mării Negre
rămân conectate la mediul internaţional de
securitate şi orice transformare majoră intervenită
va fi resimţită şi aici, dar şi viceversa. Discrepanţele
dintre reprezentarea psihosocială a securităţii
şi politicile şi strategiile de securitate pot crea
probleme în realizarea SSI. Stabilitatea internă
a statului constituie un factor esenţial pentru
capacitatea sa de a coopera în plan internaţional
şi, mai mult, securitatea internă este un factor
determinant al calităţii securităţii regionale. Din
acest punct de vedere, este evident faptul că, în zona
Mării Negre, realizarea SSI reprezintă o problemă
delicată. Aspectele ce decurg de aici fac referire,
cu claritate, la un deficit de securitate concentrat pe
malurile nordice şi estice ale bazinului, pentru care
comunitatea internaţională trebuie să fie pregătită.
NOTĂ:
* Comunicare prezentată în cadrul conferinţei
Black Sea Defense & Aerospace, organizată de TNT
Productions, Inc., cu sprijinul Guvernului României,
prin Ministerul Apărării, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Transporturilor, Agenţia Naţională de
Control al Exporturilor (ANCEX) şi Serviciul Român
de Informaţii, 24-26 septembrie 2008, ROMAERO,
Bucureşti, România.
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UN ROL GEOPOLITIC
ŞI GEOSTRATEGIC REÎNNOIT
PENTRU MAREA MEDITERANĂ
Dr. Florin DIACONU
Marea Mediterană este unul din pivoţii geopolitici şi geostrategici importanţi ai istoriei universale. Conceptul de pivot geopolitic este folosit în
sensul propus de Zbigniew Brzezinski, în Marea
tablă de şah. Importanţa geopolitică şi geostrategică a Mării Mediterane nu este constantă de-a
lungul întregii istorii. Din Antichitate şi până la
începutul epocii moderne, relevanţa Mării Mediterane este enormă. Apoi ea scade, din cauza mutării
treptate a centrului lumii către Oceanul Atlantic.
Dar, încă de la începutul Războiului Rece, importanţa geostrategică a Mării Mediterane creşte din
nou, proces care continuă în ritm rapid şi astăzi,
în contextul ciocnirii civilizaţiilor şi al războiului
global contra terorismului.
Cuvinte-cheie: Marea Mediterană, geopolitică,
geostrategie.
De-a lungul mai multor milenii, Marea
Mediterană a fost în mod evident cel mai
important pivot geopolitic şi geostrategic al lumii.
Modalitatea în care acest text foloseşte conceptul
de „pivot geopolitic” este influenţată în mod
decisiv de Zbigniew Brzezinski, care a propus o
interesantă şi foarte utilă distincţie între „jucători
geopolitici” (state care sunt actori activi ai arenei
internaţionale, dorind să-şi extindă cât mai mult
puterea şi influenţa şi râvnind să controleze
resursele şi poziţiile importante din perspectivă
geopolitică ale pivoţilor) şi „pivoţi geopolitici”
(regiuni şi state a căror poziţie este importantă şi
al căror control, când şi dacă e dobândit, îngăduie
unui jucător geopolitic să aibă acces mai uşor la
resurse strategice vitale sau să blocheze accesul
competitorilor la respectivele resurse)1.
Când chiar „centrul lumii” era
în Marea Mediterană
Doar foarte recent, acum vreo 500 de ani,
centrul comercial al lumii s-a deplasat treptat
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dinspre Mediterană spre Oceanul Atlantic2. Până
în acel moment, însă, semnificaţia geostrategică a
mării care separă (dar şi leagă) Europa, Africa de
Nord şi o parte din bordura vestică a Asiei a fost
enormă. Pentru a înţelege cât mai bine aceasta, să
luăm în calcul câteva realităţi:
a. Cele mai multe dintre puterile cu adevărat
mari ale Antichităţii şi Evului Mediu (cu doar
câteva excepţii – China, India, imperiile aztec şi
incaş din America Centrală şi de Sud şi mongolii
în Eurasia) au fost concentrate pe ţărmurile acestui
pivot geopolitic. În afară de aceste excepţii, toate
marile puteri timpurii ale lumii se găseau fie chiar
pe ţărmurile acestei mări (Egiptul, Persia în stadii
ceva mai târzii ale evoluţiei sale imperiale, toate
marile puteri – oraşe-state sau alianţe politice şi
militare – din lumea greacă, Imperiul Macedonean,
statele elenistice, Roma, Cartagina, Imperiul
Bizantin, arabii, iar mai apoi puternicele şi
ambiţioasele state din Spania creştină, republicile
italiene Veneţia şi Genova, ca şi Imperiul Otoman)
sau nu foarte departe de ea (toate marile puteri din
Mesopotamia, apoi Persia şi Macedonia în faza
timpurie a expansiunii lor imperiale, iar ceva mai
târziu marile puteri emergente ale Evului Mediu
european – Franţa şi Imperiul German).
b. Structura (şi ierarhia interioară) a sistemului internaţional al regiunii a fost configurată de
războaie navale majore (sau măcar de războaie în
care operaţiunile navale de toate tipurile au jucat
un rol important). Ca şi în multe alte ocazii de-a
lungul întregii istorii universale, războaiele majore
şi schimbările importante ale manierei în care era
distribuită puterea politică au fost strâns corelate3.
Multe conflicte militare majore din zona Mediteranei fie au confirmat şi întărit statutul de mare putere
al învingătorului, fie au întărit în mod serios şansele unor puteri mijlocii de a dobândi statutul de
mare putere. Atunci când vorbim despre războaie
purtate pe ţărmurile sau pe apele Mediteranei (sau
pe orice altă mare sau orice alt ocean, oricând în
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istorie), ţelul natural era, desigur, eliminarea tuturor competitorilor serioşi şi a ameninţărilor (ca
şi controlul deplin al comerţului maritim şi lărgirea sferei de influenţă politică). Cât de mare era
importanţa geopolitică a Mediteranei o dovedeşte
chiar şi faptul că, vreme de multe secole, multe
dintre cele mai importante bătălii navale ale întregii istorii universale au avut loc în această mare.
Începând cu primii ani ai sec. V î.Hr. (atunci când a
avut loc marea bătălie de la Lade), nu mai puţin de
35 de bătălii navale majore au exercitat o influenţă
importantă asupra istoriei universale până la sfârşitul sec. al 16-lea (când escadrele britanice au reuşit să înfrângă Invincibila Armada). Aproape toate
aceste bătălii au fost purtate în Marea Mediterană:
toate cele 21 de confruntări navale majore ale Antichităţii şi 9 din cele 14 bătălii navale mari din
Evul Mediu şi de la începutul epocii moderne4.
c. Evoluţia distribuţiei puterii politice şi
militare în regiunea Mării Mediterane a generat
urmări extrem de importante şi în alte regiuni
ale lumii. Pentru a oferi doar două exemple
semnificative, să ne aducem aminte faptul că
puterea navală ateniană era suficient de puternică
pentru a transforma aproape toate oraşele-state
de pe ţărmurile Mării Negre în parteneri minori
(şi în contribuabili ascultători) ai marii structuri
imperiale5 conduse de oraşul lui Pericles. Un
asemenea rezultat a fost dobândit prin mijloacele
diplomaţiei, dar şi prin presiune politico-militară
directă. În mai multe ocazii, escadre mari ale
puternicei marine de război ateniene au navigat în
Marea Neagră, obligându-i pe conducătorii locali
să înţeleagă că n-au altă şansă decât aceea de a se
supune cu stricteţe stăpânirii ateniene6. Ceva mai
târziu, expansiunea imperială a Romei, având drept
ţintă teritorii largi în Gallia, Germania, Britania,
Grecia, Balcani, Egipt şi Asia a devenit o soluţie
realizabilă doar după momentul în care Cartagina
a fost în sfârşit înfrântă şi complet distrusă. Chiar
şi statutul de hegemon transregional al Romei – în
mod limpede cea mai importantă „superputere” a
Antichităţii în întreaga parte de vest a Eurasiei – a
fost, de asemenea, o consecinţă directă şi majoră a
victoriei strategice împotriva Cartaginei7.
Vreme de câteva secole, un rol serios diminuat
După mai multe milenii, ceea ce am numit
„centrul real al lumii” s-a mutat înspre Oceanul
Atlantic. Cel puţin în perioada de început a

acestui proces istoric de lungă durată, falimentul
Cruciadelor a jucat un rol important. Incapabili
să-i înfrângă pe arabi şi să redeschidă astfel rutele
comerciale terestre care legau Orientul Îndepărtat
de Europa, europenii au decis să descopere rute
alternative. În doar câteva secole s-au produs
descoperiri geografice imense, cele două Americi
şi aproape întreaga Africă au devenit anexe ale
puterilor europene, şi principalul pivot geopolitic
al lumii s-a deplasat progresiv către oceanul care
lega Europa de Africa şi de Lumea Nouă, ca şi de
pieţele generatoare de mari profituri din Extremul
Orient. Între 1600 şi 1944, 61 de mari bătălii navale
au avut loc în toată lumea. În evident contrast cu
situaţia deja prezentată, doar o mică parte dintre
aceste confruntări cu urmări politice şi militare
majore (sau măcar semnificative) a avut loc în
Marea Mediterană. Potrivit evaluării făcute de
un autor deja citat, numai bătăliile importante din
largul oraşelor Palermo (1676) şi Malaga (august
1704), de la Toulon (1744), Aboukir (1798),
Navarino (1827), Lissa (1866) şi de la Capul
Matapan (1941) au avut loc în Marea Mediterană8.
Dacă utilizăm calculul procentual, în jur de 75%
din numărul total de bătălii navale majore ale
Antichităţii, Evului Mediu şi începutului epocii
moderne au avut loc în Mediterana, în timp ce
doar 8 din cele 61 de confruntări navale majore
din ultimele patru secole s-au desfăşurat în aceeaşi
zonă-pivot (ceea ce înseamnă doar 13,1%, adică o
proporţie de aproape şase ori mai mică decât cea
anterioară).
De-a lungul acestor secole mai recente,
rolul serios diminuat al Mediteranei în viaţa
internaţională (şi în conflictele globale) poate fi
încă şi mai bine înţeles dacă evaluăm cu atenţie
cifre semnificative, corelate cu puterea militară
şi cu conflicte internaţionale majore. Să luăm
în calcul, de exemplu, câteva dintre rezultatele
războaielor purtate de Marea Britanie împotriva
Franţei la sfârşitul sec. al 18-lea şi la începutul sec.
al 19-lea. Este cât se poate de adevărat că o parte
dintre episoadele acestor războaie au avut loc în
Mediterana. Dar numărul navelor utilizate (ca şi
pierderile) în bătălia de la Aboukir, care a însemnat
înfrângerea definitivă a încercării franceze de a
transforma Egiptul într-o bază strategică avansată,
a fost realmente mic pentru ambii competitori,
dacă îl comparăm cu datele referitoare la Trafalgar
(bătălie purtată în Atlantic). La Aboukir, în august
1798, francezii aveau 13 nave de linie şi 4 fregate,
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cu 1.200 de tunuri în total. Britanicii conduşi de
Nelson aveau 14 nave de linie, cu mai bine de
1.000 de tunuri. Pierderile în luptă ale francezilor
au fost mari: 11 nave de linie şi două fregate, 1.700
de morţi, mai bine de 1.500 de răniţi şi 3.000 de
oameni capturaţi de englezi; aceştia din urmă au
pierdut, cu totul, mai puţin de 1.000 de morţi şi
răniţi9. La Trafalgar, în 1805, francezii au aliniat
18 nave de linie (plus 15 spaniole) şi 5 fregate, cu
3.000 de tunuri: englezii aveau 27 de nave de linie
şi 4 fregate, cu un număr total de 2.500 de tunuri.
La sfârşitul unei bătălii de peste 7 ore, francezii şi
spaniolii pierduseră 18 nave de linie (dintre care
17 capturate de britanici), 2.600 de morţi şi răniţi
şi peste 7.000 de prizonieri capturaţi de englezi
împreună cu navele lor; învingătorii, dimpotrivă,
nu au pierdut nici o navă (dar multe dintre ele au
fost grav avariate), ci doar în jur de 1.700 morţi şi
răniţi.
Din nou un rol major: de la începutul
Războiului Rece până în zilele noastre
În ultimii 60 de ani, rolul10 global al Mediteranei
a început să crească din nou. O asemenea evoluţie
a avut drept cauză însăşi logica Războiului Rece.
Trebuie să ne aducem aminte că unul dintre cele
mai timpurii momente cuprinse în ceea ce avea
să devină mai târziu politica de containment
(îndiguire) a fost aşa-numita Doctrină Truman,
care oferea sprijin direct (în special financiar şi
economic, dar şi militar), precum şi protecţie
strategică Greciei şi Turciei, pentru a permite
acestor două ţări din zona Mediteranei să facă faţă
presiunii sovietice şi pentru „a sprijini popoarele
libere care se opun încercărilor de a le subjuga”.
Ulterior, competiţia strategică dintre superputeri sa înteţit în întreaga arie a Mediteranei. Regiunea
era privită de sovietici ca fiind de importanţă
vitală pentru succesul unor potenţiale operaţiuni
strategice ofensive pe mai multe direcţii strategice
(şi în mai multe Teatre de Operaţii – TDO)11. De
la sfârşitul anilor 1960, Mediterana a devenit o
regiune de confruntare aproape directă între cele
două superputeri. URSS a oferit mult sprijin şi
consilieri militari Siriei şi Egiptului, în timp ce
SUA au sprijinit puternic Israelul12.
Astăzi, rolul geostrategic al Mediteranei
creşte încă şi mai mult. Şi aceasta se întâmplă
din mai multe motive. În primul rând, stabilitatea
şi prosperitatea pe termen lung ale NATO şi UE
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sunt corelate cu stabilitatea în Orientul Mijlociu
şi Africa de Nord. Un al doilea motiv este că,
dacă acceptăm măcar liniile mari ale paradigmei
„ciocnirii civilizaţiilor”, prezentată acum 15 ani de
către Samuel P. Huntington, devine brusc foarte
clar că Mediterana şi multe dintre ţările din jur
sunt o zonă de confruntare directă între civilizaţia
occidentală şi cea islamică. Această realitate este
puternic întărită de procesul pe care îl numim acum
războiul global contra terorismului (o expresie
în care ultimul cuvânt poate fi uşor înlocuit cu
„fundamentaliştii musulmani radicali/extremişti”.
Şi, în august 2008, Mediterana a devenit din nou
o regiune de confruntare aproape directă între
Moscova şi Washington. Când ruşii au invadat
masiv Georgia, potenţial membru al NATO, SUA au
decis să trimită mai multe nave de luptă aparţinând
Flotei a 6-a din Mediterana în Marea Neagră, atât
ca să stabilizeze situaţia strategică, precum şi ca
să transporte provizii şi ajutoare de care georgienii
au mare nevoie. Decizia americană a generat noi
reacţii iritate la Moscova, dar a avut şi rolul de a
demonstra valoarea geostrategică enormă a unei
Mediterane controlate de puterile occidentale.
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TRATATUL DE LA LISABONA
ŞI PRINCIPIUL SUVERANITĂŢII
STATELOR: CÂTEVA COMENTARII
Mădălina Virginia ANTONESCU

Principiile de drept internaţional trebuie privite
ca un ansamblu unitar, afectarea sau restrângerea
unuia dintre aceste principii ducând implicit la
afectarea întregului corp de ius cogens. Principiile
de drept european şi normele juridice, în opinia
noastră, chiar dacă reprezintă principii ţinând de o
ordine juridică de integrare, nu trebuie considerate
izolate sau în afara dreptului internaţional.
Dreptul european este un drept regional specific
construcţiei europene, dar este, în acelaşi timp, o
ordine juridică deschisă dreptului internaţional.
Statele membre UE îşi conservă, în cadrul UE,
caracterul suveran, deoarece UE nu este încă o
federaţie. Astfel, datorită calităţii lor duble, de
subiecte de drept european şi subiecte de drept
internaţional, statele membre UE se găsesc întro situaţie legală complicată. În opinia noastră,
dreptul internaţional şi principiul suveranităţii
ca ius cogens stau în vârful ierarhiei legale
a normelor juridice incidente. Astfel, statele
membre UE trebuie să respecte, înainte de toate,
ius cogens, ca un corp de drept protejând statul
pe plan internaţional şi, prin extensie, pe planul
relaţiilor juridice din interiorul UE, între statele
membre. Obligaţia statelor membre UE, de a
respecta ius cogens, indiferent de ordinea juridică
(drept european, drept internaţional) unde ele
activează, este o obligaţie derivând din caracterul
lor suveran. Suveranitatea este o calitate esenţială
a statului, care necesită protecţie atât în cadrul
unei ordini legale de cooperare, cât şi în cadrul
unei ordini juridice de integrare.
Cuvinte-cheie: suveranitate, stat, Uniunea
Europeana, tratatul de la Lisabona, ius cogens.
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1. Compatibilitatea dintre principiul
suveranităţii statelor şi cele ale subsidiarităţii
şi proporţionalităţii, conform Tratatului de la
Lisabona
Art. 3.b, alin. 3/TUE, în formularea Tratatului de
la Lisabona, consacră încă un principiu de drept
comunitar (ca şi alin. 4 din acelaşi articol, referitor
la principiul proporţionalităţii): subsidiaritatea.
Acesta este un principiu de inspiraţie federală
(permite o intervenţie condiţionată a Uniunii, în
sensul de a realiza la nivelul european o acţiune
ale cărei obiective nu pot fi realizate satisfăcător
de statele membre, nici la nivel central, nici la
nivel regional şi local). Subsidiaritatea este un
principiu de drept comunitar strâns legat de
problema deficitului democratic al Uniunii, pe
care încearcă să-l reducă, printr-o strictă delimitare
a competenţelor între Uniune şi statele membre,
pentru evitarea exceselor birocraţiei europene, dar
şi pentru a urmări îndeplinirea obiectivului Uniunii
de „luare a deciziilor la un nivel cât mai aproape
de cetăţeanul european”.
Preluând definiţia subsidiarităţii din Tratatul de
la Maastricht, art. 3.b, alin. 3/TUE, în modificarea
Tratatului de la Lisabona, interzice aplicarea
acestui principiu domeniilor ce sunt în competenţa
exclusivă a UE (evitându-se, astfel, a se pune în
pericol acquis-ul comunitar). Doar în domeniile
în care există o atribuire parţială de competenţe
către UE (competenţe partajate între statele
membre şi Uniune), se va putea aplica acest
principiu.
O altă contribuţie a Tratatului de la Lisabona,
în scopul întăririi controlului democratic al
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aplicării acestui principiu, constă în atribuţia
parlamentelor naţionale de a asigura respectarea sa,
în condiţiile procedurale menţionate în Protocolul
privind aplicarea principiilor subsidiarităţii
şi proporţionalităţii, anexat Tratatului de la
Lisabona.
Potrivit alin. 4 din art. 3.b/TUE, în modificarea
operată de Tratatul de la Lisabona, în temeiul unui
alt principiu de drept comunitar (complementar cu
principiul subsidiarităţii), anume proporţionalitatea, acţiunea Uniunii nu trebuie să depăşească, în
forma sa, dar şi în conţinut, ceea ce este necesar
pentru realizarea obiectivelor tratatelor.
Or, din perspectiva principiului suveranităţii
statelor, ca principiu de drept internaţional aflat
în strânsă legătură cu alte principii fundamentale
de drept internaţional (în special, neamestecul
în treburile interne ale statelor), aceste două
principii juridice „de integrare” specifice unei
ordini de drept „autonome, distincte, noi” (aşa
cum o caracterizează CJCE în jurisprudenţa sa),
subsidiaritatea şi proporţionalitatea, reprezintă
în mod clar limitări, la nivel regional (pentru
statele membre UE), ale conţinutului său juridic.
Doctrina de drept internaţional avertizează
însă că nu trebuie conferită o valoare absolută
principiilor de drept internaţional (suveranitatea
statelor), deoarece suveranitatea statului nu
exclude, ci, dimpotrivă, este compatibilă cu
asumarea de obligaţii internaţionale şi cu
datoria fiecărui stat de a îndeplini cu bunăcredinţă obligaţii asumate în mod liber prin
tratate internaţionale. Din acest punct de vedere,
încheierea Tratatului de la Lisabona de către statele
membre UE reprezintă tocmai o manifestare a
voinţei lor suverane, liber exprimate. Însă acest
tratat are un caracter juridic special, integraţionist,
deoarece, dincolo de obligaţiile contractuale ale
statelor, acestea se angajează să creeze o Uniune
prin atribuire de competenţe şi o ordine
juridică nouă, autonomă. În acest context, al
participării statelor semnatare la formarea unei
entităţi juridice originale, cu o clară latură de
integrare, trebuie analizat raportul dintre principiul
suveranităţii statelor şi principiilor subsidiarităţii
şi proporţionalităţii, care dau dreptul Uniunii de a
interveni în domenii care nu sunt de competenţa
sa exclusivă (o condiţie expresă, menită să protejeze
realizările construcţiei comunitare, să nu pună în
pericol integrarea europeană săvârşită). Deşi este
o intervenţie limitată, condiţionată a Uniunii în

raport cu statele, principiul suveranităţii statelor,
aşa cum este formulat în dreptul internaţional, este
afectat şi limitat în conţinutul său juridic, de îndată
ce îl raportăm la aceste două principii specifice
unei ordini juridice de integrare.
În primul rând, trebuie să avem în vedere toată
analiza juridică efectuată mai sus în privinţa compatibilităţii principiului atribuirii de competenţe,
dar şi a principiului cooperării loiale, ca principii
de drept comunitar cu bază convenţională (art. 3.a,
art.3.b/TUE, în modificarea Tratatului de la Lisabona), cu principiile fundamentale ale dreptului
internaţional, în special cu principiul egalităţii suverane a statelor. Aşa cum şi principiile de drept internaţional trebuie privite în interdependenţă, ca
un ansamblu unitar, afectarea sau limitarea unuia dintre ele ducând la relativizarea întregului
ansamblu, credem că acelaşi lucru este valabil
(caracterul interdependent) şi în ceea ce priveşte principiile de drept comunitar. Toate participă
la realizarea unei ordini juridice de integrare, noi,
autonome prin raport cu dreptul internaţional şi cu
dreptul naţional din statele membre UE.
Limitarea unui astfel de principiu (indiferent
de forma consacrării sale, pe cale convenţională
sau jurisprudenţială) duce la limitarea întregului
corp de principii de drept comunitar pe care
se bazează ordinea de drept comunitar. De aceea,
analiza referitoare la chestiunea compatibilităţii
dintre un principiu de ius cogens şi un principiu de
drept comunitar trebuie să fie soluţionată în sensul
exprimării priorităţii ius cogens faţă de oricare
principiu de drept comunitar (deci, şi faţă de
principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii,
specifice unei ordini de drept integraţioniste).
Prin principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, într-o ipoteză, nu ar fi afectat principiul ca ius cogens, deoarece Uniunea intervine
numai cu acordul statelor membre, doar în domenii
din sfera competenţelor partajate dintre Uniune şi
statele membre (nu şi în domeniile rezervate statelor membre) şi doar în măsura în care obiectivele
acţiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre, nici la nivel central, nici
la nivel regional şi local; în plus, aplicarea principiului subsidiarităţii se face doar sub controlul parlamentelor naţionale, aspect menit să contracareze
eventuala acuză de „lezare” sau de „relativizare” a
principiului suveranităţii, prin implicarea directă a
unei instituţii politice naţionale deţinătoare de legitimitate democratică.
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2. Compatibilitatea art. 3a, alin. 2/TUE
cu principiul suveranităţii statelor
Uniunea, ca entitate juridică de integrare,
formată de statele membre prin atribuirea de
competenţe (conform prevederilor unor tratate
internaţionale), are o relaţie juridico-politică
specială, unică faţă de statele membre. Acest
lucru se desprinde în special din alin. 2, art. 3a/
TUE, în modificarea operată prin Tratatul de la
Lisabona.
În ansamblul său, întreg articolul 3 a/TUE este
un articol de inspiraţie integraţionistă; compus
din trei alineate (primul, referitor la principiul
atribuirii de competenţe; al doilea, referitor la
obligaţiile UE faţă de statele membre; al treilea,
privind consacrarea principiului cooperării loiale
între Uniune şi statele membre), articolul consacră
aceste principii ca fiind unele de bază pentru
înţelegerea relaţiei juridico-politice între Uniune
şi statele membre.
Dacă am analizat în secţiunile precedente
compatibilitatea prevederilor acestui articol cu ius
cogens, mai rămâne de lămurit compatibilitatea
alin. 2 cu principiul suveranităţii statelor, ca
principiu fundamental de drept internaţional.
În primul rând, observăm că, nicăieri, în
cuprinsul acestui articol-cheie (3a/TUE) pentru
relaţia UE-statele membre, nu este menţionat
principiul suveranităţii statelor ca atare şi
nici o obligaţie a Uniunii de a îl respecta. Or,
acest lucru pare cel puţin ciudat, dacă avem în
vedere că Uniunea s-a angajat în mod expres
să respecte principiile de drept internaţional în
relaţia sa cu restul comunităţii internaţionale
(art.2, alin.5/TUE) şi că statele membre nu au
înstrăinat exerciţiul suveranităţii către Uniune,
aşa cum afirmă teoria suveranistă, ci doar unele
competenţe, în domenii limitate, prevăzute în
tratate.
Prin urmare, art.3a, ca articol-cadru (împreună
cu art. 3b/TUE) pentru reglementarea relaţiei dintre
Uniune şi statele membre, nu numai că nu angajează
juridic Uniunea la o respectare a principiului
suveranităţii statelor în raport cu tratatele
(deci, inclusiv în ordinea de drept a Uniunii), dar
şi conferă unui principiu juridic specific (al
atribuirii de competenţe), care nu are valoarea
de ius cogens a principiului suveranităţii, locul
preeminent în construcţia juridică a Uniunii
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(art. 3a. alin.1 consacră principiul atribuirii de
competenţe, deja enunţat în art. 1, primul paragr./
TUE şi reluat în art. 3b/TUE).
Alin. 2, art. 3.a/TUE, în modificarea operată
de Tratatul de la Lisabona, creează o obligaţie
juridică specială pentru Uniune, în relaţia sa
cu statele membre: astfel, Uniunea „respectă
funcţiile esenţiale ale statului şi, în special, pe
cele care au ca obiect asigurarea integrităţii sale
teritoriale, menţinerea ordinii publice şi apărarea
securităţii naţionale”.
La o primă vedere, s-ar putea interpreta această
dispoziţie ca fiind una care face implicit trimitere
la respectarea, de către Uniune, a principiului
suveranităţii, ca ius cogens, principiu evocat
prin conţinutul său juridic. Dacă însă comparăm
ceea ce înţelege Uniunea prin „funcţiile esenţiale
ale statului” cu conţinutul juridic al principiului
suveranităţii statelor în dreptul internaţional
(independenţa deplină a statului; dreptul său de
a duce o politică internă şi externă independentă;
de a-şi stabili şi dezvolta, după libera sa apreciere,
fără niciun amestec din afară, organizarea
social-economică şi politică, viaţa culturală în
interiorul teritoriului de stat, relaţiile sale externe
cu alte state; dreptul de a-şi stabili în mod liber
sistemul politic, social, economic şi cultural; de
a se bucura de egalitatea deplină în drepturi şi de
protecţie egală din partea dreptului internaţional;
dreptul statului la personalitate internaţională, la
integritate teritorială şi independenţă; dreptul egal
de a participa la organizaţii, conferinţe, tratate
multilaterale internaţionale şi la alte forme ale
cooperării internaţionale, care se referă la interesele
sale legitime), reiese o limitare clară a conţinutului
juridic al principiului suveranităţii prin prisma
acestui articol.
Din punct de vedere al dreptului internaţional,
după cum s-a subliniat şi în doctrină, statele trebuie
să aibă posibilitatea de a exercita pe deplin toate
drepturile decurgând din suveranitatea lor (or,
în cazul Uniunii ca entitate de integrare, observăm
că organizarea şi funcţionarea acesteia pe baza
principiului atribuirii de competenţe de către
statele membre reprezintă tocmai un caz concret
în care aceste state şi-au îngrădit în mod liber
posibilitatea de exercitare deplină a tuturor
drepturilor ce ţin de suveranitatea lor). Cum
această „autoîngrădire a suveranităţii” de către
state nu poate fi acceptată în dreptul internaţional
(în sensul unui transfer de drepturi suverane către
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instituţiile Uniunii), deoarece ar leza caracterul
suveran şi calitatea lor de subiecte de drept
internaţional, rezultă că Tratatul de la Lisabona
evită folosirea (în cuprinsul art. 3a/TUE) a
termenului „suveran/ suveranitate”, tocmai
spre a nu deschide o astfel de discuţie ce ar risca
să se situeze în afara dreptului internaţional, care
ocroteşte principiul suveranităţii în raport cu toate
statele.
Din perspectiva „teoriei competenţei” (care
neagă suveranitatea statelor, după cum am
arătat anterior), statele atribuie competenţe (şi
nu „suveranitate”) Uniunii, prin tratate încheiate
tocmai în virtutea suveranităţii lor. În al doilea
rând, acest transfer de competenţe de la state la
Uniune reprezintă, de fapt, o golire de conţinut
juridic a suveranităţii statelor membre, acestora
nemairămânându-le, ca subiecte suverane de drept,
decât un strict „domeniu rezervat”, precizat în art.
3a, alin. 2/TUE: securitatea naţională, menţinerea
ordinii publice, asigurarea integrităţii sale teritoriale.
„Nucleul dur” al acestui „domeniu rezervat” al
statelor membre îl constituie securitatea naţională,
care „rămâne responsabilitatea exclusivă a fiecărui
stat membru” (art. 3a, alin. 2/TUE). Însă, tot acest
articol lasă să se înţeleagă o sferă de cuprindere
mai largă a „funcţiilor esenţiale ale statului” decât
cea enumerată exemplificativ. Nu este vorba, deci,
de o enumerare restrictivă a funcţiilor esenţiale
ale statului pe care Uniunea are obligaţia să le
respecte, dar nici de o consacrare a principiului
suveranităţii, în deplinătatea conţinutului său
juridic.
Este clar, din modul de elaborare şi de aşezare a
dispoziţiilor art. 3a/TUE, că Uniunea este o entitate
originală, a cărei natură juridică de integrare
conferă, prin sine însăşi, dar şi la nivel de tratat, un
loc central principiului atribuirii de competenţe
în raport cu principiul suveranităţii. Aceasta este,
de altfel, dilema Tratatului de la Lisabona: a nu
recunoaşte principiul suveranităţii ca ius cogens
înseamnă a fi nul de drept, şi, deci, Uniunea
nu ar exista juridic; a-l recunoaşte înseamnă
a relativiza ideea de integrare europeană şi în
consecinţă, principiul atribuirii de competenţe.
A opune cele două principii şi a considera
că principiul atribuirii de competenţe este unul
prioritar faţă de cel al suveranităţii statelor (care
este ius cogens) este o soluţionare greşită a
acestei dileme, aşa cum am arătat în secţiunile
anterioare. De aceea, este preferabil a considera că

principiul atribuirii de competenţe are un caracter
complementar principiului suveranităţii, deoarece
statele rămân în continuare subiecte suverane de
drept internaţional; PESC nu este integrat, nici
partajat cu Uniunea (deşi domeniul politicii externe
şi de securitate, precum şi apărarea constituie,
tradiţional, un domeniu regalian al statului suveran);
statele sunt cele care atribuie competenţe Uniunii
şi îi stabilesc limitele şi principiile de exercitare;
statele pot revizui tratatele, şi nu Uniunea; statele
se pot retrage oricând din Uniune, ca efect al
voinţei lor suverane, şi nu ca o sancţiune aplicată
de Uniune (expulzare).
Din toate aceste aspecte reiese faptul că statele
membre nu îşi abandonează suveranitatea în
beneficiul Uniunii, însă nici nu se poate spune
că ar exercita-o de o manieră deplină, exclusivă,
în cadrul Uniunii, precum într-o formă de
cooperare multilaterală clasică. De aici şi
caracterul special al art. 3a/TUE, în cuprinsul
căruia principiul suveranităţii în relaţia dintre
Uniune şi statele membre nu este nici afirmat, dar
nici negat explicit. Referirea la „funcţiile esenţiale
ale statului” este însă o referire la conţinutul juridic
al suveranităţii statului, ea reprezentând atât o
garanţie juridică pentru existenţa statelor membre
ca state suverane, în cadrul Uniunii, ca entitate de
integrare, cât şi originalitatea Uniunii în raport cu
o organizaţie internaţională interguvernamentală.
Această obligaţie „de a respecta funcţiile
esenţiale ale statului” o are Uniunea pe temeiul art.
3a, alin.2/TUE, dar nu o au şi statele membre UE,
care sunt obligate unele faţă de altele, pe temeiul
dreptului internaţional, în calitate de subiecte
de drept internaţional, să respecte principiul
suveranităţii statelor, în întreg conţinutul său
juridic, ca principiu de ius cogens, şi să nu îşi
limiteze unul altuia suveranitatea, prin încălcarea
acestui principiu, sub pretextul calităţii de
„membru al UE”, deci, de „participant la o entitate
integraţionistă”.
Între statele membre UE, principiul suveranităţii
rămâne un principiu de ius cogens, opozabil erga
omnes (inclusiv Uniunii, ca subiect de drept
internaţional, în relaţia cu statele membre), deci,
orice stat, inclusiv un stat terţ, are dreptul de a cere
restabilirea acestui principiu, în cazul în care un
stat membru UE îl încalcă, fie şi în relaţie cu un alt
stat membru UE.
În opinia noastră, tocmai datorită caracterului
de ius cogens al principiului suveranităţii statelor,
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nu doar „statul-victimă” (membru UE, care
se consideră lezat, printr-o obligaţie juridică
comunitară sau printr-o prevedere juridică
comunitară de drept originar sau de drept derivat,
din perspectiva principiului suveranităţii), ci şi
orice stat din comunitatea internaţională poate
cere în faţa unei instanţe internaţionale (Curtea
Internaţională de Justiţie ONU, spre exemplu)
judiciare sau arbitrare, restabilirea acestui principiu
fundamental al dreptului internaţional (încălcat
inclusiv printr-o acţiune a unui stat membru UE
într-o relaţie cu un stat terţ).
Se pune întrebarea: este competentă CJCE, ca
instanţă regională, de drept comunitar, cu atribuţii
specifice şi limitate (la instituţiile UE, la statele
membre UE), de a judeca litigii cu elemente de
drept internaţional (între state membre UE şi state
terţe; între instituţiile UE şi state terţe), inclusiv
de a judeca litigii având ca obiect lezarea unui
principiu de drept internaţional de ius cogens
în relaţia state membre UE sau în relaţia state
membre - UE ? Această problemă deschide alte
controverse, însă ne vom limita, din perspectiva
oferită de Tratatul de la Lisabona, să subliniem
doar unele aspecte:
- conform art. 9F/TUE (în modificarea operată
de Tratatul de la Lisabona), CJCE reprezintă,
în mod expres, o instanţă judiciară regională,
deoarece, printre alte elemente, sfera sa de
competenţă este limitată la statele membre, la
instituţiile UE sau la particulari (persoane fizice
sau juridice de pe teritoriul statelor membre);
- competenţa CJCE vizează, în mod expres,
asigurarea respectării dreptului (este vorba aici
de dreptul comunitar) în interpretarea şi aplicarea
tratatelor (alin. 1, art. 9F/ TUE); în plus, conform
alin. 3, art.9F /TUE, Curtea hotărăşte: cu privire
la acţiunile introduse de un stat membru, de o
instituţie ori de persoane fizice sau juridice; cu titlu
preliminar, la solicitarea instanţelor judecătoreşti
naţionale, cu privire la interpretarea dreptului
Uniunii sau la validitatea actelor adoptate de
instituţii; în celelalte cazuri prevăzute de tratate;
- conform alin. 3, art. 9F/ TUE, raportarea
juridică a Curţii, atunci când judecă un litigiu dedus
în faţa sa, se face „în conformitate cu tratatele”,
deci, este o raportare obligatorie la dreptul originar
(tratatele Uniunii) al dreptului Uniunii. Alin. 3, art.
9F/ TUE nu precizează că se va hotărî, de către
Curte, în judecarea litigiilor deduse în faţa sa,
şi în conformitate cu „principiile fundamentale
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ale dreptului internaţional”, ceea ce arată
că Tratatul de la Lisabona impune, implicit,
un caracter supranaţional pentru CJCE ca
jurisdicţie internă a Uniunii, din moment ce nu
îi consacră expres şi caracterul său de instanţă
jurisdicţională internaţională (măcar în ceea
ce priveşte unele aspecte, inclusiv competenţa
sa de a judeca litigii între statele membre UE
sau între statele membre şi Uniune, ori între
statele membre, ori Uniune, pe de-o parte, şi state
terţe, pe de altă parte). Rezultă că raportarea
Curţii la dreptul internaţional (din exprimarea
alin. 3, art. 9F/TUE) este înlăturată, datorită
caracterului de integrare al Uniunii, deci şi
a caracterului de integrare al CJCE (ca instanţă
supranaţională, urmărind respectarea tratatelor
Uniunii în interpretarea şi aplicarea lor, tratate
care au un caracter special, prin ele formându-se
o „ordine juridică nouă, distinctă de cea de drept
internaţional şi de ordinile de drept naţionale
ale statelor membre”). Litera c, alin. 3, art. 9F/
TUE subliniază competenţa specifică şi exclusiv
unională (de integrare) a Curţii („CJCE hotărăşte
... în celelalte cazuri prevăzute de tratate”),
din moment ce o extindere a competenţelor
jurisdicţionale ale Curţii nu poate fi posibilă pe
tărâmul dreptului internaţional, ci doar pe cel
al dreptului Uniunii (tratatele, ca drept originar
al Uniunii, prevăd şi alte cazuri de competenţă
pentru Curte). Prin urmare, din formularea art. 9F
reiese cu claritate un fapt principal: competenţa
Curţii este conferită doar prin tratatele Uniunii
(competenţă specializată, limitată) şi nu prin
alte tratate internaţionale pe care le-ar încheia
statele membre UE, tratate care nu ar avea caracter
unional (de integrare), sau prin alte acte de drept
internaţional.
Doar tratatele Uniunii au valoare de drept
originar pentru ordinea de drept comunitară, nu
şi alte acte de drept internaţional pe care statele
membre UE le-au încheiat (şi care nu sunt dedicate
procesului de integrare europeană, neavând
caracterul juridic special al tratatelor Uniunii).
Prin urmare, este interesant de remarcat faptul
că, în ierarhia juridică de drept comunitar (sau
unional, după Tratatul de la Lisabona), în vârf stau,
ca drept originar şi suprem, doar tratatele Uniunii
(menţionate în Tratatul de la Lisabona), nu şi alte
acte de drept internaţional, chiar dacă acestea
au un caracter fundamental sau important
pentru întreaga ordine de drept internaţional
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(Carta ONU; Actul Final de la Helsinki; Carta de
la Paris pentru o Nouă Europă, de exemplu) - acest
aspect subliniază breşa deschisă între ordinea de
drept comunitar (ca ordine juridică de integrare)
şi cea de drept internaţional (la care, însă, toate
statele, membre UE sau nu, sunt obligate să se
raporteze, în calitate de subiecte suverane de drept
internaţional):
- în formularea art.9F, alin.1/ TUE, CJCE
este competentă în a asigura respectarea dreptului
în interpretarea şi aplicarea tratatelor (fiind vorba
aici doar de tratatele Uniunii, menţionate în
Tratatul de la Lisabona), nu a oricărui tratat ca
act de drept internaţional. În al doilea rând,
Curtea nu se angajează juridic prin acest
alineat să respecte dreptul internaţional „în
interpretarea şi aplicarea tratatelor”, deci nu
se raportează la normele de drept internaţional
(în speţă, la ius cogens, la principiul suveranităţi
statelor), ci doar la dreptul comunitar. Statele
mici şi mijlocii din Uniune ar avea tot interesul
să ceară expres, printr-o declaraţie, precizarea
că, în calitate de instanţă judiciară regională,
CJCE nu poate face abstracţie, în exercitarea
competenţelor de la art.9F/ TUE, de respectarea
ius cogens, ca drept internaţional imperativ şi
opozabil erga omnes, indiferent de ordinea de
drept la care se raportează, atâta vreme cât statul
va rămâne principalul subiect de drept în aceste
ordini juridice şi unica entitate suverană.
- ius cogens trebuie să devină norma
fundamentală în ordinea de drept a Uniunii,
deoarece tratatele Uniunii (dreptul originar) nu pot
fi valabile juridic, din punct de vedere al dreptului
internaţional, dacă sunt emise cu încălcarea ius
cogens (ducând, deci, la anularea întregii ordini
de drept a Uniunii).
- statele terţe (care nu sunt membre UE), din
formularea art.9F/ TUE, nu pot fi părţi la litigii
deduse în faţa CJCE, deşi unele din drepturile lor
(pe plan internaţional) decurgând din principiile
de ius cogens (suveranitatea statelor) ar putea
fi încălcate, prin acţiunea Uniunii ori a statelor
membre UE, sau prin dreptul comunitar. Rămâne
astfel, în opinia noastră, deschisă calea atacului
de către statul terţ, pe terenul dreptului
internaţional, conform normelor de drept
internaţional (ceea ce este şi firesc, întrucât nu
se poate obliga un stat terţ, care nu a participat la
crearea Uniunii şi care nu i-a atribuit competenţe
- inclusiv cazul unui stat candidat - de a se supune

unei hotărâri luate de o instanţă supranaţională
regională, cum este CJCE, şi de a i se aplica regulile
juridice ale unei ordini de drept de integrare în
care nu are drepturi precum un stat membru UE;
supunerea, pe terenul dreptului Uniunii, a unui
stat terţ, unei hotărâri a CJCE sau aducerea sa în
faţa CJCE ar fi o încălcare a suveranităţii acelui
stat, întrucât ordinea de drept a Uniunii nu poate
produce efecte juridice decât în raport cu statele
membre, nu şi cu statele terţe). Respectarea ius
cogens de către state s-ar asigura, de pildă, printro acţiune în faţa CIJ-ONU.
La acest punct există însă un alt inconvenient
(din perspectiva calităţii procedurale active şi pasive): conform art.34, cap. II din statutul Curţii
Internaţionale de Justiţie, alin.1, numai statele pot
fi părţi în cauzele supuse Curţii (nu şi Uniunea Europeană, deşi are personalitate juridică). Deci, deşi
are calitate de subiect de drept internaţional, Uniunea nu va putea fi trasă la răspundere pe terenul dreptului internaţional, în faţa CIJ-ONU,
nici pentru încălcarea unei norme juridice de
ius cogens în relaţiile cu statele terţe sau în relaţia cu statele membre UE (care rămân subiecte
de drept internaţional şi în viziunea Tratatului
de la Lisabona). Singurele care pot fi trase la răspundere juridică în faţa CIJ-ONU pentru încălcarea unei norme de ius cogens în ordinea de
drept comunitar (în relaţia dintre statele membre
UE, dar şi în relaţia state membre UE - Uniune),
ca şi pentru încălcarea ius cogens de către Uniune
sau de către un stat membru UE în relaţia cu state
terţe, sunt statele membre UE (care trebuie, conform art.35, alin.1/Statutul CIJ, să fie state părţi la
Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie).
În privinţa interpretării tratatelor Uniunii
(care rămân acte de drept internaţional, în ciuda
caracterului lor special) şi opozabilităţii acestei
interpretări (monopolizate de CJCE, prin art.
9F/TUE) statelor terţe (care nu sunt ţinute să
respecte nici interpretările Curţii, nici tratatele
Uniunii, nici ordinea de drept comunitar, deoarece
nu sunt membre UE), devine incidentă, în opinia
noastră, prevederea art. 36, pct. 1 şi 2/Statutul
CIJ, şi anume: Curtea Internaţională de Justiţie
va fi cea competentă să interpreteze tratatele
Uniunii, ca acte de drept internaţional, şi să
aprecieze compatibilitatea lor cu normele de
drept internaţional (inclusiv cu ius cogens), cu
condiţia ca părţile (statele membre UE care au
încheiat tratatele Uniunii sau statul membru UE a
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cărui acţiune/inacţiune a adus atingere unei norme
de ius cogens, pe de-o parte, şi statul terţ, pe de altă
parte) să fie părţi la statutul CIJ (art. 35/Statut).
Apreciem că nici natura juridică de integrare
a UE, nici specificitatea tratatelor Uniunii nu pot
înlătura competenţa CIJ-ONU pe art. 36/Statut
pentru aprecierea conformităţii tratatelor cu ius
cogens. Deşi CIJ nu are o competenţă obligatorie
(precum CJCE în ordinea de drept a Uniunii),
din pricina caracterului coordonator al dreptului
internaţional, este nevoie ca statele părţi la Statut
(în cazul de faţă, state membre UE şi state terţe)
să declare că recunosc ca obligatorie competenţa
Curţii în cauza respectivă, în raport cu celălalt stat
care îşi asumă aceeaşi obligaţie.
Din art. 36 alin. 2/Statut, reiese că CIJ este
competentă a soluţiona, în temeiul recunoaşterii
de către statele părţi, ca obligatorie, a jurisdicţiei
sale, şi diferende având ca obiect: interpretarea
unui tratat, precum şi orice problemă de
drept internaţional. Conform art. 38/Statutul
CIJ, Curtea are misiunea expresă „de a soluţiona
conform dreptului internaţional diferendele care
îi sunt supuse”. Prin urmare, CIJ nu va fi ţinută să
respecte jurisprudenţa integraţionistă a CJCE,
nici caracterele juridice ale dreptului Uniunii în
raport cu ordinea naţională a statelor membre,
nici „autonomia ordinii de drept comunitar”
stabilită de către CJCE în raport cu dreptul
internaţional, ci va soluţiona diferendul (dintre
un stat membru UE şi un stat terţ; dintre două
state membre UE, pe teren juridic internaţional)
dedus de părţi, în conformitate cu dreptul
internaţional, şi nu cu dreptul comunitar. CIJ
nu este o instanţă supranaţională precum CJCE,
însă trebuie să asigure respectarea normelor de
ius cogens în ordinea juridică internaţională, în
ciuda existenţei unor ordini juridice de integrare.
Dacă CJCE nu se recunoaşte, potrivit tratatelor
Uniunii, competentă în a soluţiona diferende între
statele membre UE legate de interpretarea tratatelor
şi actelor Uniunii în conformitate cu ius cogens
(nu cu dreptul comunitar, unde are monopolul de
interpretare), atunci intervine (însă nu obligatoriu,
ci în mod facultativ, pe temeiul art. 36/Statutul CIJ)
competenţa de interpretare a tratatelor Uniunii, ca
acte de drept internaţional (şi nu ca acte de drept
al Uniunii), de către CIJ (pe temeiul pct. 1 sau al
pct. 2, lit. a, din art. 36/Statutul CIJ).
După cum se observă din formularea art. 9F,
alin. 3, pct. b/TUE, în modificarea Tratatului
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de la Lisabona, CJCE hotărăşte cu privire la
interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea
actelor adoptate de instituţiile UE (însă este o
apreciere a validităţii acestor acte din perspectiva
exclusivă a normelor de drept a Uniunii, în speţă, a
prevederilor din tratate, ca drept originar al UE). În
aceste cazuri, CJCE hotărăşte cu titlu preliminar,
la solicitarea instanţelor judecătoreşti naţionale
(din statele membre UE), deci este vorba de un
raport juridic între ordinea de drept al Uniunii
ca ordine de integrare şi ordinea juridică
naţională a statelor membre; per a contrario,
CJCE nu ar fi competentă să se pronunţe „cu
titlu preliminar”, la „solicitarea” unei instanţe
judiciare internaţionale (CIJ, de exemplu),
cu privire la interpretarea dreptului Uniunii
şi la validitatea actelor instituţiilor UE, din
perspectiva ius cogens, şi nu prin raportare
la dreptul UE (CIJ, ca instanţă judiciară
internaţională, nu are nicio obligaţie de a se
raporta la un drept integraţionist, cum este cel al
Uniunii, şi nici de a-i conferi prioritate în raport
cu ius cogens, chiar dacă părţile care i-au supus
diferendul (cel puţin una dintre părţi) au calitatea
de membre UE.
Pentru CIJ, importantă este compatibilitatea
tratatelor Uniunii cu documentele fundamentale
pentru dreptul internaţional (Carta ONU) şi
cu convenţiile internaţional incidente (Convenţia
de la Viena privind dreptul tratatelor/1969), şi nu
raportarea tratatelor UE la dreptul comunitar (care
constituie monopolul CJCE, pe temeiul art. 9F/
TUE).
Am putea spune, în finalul acestei secţiuni,
că, dacă CJCE, ca instanţă judiciară regională,
supranaţională,
interpretează
în
mod
„monopolist” dreptul Uniunii şi se pronunţă cu
privire la validitatea actelor instituţiilor UE din
perspectiva dreptului Uniunii ca drept de integrare
(„conform tratatelor”), ea are, în acelaşi timp,
obligaţia juridică de a verifica compatibilitatea
tratatelor şi a întregului drept al Uniunii,
inclusiv a actelor adoptate de instituţiile UE, din
perspectiva dreptului internaţional, deoarece
UE nu este un stat federal, şi statele membre UE
nu şi-au pierdut calitatea de subiecte suverane de
drept internaţional. Verificarea compatibilităţii
dreptului Uniunii cu ius cogens, în special,
reiese, conform viziunii internaţionaliste pe care
o susţinem aici, din poziţia supremă ocupată
de ius cogens în ordinea de drept comunitar,
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tocmai din cauza caracterului de „acte de drept
internaţional” pe care îl au „tratatele Uniunii,
ca drept originar” pentru întreaga ordine juridică
a Uniunii. Aceste tratate nu pot veni în conflict
cu ius cogens, întrucât, altfel, în afară de nulitatea
lor de drept, ar interveni nulitatea întregii ordini
juridice a Uniunii, întemeiate pe acestea.
În schimb, dacă CIJ-ONU este o instanţă
judiciară internaţională cu competenţă facultativă,
aceasta se poate pronunţa doar cu privire la
compatibilitatea tratatelor Uniunii ca acte de
drept internaţional cu ius cogens, însă nu şi cu
privire la interpretarea tratatelor Uniunii în raport
cu dreptul Uniunii (monopolul CJCE).
CIJ-ONU, cu acordul statelor membre UE
care au recunoscut ca obligatorie jurisdicţia
sa în această problemă de drept internaţional
(compatibilitatea tratatelor UE cu ius cogens şi a
dreptului UE, inclusiv a actelor instituţiilor UE
cu ius cogens), poate impune, prin decizia sa, ca
precedent judiciar, respectarea cu prioritate, ca
fundamentală, a ius cogens în dreptul Uniunii,
fără ca CJCE să poată invoca art. 9F şi monopolul
său în interpretarea dreptului Uniunii.
Această poziţie internaţionalistă, a priorităţii
ius cogens în raport cu orice normă de drept
(internaţional sau regional), pe care o susţinem aici,
nu consideră caracterul regional, integraţionist,
al dreptului Uniunii un impediment în afirmarea
caracterului opozabil erga omnes şi obligatoriu
juridic pentru toate statele, a ius cogens.
Este o altă chestiune controversată, dacă verificarea de către CJCE a compatibilităţii dreptului
Uniunii cu ius cogens are caracter obligatoriu sau
facultativ. Pentru statele mici şi mijlocii din Uniune ar fi recomandabilă susţinerea unei poziţii în
cadrul UE de obligativitate a interpretării dreptului Uniunii, a aprecierii validităţii actelor instituţionale UE din perspectiva compatibilităţii cu ius
cogens, a asigurării de către CJCE a respectării
dreptului internaţional în interpretarea şi aplicarea tratatelor. CJCE nu poate fi, pe de altă parte, obligată să îşi extindă competenţa (deci, să se
pronunţe cu privire la acest aspect) dacă tratatele
Uniunii nu prevăd expres acest lucru.
În al doilea rând, competenţa CJCE este
limitată prin natura sa integraţionistă (art. 9F, alin.
3/TUE) de a hotărî în conformitate cu tratatele,
deci exclusiv prin raportare la dreptul Uniunii,
nu la dreptul internaţional. CJCE nu poate fi
obligată de statele membre să se pronunţe cu

privire la aspecte ce nu ţin de competenţa sa
(argument favorabil tezei integraţioniste), însă
considerăm că ius cogens intră implicit în ordinea
de drept a Uniunii, prin natura juridică de acte de
drept internaţional a tratatelor UE, fiind poziţionat
deasupra tratatelor Uniunii şi, deci, declanşând
competenţa CJCE de drept internaţional
(argument favorabil tezei internaţionaliste).
În ceea ce priveşte statele mici şi mijlocii
din Uniune, iar din rândul lor nou-veniţii,
recomandabilă ar fi varianta internaţionalistă, care
ar impune garanţii juridice concrete (pe terenul
dreptului internaţional, prin Carta ONU şi alte
documente juridice care consacră ius cogens) în
favoarea respectării statutului de „stat suveran”, cu
tot ce implică aceasta, în cadrul UE. Teza contrară,
integraţionistă, ar putea nega la un moment dat
(prin jurisprudenţa „creatoare de drept” a CJCE)
dreptul statelor membre de a-şi apăra calitatea
de „suveran” în faţa oricărei instanţe judiciare
(regionale, cum este CJCE, internaţionale, cum
este CIJ-ONU) sau arbitrare, atât pe terenul
dreptului comunitar (în temeiul obligaţiei de
compatibilitate a acestuia cu ius cogens), cât şi pe
terenul dreptului internaţional.
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DEZVOLTAREA ŞI EXPERIMENTAREA
PRINCIPALELOR CONCEPTE
OPERAŢIONALE ÎN CADRUL
ALIANŢEI NORD-ATLANTICE
Crăişor-Constantin IONIŢĂ

Recentele evoluţii tehnico-ştiinţifice care
au avut loc în era informaţională au dus la
apariţia unei Revoluţii în Domeniul Militar care,
cu siguranţă, va schimba modalitatea forţelor
militare de ducere a războiului, sprijinite de noi
concepte operaţionale şi „un sistem de sisteme”,
demonstrând superioritatea cognoscibilă a
acestor forţe. Pentru a lupta viitoarele războaie,
forţele militare trebuie să se transforme drastic
sau vor deveni depăşite. Această transformare
are, ca fundaţie, o nouă filozofie de gestionare
a conflictelor viitoare, denumită „Abordarea
bazată pe efecte a operaţiilor” care, alături de
„Abordarea manevrieră” şi „Comanda misiunii”,
vor defini noua abordare a operaţiilor întrunite
conduse de NATO.
Cuvinte-cheie: EBAO, manevrier, descentralizare, întrunit.
Începutul mileniului III a adus cu sine mutaţii
importante în gândirea militară. Îndeosebi, a apărut
şi continuă să persiste ideea unei noi „Revoluţii
în domeniul militar (RMA)”, revoluţie generată,
după părerea specialiştilor militari, de „Era
Informaţională” a secolului XXI1.
La ora actuală, putem afirma că s-a reuşit o
dezvoltare nemaiîntâlnită, de la marile descoperiri
tehnice ale secolului XIX (avionul, tancul,
submarinul), a tehnologiei ducerii războaielor
viitoare, ca urmare a digitizării, miniaturizării,
evoluţiei tehnicii spaţiale, a robotizării,
cibernetizării şi biologitizării câmpului de luptă
multidimensional. Deci s-a realizat sau este pe cale
să se realizeze componenta tehnologică a RMA.
Cunoaştem cu toţii, de asemenea, măsurile
întreprinse în toate armatele moderne, inclusiv
cea românească, pentru realizarea transformării

organizaţionale şi structurale (vezi NATO Response
Force, EU Battle Group, Forţele expediţionare
americane şi Strategia de transformare a Armatei
României). S-au emis strategii şi viziuni pentru
ca dezvoltarea tehnologică să beneficieze de forţe
capabile să le manevreze şi întrebuinţeze cu cea
mai mare eficienţă. Iar previziunea de realizare a
astfel de forţe supertehnicizate este pentru al doilea
deceniu al acestui secol.
Mai rămâne ultima componentă de realizat, şi
anume, cea doctrinară. Cu toate că putem vorbi de
apariţia, în fază incipientă, a noi concepte, precum:
globalizarea, războiul cibernetic, operaţiile
speciale, operaţiile informaţionale, sistemul de
comandă, control, calculatoare, comunicaţii,
informaţii şi informatică (C4I2) etc., apreciem
că o evaluare exhaustivă a viitorului conceptelor
doctrinare privind abordarea războaielor mileniului
III, pentru realizarea unei RMA complete,
se constituie într-un demers benefic. Întrucât
considerăm că transpunerea acestor concepte întro nouă doctrină, împreună cu o nouă tehnologie,
devenită deja operaţională, precum şi cu finalizarea
redimensionării noilor structuri militare ale
NATO, UE şi ale României, vor schimba radical
modalitatea de pregătire şi desfăşurare a viitoarelor
operaţii întrunite. De aceea, acest articol va analiza
în cuprinsul său noile tendinţe privind fizionomia
conflictelor viitoare, concretizate în dezvoltarea
şi experimentarea unor concepte operaţionale la
nivel strategic (CD&E) ce vor reflecta adaptarea
acestor conflicte la schimbările dese ale mediului
internaţional, şi va prezenta câteva căi şi modalităţi
de implementare a conceptelor aprobate de Alianţa
Nord-Atlantică în Armata României.
Din discuţiile purtate cu specialişti ai NATO
şi UE şi din prezentările audiate cu ocazia
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Figura nr. 1: Scopurile şi domeniile transformării

diferitelor activităţi la care am participat, a reieşit
faptul că transformarea forţelor, conceptelor şi
capabilităţilor naţionale în decadele următoare
trebuie să aibă la bază o nouă filozofie privind
ducerea acţiunilor militare, cea a abordării bazate
pe efecte a operaţiilor, care, alături de abordarea
manevrieră (forţe şi operaţii expediţionare) şi
comanda misiunii (o nouă abordare a planificării şi
conducerii), vor defini modul de pregătire şi ducere
a operaţiilor întrunite desfăşurate de NATO, UE şi
statele membre.
Pentru a transforma conceptele şi capabilităţile
viitoarelor forţe apte să întrebuinţeze, la parametrii
maximi, tehnologia deja existentă, NATO, luând
exemplul SUA, a elaborat „Viziunea Strategică
– Provocarea Militară”, document prin care
se prezintă, prospectiv, planificarea şi ducerea
viitoarelor operaţii aliate şi care include, printre
altele, directivele transformării forţelor, conceptelor
şi capabilităţilor în decadele următoare.
Produsul final al transformării Alianţei îl
constituie realizarea unor forţe aliate capabile să
desfăşoare întreaga gamă de acţiuni militare, atât
în zona de responsabilitate, cât şi în afara acesteia,
pentru apărarea intereselor naţionale ale statelor
membre, ale valorilor democratice, menţinerea
şi restabilirea păcii, precum şi realizarea unei
cooperări strânse cu posibili parteneri şi prieteni.
Aceste forţe vor include şi sistemele aliate
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privind planificarea apărării şi managementul
capabilităţilor de apărare.
Transformarea va avea trei scopuri distincte,
care cuprind obţinerea unor efecte coerente, a
superiorităţii decizionale şi a dislocării şi susţinerii
joint. Scopurile vor fi atinse prin şase domenii ale
transformării, conform figurii nr.1.
Transformarea se finalizează prin stabilirea
unor programe şi aplicaţii care să transpună în
practică cerinţele şi obiectivele stabilite pentru
fiecare domeniu în parte. Aplicaţiile şi programele
pot fi foarte vaste sau strict pe fiecare obiectiv
în parte, naţionale sau multinaţionale, asigurând
astfel o transparenţă reală şi un efect cu adevărat
sinergetic.
Abordarea
manevrieră
(Manoeuveist
Approach) reprezintă o continuare a conceptului
„Bătăliei Aero-Terestre”, concept experimentat,
pentru prima dată, în 1982, de către englezi, pe
timpul Războiului din Falkland, preluat mai apoi
de către americani şi întrebuinţat în 1990, în cadrul
Primului Război din Golf, când s-a urmărit lovirea
concomitentă a inamicului, din aer şi de pe uscat.
La ora actuală, acest concept este dezvoltat în
majoritatea statelor membre NATO.
Conceptul în sine nu este nou. El preia idei şi
principii ale celebrului teoretician militar chinez
Sun Tzî (cca 500 î.d.H.) şi porneşte de la ideea că o
abordare în care se urmăreşte neutralizarea voinţei
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Figura nr. 2: Ciclul de luare a deciziei al col. Boyd

şi coeziunii adversarului este mai avantajoasă
decât cea prin care se doreşte doar distrugerea sa
fizică. Iar aceasta se poate obţine doar prin evitarea
puterii sale militare şi prin aplicarea puterii proprii
împotriva părţilor sale slabe.2
Combinarea focului cu manevra, un tempo
rapid şi folosirea avantajului surprinderii pe
toată adâncimea dispozitivului adversarului sunt
elementele esenţiale ale acestei noi abordări a
războiului, în care nu folosirea forţei fizice este
primordială, ci efectul psihologic creat prin ritmul
susţinut şi lovirea simultană a mai multor obiective,
care, la rândul lor, multiplică efectul surprinderii.
Conform doctrinei militare britanice, abordarea
manevrieră este definită ca „acea abordare a
operaţiei în care anihilarea coeziunii şi voinţei
de a lupta a adversarului este primordială. Ea
solicită o atitudine mentală în care realizarea
neprevăzutului, folosirea iniţiativei şi căutarea
originalităţii sunt combinate cu o puternică
dorinţă de a obţine succesul”.3 Rezultă că acest
concept nu abordează o activitate fizică, ci o idee
sau o filozofie a modului de operare pe câmpul de
luptă.
Abordarea manevrieră se bazează pe tempo-ul
dat ciclului decizional, sau aşa-numitului OODALOOP (vezi fig. nr. 2), şi se caracterizează prin:
aplicarea puterii militare proprii asupra părţilor
slabe ale adversarului, după identificarea prealabilă
a acestora; focalizarea asupra adversarului, şi nu
a teritoriului acestuia; viteza de acţiune/reacţiune
pe timpul luării deciziei; înfrângerea voinţei
adversarului de a mai continua lupta; distrugerea

coeziunii de luptă a adversarului; calităţile
personale ale comandantului.
Printre tipurile de operaţii puse în lumină de
acest concept doctrinar se numără şi operaţia
preemptivă, care, alături de prevenire şi protecţie,
participă la înfrângerea voinţei adversarului de
a mai continua lupta. La început, acest tip de
operaţie avea scopul de a exploata o oportunitate
apărută pe câmpul de luptă, deseori prevăzută,
înaintea adversarului, cu scopul de a-i interzice
acestuia urmarea unui curs avantajos de ducere a
operaţiei. Intenţia era de a modifica, într-un mod
neprevăzut, planul de operaţii al adversarului,
câştigând astfel iniţiativa. Ceea ce Sun Tzî a definit
anterior „o victorie obţinută înainte de cristalizarea
situaţiei”.4
Operaţia preemptivă a fost dezvoltată de către
Strategia Naţională de Securitate a SUA care,
în cadrul măsurilor luate pentru contracararea
terorismului global, stipula: „...nu vom ezita să
acţionăm independent, dacă este necesar, ca
să ne exercităm dreptul de autoapărare prin
acţiuni preemptive împotriva...teroriştilor, în
scopul prevenirii oricărei acţiuni ostile împotriva
cetăţenilor sau ţării noastre.....Trebuie să fim
pregătiţi să oprim statele destabilizate şi clienţii
lor terorişti, înainte ca aceştia să poată ameninţa
sau folosi ADM împotriva SUA sau a aliaţilor şi
prietenilor noştri.”5
Abordarea manevrieră a reprezentat primul
concept doctrinar care a adus în prim-plan
importanţa efectului dorit în operaţie şi a intenţiei
comandantului. Mai târziu, acestea din urmă au
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fost dezvoltate în cadrul a noi concepte doctrinare:
abordarea bazată pe efecte a operaţiilor şi comanda
bazată pe misiune.
Comanda misiunii (Mission Command) este un
concept doctrinar folosit în prezent doar de Marea
Britanie, fiind preluat şi dezvoltat după un concept
german („ordinul bazat pe misiune”), apărut înainte
de cel de-al Doilea Război Mondial.
Conceptul este în strânsă legătură cu cel
de abordare manevrieră, asigurând acel stil de
comandă care să conducă la o creştere a vitezei
ciclul decizional şi o pregătire pentru exploatarea
oportunităţilor. Un astfel de stil de comandă
promovează comanda descentralizată, libertatea şi
viteza de acţiune, dar şi iniţiativa.
Filozofia de comandă britanică6 se caracterizează
prin: importanţa luării cu rapiditate a deciziei;
înţelegerea intenţiei generale şi specifice a
comandantului, prin care se canalizează iniţiativa şi
intuiţia subordonaţilor către îndeplinirea scopului
general urmărit; responsabilitatea îndeplinirii
intenţiei comandantului. Această filozofie are
ca principii: unitatea de efort – coordonarea
tuturor activităţilor pentru realizarea intenţiei
comandantului; descentralizarea comenzii –
delegarea autorităţii pentru creşterea vitezei luării
deciziei; încrederea – bazată pe profesionalism şi
calităţi personale; înţelegerea reciprocă – bazată pe
apartenenţa la aceeaşi organizaţie, încredere şi o
doctrină comună; luarea cu repeziciune a deciziei.
Esenţa acestei filozofii constă în descentralizarea
comenzii, menţinând totuşi unitatea de efort, prin
transmiterea la subordonaţi numai a „ceea ce
au de făcut, şi nu cum să facă”. Acest stil de
comandă se poate realiza numai cu ajutorul unei
doctrine comune, printr-o pregătire adecvată, prin
proceduri de operare standard (SOP), transmiterea
standardizată a ordinelor, un efort principal şi
stabilirea clară a relaţiilor de comandă.
Unul din procedeele de lucru în cadrul
comandamentelor îl reprezintă regula „1/3 timp
pentru comandant, 2/3 timp pentru subordonaţi”.
Această regulă asigură timpul necesar
subordonaţilor de a duce la îndeplinire intenţia
comandantului şi transpunerea în practică a
principiului descentralizării comenzii.
Abordarea bazată pe efecte a operaţiilor
(EBAO) reprezintă cea mai nouă filozofie privind
ducerea războaielor viitorului, filozofie care
schimbă total modul de soluţionare a conflictelor.
Nu mai vorbim de clasica confruntare forţă – forţă,
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ci de un cu totul nou tip de confruntare: forţă –
efecte.
Conceptul este dezvoltat atât de NATO, prin
Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT),
cât şi de Armata SUA, prin Comandamentul
american al Forţelor Întrunite (USJFCOM) şi
Comandamentul Forţelor Terestre pentru Doctrină
şi Instrucţie (TRADOC) şi este definit ca „operaţii
care sunt planificate, executate, revăzute şi adaptate
pe baza unei înţelegeri depline a câmpului de
luptă modern, în scopul influenţării sau schimbării
comportamentului unui sistem sau capabilitate,
folosind aplicarea integrală sau elemente selective
ale puterii naţionale, pentru a îndeplini directivele
politice trasate”.7 			
Filozofia implică aplicarea coordonată,
integrată, a tuturor instrumentelor puterii unei
naţiuni sau alianţe, atât militare, cât şi nonmilitare,
pentru a crea acele efecte ale campaniei care duc
la atingerea obiectivelor dorite. Rezultă că noua
filozofie implică guverne naţionale, organizaţii
neguvernamentale şi organisme internaţionale,
în cadrul cărora procesul de consultare va deveni
piatra de căpătâi pentru obţinerea succesului
scontat.
Putem afirma că anumite efecte s-au urmărit şi
în conflictele trecute, dar numai sporadic, fără a
se intenţiona să se întrebuinţeze avantajele oferite
de tehnologia actuală. Această nouă abordare nu
este o încercare de a înlocui producerea de pierderi
masive sau războiul manevrier, ci o altă modalitate
de pregătire şi ducere a acţiunilor militare.
Pentru o mai uşoară înţelegere a conceptului,
vom folosi metoda OENAR (vezi fig. nr. 3)
- se porneşte de la stabilirea stării de finalitate
(End State) şi a obiectivelor de îndeplinit; apoi
se analizează ce efecte scontate sau nescontate
(directe, indirecte, intenţionate sau neintenţionate)
ar duce la îndeplinirea acestor obiective şi asupra
căror noduri (puncte decizionale, centre de greutate,
etc.) să se acţioneze; următorul pas îl reprezintă
stabilirea tipului de acţiune asupra fiecărui nod în
parte şi ce misiuni revin fiecărui element al puterii
naţionale sau aliate (politic, militar, economic,
social, informaţional şi de infrastructură/PMESII);
ultima parte ar reprezenta-o asigurarea resurselor
necesare îndeplinirii acestor misiuni. Pe scurt, în
cadrul planificării bazate pe efecte a operaţiilor, se
porneşte de la aplicarea resurselor (capabilităţilor)
pentru a executa acţiuni (misiuni) împotriva
nodurilor-cheie (Puncte Decisive, Centre de
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Figura nr. 3: Modelul OENAR

Greutate), în vederea creării acelor efecte care să
ducă la realizarea obiectivelor propuse.
În condiţiile date, se consideră că acest concept
este modelul care reflectă cel mai fidel concepţia în
care se va organiza şi desfăşura acţiunea militară
în era informaţională. Esenţa abordării bazate pe
efecte a operaţiilor constă în cunoaşterea în orice
moment a spaţiului de luptă şi a dimensiunilor
adiacente acestuia, principiu definit extraordinar
de bine de Sun Tzî acum 2.500 de ani: “Cunoscând
inamicul şi pe tine însuţi, rezultatul bătăliei va fi
cert; Cunoscându-te numai pe tine, şi nu şi inamicul,
aceasta duce la un rezultat neclar; Necunoscând
nici inamicul, nici pe tine însuţi, vei pierde lupta”.
Aşa cum prevede Viziunea Strategică a Alianţei,
toate operaţiile viitoare vor fi bazate pe efecte, prin
implicarea tuturor instrumentelor puterii aliate,
exercitate într-o aşa manieră încât să creeze efectul
dorit pentru a realiza obiectivul strategic. Deoarece
realizarea acestui concept necesită şi utilizarea
puterii statelor aliate, precum şi a unor organizaţii
internaţionale şi neguvernamentale, apare ca
primordială existenţa unui proces de coordonare şi
a unor structuri create în acest scop.
După tragicele evenimente din septembrie
2001, Armata SUA a trecut la experimentarea unei
structuri de coordonare militaro-civilă în cadrul
Comandamentului Strategic Central (CENTCOM),
structură denumită Grupul de Coordonare Integrat
Întrunit şi Interagenţii (JIIAG), din care face parte,
pe lângă reprezentanţii armatei, şi personal din

cadrul CIA, FBI, Departamentele de Justiţie, cel al
Trezoreriei şi de Stat.
„Prima provocare a operaţiilor interagenţii
este aceea de a atinge unitatea de efort, în ciuda
diferenţelor de cultură, intereselor competitive şi a
priorităţilor diferite ale organizaţiilor participante.”8
Scopul creării JIIAG a fost acela de a sprijini
comandantul militar strategic şi statul său major
pe timpul planificării, prin schimburi de informaţii
între armată şi diferitele structuri guvernamentale
cu rol în securitatea şi apărarea naţională,
precum şi prin consilierea comandantului asupra
problematicii specifice fiecărei organizaţii.
Rezultă că, numai prin crearea unui
mediu naţional şi internaţional de colaborare
informaţională, se poate aborda o operaţie bazată
pe efecte, atât pe timpul planificării acesteia, cât şi
pe timpul execuţiei şi analizării efectelor realizate
după execuţie (vezi fig. nr. 4).
Aşa cum am afirmat anterior, conceptul EBAO
reprezintă o dezvoltare a abordării manevriere,
prin crearea unei filozofii noi privind planificarea
şi ducerea operaţiilor. Obiectivul strategic al
unei operaţii este realizat prin integrarea tuturor
capabilităţilor Alianţei care pot genera acele
efecte ce pot reduce coerenţa operaţională a unui
adversar, pot neutraliza capabilităţile acestuia,
îi pot modifica modul în care percepe realitatea
câmpului de luptă şi îi pot înfrânge voinţa de a mai
continua lupta.
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Figura nr. 4: Etapele EBAO

Implementarea noilor concepte doctrinare şi
realizarea ultimei precondiţii necesare unei RMA
vor necesita noi moduri de a gândi, planifica
şi acţiona. Datorită constrângerilor politice,
influenţelor juridice şi accesului la noi capacităţi
tehnologice, accentul se va pune tot mai mult
pe efectele ce trebuie create pentru a atinge
obiectivele strategice ale campaniei, precum şi
pe abilitatea comandantului de a realiza aceste
efecte. Pe măsura introducerii şi generalizării
componentelor specifice EBAO, domeniul
operaţional al planificării şi ducerii operaţiilor va
cunoaşte adaptări corespunzătoare, care să permită
punerea în valoare a noilor concepte.
Conceptele viitoare vor necesita realizarea
unor sisteme şi procese care sunt caracterizate
prin abilitatea de a atinge superioritatea în luarea
deciziilor, efecte coerente şi dislocare şi susţinere
întrunite.
Comanda bazată pe misiune se va concretiza
în realizarea unei superiorităţi decizionale,
superioritate care presupune adoptarea şi
implementarea deciziilor mai rapid decât ar
putea adversarul reacţiona, permiţând astfel
comandantului structurii de forţe să modeleze
mediul pentru a se potrivi cel mai bine cu nevoile
şi obiectivele sale. Superioritatea în luarea deciziei
depinde în mare parte de stabilirea şi menţinerea
unei poziţii dominante în informarea şi diseminarea
oportună a cunoştinţelor referitoare la situaţia
din timpul tuturor fazelor unei operaţii. Aceasta
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permite o înţelegere completă şi mai exactă a
situaţiei operaţionale decât adversarul, parcurgerea
ciclurilor de elaborare a deciziei într-un timp mai
scurt, ceea ce asigură implementarea acesteia
cu rapiditate şi discreţie. Astfel, se realizează
condiţii care oferă posibilitatea ca ritmul, coerenţa
şi eficienţa operaţiilor să poată fi îmbunătăţite
radical.
Obţinerea unor efecte coerente este piatra de
căpătâi a EBAO şi presupune ca forţele militare
să fie capabile să-şi coordoneze acţiunile cu
toate instrumentele de putere, pentru a produce
rapid efectele dorite. Se va urmări o mai mare
coerenţă operaţională, printr-o armonizare mai
mare a eforturilor militare cu cele ale agenţiilor
internaţionale, naţionale şi nonguvernamentale
care operează în teatru. Efectele militare coerente
depind de capacitatea de a localiza, observa,
separa şi urmări eficient obiectivele sau ţintele, de
a realiza efectele dorite, a evalua rezultatele şi a
proceda la reangajarea cu rapiditate decisivă.
O angajare mai eficientă în stadiile incipiente
ale unei crize va necesita o mai bună cunoaştere
a situaţiei, care să se realizeze printr-o analiză
continuă, dialog şi consultări cu naţiunile şi
armatele în zonele cu posibile conflicte.
Abordarea manevrieră se va realiza prin
dislocarea şi susţinerea întrunită. Ea presupune
capabilităţi de dislocare (deplasare) a forţelor
militare oriunde este nevoie de ele şi care să
execute operaţii continue, distribuite, nu numai în
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vecinătate, ci şi în toată zona de operaţii. Forţele,
dimensionate, pregătite şi înzestrate în mod adecvat
pentru misiune trebuie să dispună de capacităţi
reale de autosusţinere pe timp îndelungat şi să
beneficieze, totodată, de sprijin de luptă şi sprijin
logistic pe toată durata operaţiei, pentru întreg
spectrul de misiuni.
Noile concepte se află deja cuprinse în
programele de dezvoltare şi experimentare
(CD&E) ale ACT, USJFCOM şi TRADOC (vezi
fig. nr. 5). Ele au circulat la statele membre sub
forma unui documentar intitulat „Conceptele
aliate pentru viitoarele operaţii militare joint
(CAFJMO)”, pentru a fi analizate şi a se propune
măsuri de dezvoltare, experimentare şi, mai
apoi, implementare în cadrul naţiunilor. În urma
discuţiilor cu reprezentanţii naţionali, conceptele
aprobate au fost transpuse în programe de lucru
pentru dezvoltarea şi experimentarea acestora
(CD&E POW), programe care sunt discutate
bianual şi care cuprind o planificare din doi în doi
ani.
De asemenea, o parte din cele mai importante
concepte ale operaţiilor viitoare, printre care
şi cele trei descrise mai sus, au fost introduse şi
în principalele doctrine întrunite aliate (AJP01 (C) Allied Joint Doctrine, AJP-3 Allied Joint
Operations şi AJP-5 Allied Planning for Joint
Operations), naţiunile urmând să le implementeze
în documentele doctrinare proprii.
Deci, ne aflăm în perioada dezvoltării
conceptelor, urmată de experimentare. În unele
cazuri, această experimentare se execută în
paralel cu dezvoltarea conceptelor, prin grupuri de
experimentare multinaţionale (MNE), pe timpul
exerciţiilor aliate multinaţionale (CMX), precum
şi prin folosirea centrelor de excelenţă naţionale
(COE). Dar partea cea mai dificilă va consta în
implementarea acestora, întrucât fiecare naţiune
îşi dezvoltă propriile concepte sau participă, cu
cote diferite, la dezvoltarea şi experimentarea
conceptelor aliate.
Fiind instituţia unuia din noile state membre
care au aderat la Alianţa Nord-Atlantică, Armata
României se află abia la începutul transformării
sale pentru a realiza cele trei precondiţii ale RMA.
Dacă armatele unor state moderne se pot lăuda că
se află în curs de definitivare cel puţin a precondiţiei
tehnologice, noi am început transformarea
concomitent, la două din cele trei elemente ale
războiului viitorului. Astfel că timpul de realizare

a obiectivelor transformării organizatorice şi
structurale este prevăzut pentru perioada 20122015, conform Strategiei de Transformare, iar
implementarea programelor de modernizare este
stipulată pentru 2015-2025. Şi nu este vorba chiar
de tehnologia avansată a unei RMA.
De aici rezultă că dezvoltarea unor noi concepte
doctrinare nu a fost prevăzută în Strategia de
Transformare şi nici discutată în cadrul structurilor
politico-militare române. Iar aceasta pentru
simplul fapt că latura doctrinară a transformării
nu a fost considerată destul de importantă pentru
a fi dezvoltată în următoarea perioadă şi, de aici,
nici nu s-au alocat fondurile necesare participării
României la dezvoltarea şi experimentarea
conceptelor aliate.
Apariţia acestor noi concepte a luat prin
surprindere conducerea militară a Armatei
României, conducere instruită să lupte după
concepte şi principii germane, franceze şi ruseşti şi
care i-a studiat prea puţin pe Sun Tzî sau Mao Tze
Dung. Nici lipsa de experienţă a militarilor români
în participarea la operaţii militare neconvenţionale
(de tip sprijin al insurgenţilor şi contrainsurgenţă,
contraterorism, operaţii speciale, operaţii de
interdicţie şi embargo aerian şi maritim, evacuarea
necombatanţilor, salvare-evacuare, operaţii postconflict) nu a ajutat la renunţarea la o planificare şi
ducere a operaţiilor ca în cel de-al Doilea Război
Mondial.
Iată de ce considerăm că şi dezvoltarea acestei
a treia precondiţii a RMA este la fel de importantă
ca şi celelalte două şi este de dorit ca Armata
României să se implice, pe deplin, cel puţin în
participarea, alături de celelalte membre NATO,
la dezvoltarea şi experimentarea noilor concepte
doctrinare privind conflictele viitoare. Această
implicare s-ar putea materializa prin: participarea
cu specialişti în cadrul grupurilor de lucru sau la
conferinţele organizate; încadrarea cu ofiţeri de
stat major a Echipelor de Integrare a Capabilităţilor
(ICT) sau a diferitelor agenţii ale Alianţei implicate
în CD&E; folosirea forţele naţionale puse la
dispoziţia NATO, cu prilejul participării la diferite
exerciţii sau operaţii; punerea la dispoziţia NATO
a unor instalaţii/facilităţi; participarea cu fonduri.
Totodată, considerăm că ar fi benefică şi
realizarea unor studii strategice pentru dezvoltarea
naţională a noilor concepte. Avem oameni
foarte bine pregătiţi în domeniu, centre de studii
strategice şi pentru experimentare, care ar trebui să
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primească în sarcină studierea şi experimentarea
acestor concepte, luând în considerare şi nivelul
atins de ACT, USJFCOM, TRADOC şi celelalte
state membre participante în CD&E.
Un prim pas important s-a realizat prin
încercarea de a armoniza arhitectura doctrinară
naţională cu cea a Alianţei. De asemenea, prin
implementarea STANAG-urilor aliate, pe linie
de documente doctrinare, s-a început prevederea
unor astfel de noi concepte în doctrinele militare
româneşti aflate în curs de elaborare. Dar este
numai o enumerare, şi nu o analiză aprofundată
a modului cum aceste concepte vor influenţa, în
viitor, planificarea şi ducerea operaţiilor.
Al doilea pas important l-a constituit
realizarea unei noi structuri de comandă şi control
(C2), structură propusă în cadrul Strategiei de
Transformare a Armatei României şi transpusă în
practică prin Legea de organizare şi funcţionare
a Ministerului Apărării nr. 346 din 21.07.2006.
Considerăm că, printr-o nouă organizare structurală
de comandă, conducerea politico-militară va
dispune de pârghiile necesare dezvoltării unor noi
concepte doctrinare. Dar aceasta se va întâmpla
abia după operaţionalizarea structurilor de C2
respective.
Mai sunt multe de făcut. Îndeosebi pentru
analizarea implicaţiilor pe care noile concepte
doctrinare le vor impune planificării şi ducerii
viitoarelor operaţii militare. Am decis să
dispunem de forţe expediţionare, să participăm,
prin interoperabilizare, la NRF şi conceptul UE
privind Battle Groups (EUBG), dar constituirea şi
întrebuinţarea acestora fără o doctrină şi instruire
propice vor conduce la pierderi inutile de vieţi
omeneşti şi la un efort financiar imens. Aceasta
pentru că, de la data hotărârii privind trecerea la
implementarea noilor concepte doctrinare în cadrul
Alianţei Nord-Atlantice, va trebui să revedem
întreaga Strategie de Transformare a Armatei
României şi să începem o nouă transformare.

BIBLIOGRAFIE:
Joseph P. LORENZ, Egiptul şi noua coaliţie
arabă, februarie 1989, Revista Strategic Forum,
SUA, nr. 54.
Crăişor C. IONIŢĂ, Considerente asupra
Revoluţiei în Arta Militară, Revista Gândirea
Militară Românească nr. 3, mai-iunie 2002.
Conf. dr. Vasile PAUL, dr. Ion COŞCODARU,
Centrele de putere ale lumii, Ed. Ştiinţelor
Sociale şi Politice, Bucureşti, 2003.
Dr. Ion COŞCODARU, Evoluţii posibile în
fizionomia conflictelor militare viitoare. Operaţii
şi forţe expediţionare, Revista Impact Strategic nr.
3/2005.
AJP 01 (C), Allied Joint Doctrine, Capitolul 2.
British Military Doctrine, 1996, Capitolul 4.
Strategia Naţională de Securitate a SUA,
Septembrie 2002.
Army Doctrine Publication, Vol. 2, Comanda,
Capitolul 2.
Joint Warfighting Force Concepts Pamflet nr.
7, 17 Nov 04.
Joint Vision 2020 (2000).
NOTE BIBLIOGRAFICE:
1 FRUNZETI, Teodor, Vladimir ZODIAN (coord.),
Lumea 2007. Enciclopedie politică şi militară,
Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2007,
p. 23.
2 AJP 01 (C), Allied Joint Doctrine, Capitolul 2,
pp. 2-7.
3 British Military Doctrine, 1996, Capitolul 4, pp.
4-21.
4 Idem, pp. 4-27.
5 Strategia Naţională de Securitate a SUA,
septembrie 2002, p.6.
6 Army Doctrine Publication, Vol. 2, Comanda,
Capitolul 2, pp. 2-5.
7 Joint Warfighting Force Concepts Pamflet nr. 7,
17 Nov 04.
8 Joint Vision 2020 (2000), p.26.

Colonelul Crăişor-Constantin IONIŢĂ (ionitacc@yahoo.com) este Şef Birou J5 în Statul Major
General al Armatei Române.

66

IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2008

SECURITATE ŞI STRATEGIE MILITARĂ

SECURITATEA NAŢIONALĂ ŞI
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
Irina CUCU
În analiza mediului de securitate, unul din
principalii indicatori ai evoluţiei acestuia este cel
economic. Un stat cu o putere economică mare îşi
permite să susţină o armată puternică, să încheie
alianţe avantajoase, să îşi menţină un nivel de trai
ridicat, să îşi securizeze frontierele.
Cuvinte-cheie: resurse, economic, securitate,
energie, protecţia mediului
Lipsa resurselor sau accesul diferenţiat la acestea
afectează relaţiile dintre state, cu consecinţe dintre
cele mai distrugătoare. Dezastrele naturale au
crescut în frecvenţă, dar şi în intensitate, resursele
energetice sunt aproape epuizate, creşterea
demografică se manifestă în zonele cu resurse
scăzute de hrană şi apă, schimbările climatice din
ultima perioadă, toate duc la influenţarea stabilităţii
şi securităţii, dar, în acelaşi timp, şi la stagnarea
dezvoltării economice a unui stat.
Proasta guvernare, problemele sociale, conflictele etnico-religioase, inconstanţa relaţiilor internaţionale au dus la probleme economice mari
şi, în final, la prăbuşirea unor state. Aceasta este
realitatea mediului de securitate actual, ce impune
crearea unor parteneriate, a unor noi forme de cooperare regională şi globală. Din păcate, economia
mondială depinde foarte mult de resursele energetice, petrolul fiind resursa principală. Deficitul
acestuia este, în prezent, cauza celor mai multe
conflicte pe plan mondial. Lupta pentru resurse
determină geopolitica secolului XXI. La o analiză
atentă se observă că zonele de conflict sunt şi zonele cu importante resurse, dar cu o economie slab
dezvoltată.
Totodată, într-un stat în care mediul de securitate
este stabil, economia are un trend ascendent. În
primul rând, îşi permite să încheie parteneriate
şi alianţe avantajoase, atrage investiţii străine, îşi
poate dezvolta infrastructura economică, îşi poate
folosi potenţialul turistic, are pieţe de desfacere
stabile, rata şomajului este scăzută şi nivelul de
trai este ridicat.

În acelaşi timp, un stat dezvoltat economic îşi
permite să negocieze condiţii avantajoase în cadrul
schimburilor economice, atrage investiţiile străine,
are un PIB ridicat (ceea ce duce, implicit, la un
buget pentru apărare mare), un nivel de trai ridicat,
deci un mediu de securitate stabil.
Între cele două componente există o strânsă
dependenţă: cu cât o ţară este mai dezvoltată
economic, cu atât mediul de securitate este mai
stabil. Şi reciproca este valabilă: cu cât mediul
de securitate este mai stabil, cu atât dezvoltarea
economică a unui stat este mai accentuată. Acest
lucru se poate observa la o analiză atentă a statelor
dezvoltate. Dacă ne uităm la primele puteri
mondiale ale acestui deceniu, vedem că acestea
sunt state cu un mediu de securitate stabil. Singurele
ameninţări majore la adresa securităţii acestor
state sunt terorismul şi calamităţile naturale, dar şi
acestea reuşesc a fi controlate într-o măsură mai
mare decât în statele în curs de dezvoltare.
Securitatea economică
Securitatea economică este una din
componentele importante ale unui stat, ea se
numără printre problemele principale cu care
se confruntă umanitatea. Securitatea economică
reprezintă „acea stare de fapt a economiei care
permite ca aceasta să funcţioneze relativ normal,
nu numai în condiţii de pace, ci şi de război”.1
În lucrarea Globalizare şi securitate economică, Lavinia Florea prezintă mai multe definiţii ale
termenului de securitate economică, printre care
cea a lui Stephen D. Krasner: „Securitatea economică poate presupune bunăstarea grupurilor dintr-o ţară, perspectivele electorale ale partidelor,
libertatea de acţiune a creatorilor de politici guvernamentale, stabilitatea unui regim specific sau
bunăstarea economică agregată şi perspectivele
de creştere ale unei ţări” (Krasner, 1992, p. 97)2 .
Factorii care asigură securitatea economică atât
la nivelul micro, cât şi la cel macro social sunt: si-
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guranţa unei locuinţe; siguranţa locului de muncă;
siguranţa unui venit minim; competitivitatea economică; suveranitatea şi securitatea alimentară (pe
de o parte, asigurarea accesului fiecărui individ la
alimente, eventual autosuficienţa producţiei agricole, iar pe de altă parte, calitatea hranei); protecţia
socială universală (în primul rând pentru categoriile cele mai defavorizate), care presupune acordarea de ajutoare din partea statului, siguranţa pensiilor; accesul la învăţământ şi la serviciile medicale.3 Securitatea economică reprezintă un concept
complex şi dinamic. Complexitatea sa derivă din
multitudinea de procese şi fenomene economice,
sociale, financiare, şi nu numai, pe care o presupune. Pe de altă parte, aici, intervine globalizarea,
văzută atât ca proces, cât şi ca fenomen care acţionează sistematic şi permanent asupra economiilor
naţionale. Dinamismul său este dat de ritmul alert
al proceselor şi fenomenelor economice care se
produc atât la nivel naţional, cât şi planetar.
Securitatea economică este: un factor esenţial
al securităţii naţionale, care asigură resursele şi
echilibrul dinamic al celorlalte componente ale
sistemului securităţii naţionale, este una dintre
dimensiunile ei, atât la nivel naţional, cât şi regional
şi planetar4, este un deziderat al fiecărui individ,
comunitate umană, stat naţional etc. Securitatea
economică este un obiectiv prioritar al guvernelor,
organizaţiilor regionale şi internaţionale care au
ca rol asigurarea şi garantarea securităţii. Ea este
sursă şi fundament al eradicării sărăciei, foametei,
inegalităţilor sociale şi economice, atât între
indivizi, cât şi între diferite regiuni. Asigurarea
securităţii economice este rezultatul interacţiunii
dintre factorii interni şi cei externi, care potenţează,
sau nu, întreg procesul de producţie, repartiţie şi
consum al bunurilor şi serviciilor realizate într-o
economie naţională. Actorii statali şi nonstatali
joacă un rol deosebit de semnificativ în realizarea
securităţii economice atât la nivel naţional, cât
şi regional şi global5. Principalele probleme care
trebuie avute în vedere sunt: resursele, de orice
natură, securitatea alimentară şi problemele legate
de apă, securitatea energetică, problemele de
mediu şi pieţele de desfacere, pe care vom încerca
să le tratăm în subcapitolele următoare.
Securitatea resurselor
Intensificarea competiţiei pentru resurse
strategice este o condiţie a asigurării unei continue
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performanţe industriale, deci, o chestiune legitimă
de securitate. Surse de potenţiale conflicte pot să
constituie resursele minerale din centrul şi sudul
Africii, din Anzi, din Amazonia şi din estul Asiei.
Două treimi din cobaltul metalic cu importanţă
strategică se găsesc în minele din Africa Centrală.
China are o mare parte din rezervele mondiale de
tungsten.
Problema resurselor de orice natură este una
foarte gravă şi din ce în ce mai frecvent discutată
în ultimul timp. Se caută soluţii nu doar pentru
resursele energetice, dar şi pentru cele alimentare
şi de apă.
Exploatările necontrolate ale solului şi subsolului
planetei au dus, printre altele, în ultimă instanţă,
la modificări climatice însemnate. Încălzirea
climei este una din problemele viitorului, scăderea
volumului apei potabile şi creşterea nivelului
apelor mărilor şi oceanelor va fi o problemă ce
ar trebui rezolvată în cel mai scurt timp. Datorită
acestora, migraţia populaţiei din regiunile fără
apă potabilă şi din zonele litorale joase va crea
o presiune foarte mare asupra celorlalte zone. În
acelaşi timp, suprafeţele agricole vor fi din ce în
ce mai mici, deci, producţia alimentară va fi mai
redusă.
Până în prezent s-a avut în vedere, în primul
rând, problema resurselor energetice. Se pare că
viitoarele resurse care vor fi disputate pe plan
mondial sunt cele de apă şi, implicit, de hrană.
Dacă „motorul” economic al secolului al XXlea l-a constituit petrolul, care a creat imperii
financiare, a generat războaie şi lovituri de stat,
„motorul” secolului XXI îl va constitui apa, mai
exact, resursele hidrologice mondiale. Conform
experţilor, în jurul anului 2025 – adică în mai puţin
de două decenii – resursele de apă ale planetei
vor scădea simţitor, o criză mondială a apei se va
instala pe Terra, conducând spre ceea ce denumim
astăzi „sărăcia hidrologică“. Cei care vor stăpâni
resursele de apă ale planetei vor stăpâni Pământul
şi vor dicta, astfel, politica lor zecilor de state cu
deficit hidrologic. Rolul jucat de „petro-dolari” în
secolul XX va fi jucat, în secolul XXI, de „hidrodolari”6.
Principalele soluţii pentru rezolvarea acestor
probleme grave şi care pot fi generatoare de
conflicte sunt, în opinia noastră, conştientizarea
populaţiei în ceea ce priveşte poluarea mediului şi
noile descoperiri ştiinţifice şi tehnice ce ar putea
duce la reducerea acestor fenomene.
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Securitatea alimentară
Conform FAO, securitatea alimentară reprezintă
„garantarea fiecărui individ, în permanenţă, în
orice loc sau moment, a accesului la o alimentaţie
suficientă şi sănătoasă, care să-i permită să aibă
un regim alimentar satisfăcător pentru o viaţă
sănătoasă şi activă”7.
Principalele organisme mondiale implicate în
monitorizarea securităţii sunt: FAO, CE, USDA.
În ultimii ani se precizează că există probleme de
insecuritate alimentară în 86 de ţări din Africa,
Asia, America Latină şi Caraibe, Oceania, şi
chiar din Europa. În 2004, 35 de ţări au primit
ajutoare de urgenţă din cauza crizelor alimentare.
Cauzele au fost: conflicte militare şi civile, situaţii
postconflict, zone cu calamităţi naturale.
Un factor important în declanşarea conflictelor
este cel datorat constrângerilor pentru protecţia
mediului. Datorită intervenţiei necontrolate a
omului în natură, în dorinţa de a obţine producţii
cât mai mari de resurse, dezastrele naturale au
sporit în intensitate şi frecvenţă. Datorită creşterii
demografice accentuate (şi acest lucru se observă
atât în zonele sărace în resurse, cât şi în cele
subdezvoltate), necesitatea creşterii producţiei de
alimente se accentuează. În acelaşi timp, presiunea
folosirii unor produse alimentare (de exemplu,
porumb şi rapiţă) pentru obţinerea de energie este
tot mai mare. Aceste lucruri au dus la folosirea
necontrolată a suprafeţelor de teren, la încercarea
de mărire a suprafeţelor agricole prin defrişări şi
desecări la nivel planetar. Totodată, folosirea de
substanţe chimice (pesticide) a dus la degradarea
solurilor, deci la producţii din ce în ce mai mici.
O problemă gravă, care se datorează intervenţiei
haotice a omului în natură şi care în viitorul apropiat
va putea genera noi crize şi conflicte, este cea a
apei. Poluarea tot mai mare, schimbările climatice
şi deşertificările extinse din ultima perioadă
vor duce la o lipsă accentuată a apei potabile pe
suprafeţe întinse. Soluţia desalinizării apei marine
este, momentan, una destul de costisitoare, iar
calitatea acesteia este foarte slabă.
O variantă care a fost încercată pentru
neutralizarea acestor probleme a fost cea a
organismelor modificate genetic. După ultimele
studii în domeniu, s-a constatat că un consum de
astfel de alimente duce la apariţia a numeroase boli,
implicit, la creşterea mortalităţii la nivel planetar.

O altă problemă în ceea ce priveşte organismele
modificate genetic se pare a fi faptul că aceste
produse pot fi o „capcană genetică”, că ar putea
fi embrionul viitoarelor războaie bioeconomice.
Organismelor vii le-ar putea fi inseminate „virusuri,
producând boli care să apară după mai mulţi ani.
Aceleaşi virusuri şi maladii ar putea fi activate la
comandă pentru a pedepsi state incorecte sub aspect
politic” (F.Gruhier)8. În consecinţă, alimentele
modificate genetic pot deveni o nouă ameninţare.
În iunie 2008, în cadrul ONU a fost elaborat
Planul de măsuri (PM) de către Grupul de lucru
la nivel înalt (GLNI) înfiinţat şi prezidat de către
Secretarul General ONU. Grupul este compus
din liderii agenţiilor specializate, fondurilor
şi programelor Organizaţiei Naţiunilor Unite,
reprezentanţii Băncii Mondiale, Fondului
Monetar Internaţional, Organizaţiei Mondiale
a Comerţului şi departamentelor relevante din
cadrul Secretariatului ONU. Obiectivul urmărit
de specialişti este acela de a stimula o reacţie
coordonată a agenţiilor, guvernelor, donatorilor,
societăţii civile şi sectorului privat faţă de criza
alimentară mondială, dar şi acela de a elabora o
strategie de acţiune. Planul de măsuri identifică
două tipuri de acţiuni prin care criza alimentară
poate fi redresată: în primul rând, se arată modul
în care pot fi ajutate, acum, grupurile vulnerabile
formate atât din consumatori, cât şi din producători;
în al doilea rând, este enunţat modul în care se poate
interveni structural pentru a preveni repercusiunile
şi a contribui la îmbunătăţiri notabile ale securităţii
alimentare în contextul Obiectivelor de Dezvoltare
ale Mileniului9.
Toate aceste probleme nu au dus momentan
decât la scumpirea, uneori exagerată, a produselor
alimentare, fapt ce afectează, în primul rând,
statele slab dezvoltate, cu o mare densitate umană,
unde majoritatea populaţiei trăieşte în sărăcie.
Acest lucru nu poate conduce decât la apariţia
unor noi conflicte regionale şi la migraţia haotică
şi necontrolată a populaţiei, ce va exercita presiuni
foarte mari asupra regiunilor dezvoltate.
Securitatea energetică
Despre problema securităţii energetice s-au
scris şi se vor mai scrie multe lucrări. La acest
moment, este, poate cea mai stringentă problemă.
Din păcate, în acelaşi timp, este cea care a cauzat
şi va duce la cele mai multe conflicte, atât la nivel
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regional, cât şi mondial. Deţinerea controlului
acestor resurse, dar şi a căilor de transport a lor
poate fi cheia succesului economiilor mondiale.
Aproape toate zonele cu resurse sunt măcinate de
conflicte (zona Orientului Mijlociu, Caspică).
În Strategia de Securitate Naţională a României,
cu privire la energie, se menţionează că „un rol
important în garantarea securităţii naţionale – prin
prisma condiţiilor economico-ociale – revine
asigurării securităţii energetice prin adaptarea
operativă şi optimizarea structurii consumului
de resurse energetice primare şi creşterea
eficienţei energetice”10. Pentru a atinge aceste
obiective se recurge la: „reducerea dependenţei de
aprovizionarea din regiuni instabile sau din state
care folosesc energia ca mijloc de presiune politică;
accelerarea programelor de producere a energiei
nucleare; relansarea preocupărilor vizând creşterea
producţiei de hidroenergie şi de energie bazată
pe tehnologiile moderne de folosire a cărbunilor.
Un rol important trebuie să revină producţiei de
energie din surse regenerabile sau alternative şi
creşterii eficienţei energetice în mediul industrial
şi casnic. Programele de măsuri în acest domeniu
vor fi corelate cu strategiile Uniunii Europene
vizând securitatea energetică”11.
Între mediul de securitate internaţional şi
securitatea energetică există o strânsă corelaţie,
ele influenţându-se reciproc. Nu se poate vorbi
de un mediu de securitate stabil fără o securitate
energetică, dar nici nu există o securitate energetică,
dacă mediul de securitate nu este stabil.
Lipsa resurselor energetice, alimentată de
instabilitatea din Golful Persic, embargourile
asupra Irakului şi Iranului, scăderea producţiei
de petrol din Marea Nordului pot să fie, în acelaşi
timp, generatoare şi produse ale unor războaie
pentru delimitarea sferelor de influenţă în spaţiul
resurselor de petrol şi gaze naturale. Două treimi
din resursele mondiale de petrol sunt controlate de
statele din Golful Persic. O altă zonă cu resurse
uriaşe este cea caspică, unde lupta politicoeconomică se dă şi pentru controlul conductelor
de transport. Intervenţia forţelor Statelor Unite
în zonă a fost motivată, în primul rând, pentru
întărirea independenţei şi dezvoltării economice
a statelor din regiune, prin încheierea conflictelor
regionale şi stabilirea de legături economice care
pot duce la bunăstarea acestor state, întărirea
securităţii energetice a statelor din zonă, dar şi a
Statelor Unite, pentru valorificarea oportunităţilor
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companiilor internaţionale care vin să investească
în zonă. Forţele ruseşti au motivat intervenţia lor
în Cecenia prin nevoia securizării conductelor
de transport petrolier din zonă dar şi a industriei
petroliere de aici12.
O politică energetică externă coerentă vizează:
diversificarea surselor şi rutelor de transport
pentru energie; exportul modelului şi principiilor
pieţei interne europene; promovarea politicilor
şi tehnologiilor UE (eficienţa energetică;
dezvoltarea surselor regenerabile; facilitarea
cooperării tehnologice şi industriale; promovarea
mecanismelor protocolului de la Kyoto)13.
Problema resurselor va putea fi rezolvată, poate,
prin folosirea resurselor alternative. În tot mai
multe state din lume, folosirea energiei eoliene,
solare şi hidrologice se încearcă a fi pusă în practică
pe scară largă. Tot mai frecvent, oamenii de ştiinţă
reuşesc să descopere noi surse de energie şi, din
fericire, mai puţin poluante (maşini electrice sau,
mai nou, care folosesc drept combustibil apa).
Din păcate, costurile foarte mari de producţie şi
întreţinere nu permit momentan folosirea acestora
pe scară largă. Probabil că, într-un viitor apropiat,
se vor găsi soluţii pentru reducerea acestor costuri
şi utilizarea acestor produse la scară planetară.
„Securitatea energetică” este ultima sintagmă
care naşte discuţii aprinse în media şi în
cercurile politice interne şi internaţionale. De la
întreruperea temporară, la sfârşitul anului 2005
şi începutul anului 2006, a furnizării de gaz către
Ucraina şi alte câteva state europene de către
concernul rusesc Gazprom, o veritabilă psihoză sa declanşat în rândul guvernelor europene. Şi, ca
urmare a acestor nelinişti la nivel înalt, procesul
sinuos de liberalizare a pieţei energiei în UE a
fost pus serios în discuţie, încetinit şi chiar tinde
să fie abandonat, în schimbul unei „strategii de
securitate europeană” menite să reducă – desigur,
prin intervenţii concertate ale guvernelor europene
pe piaţa energiei, şi aşa sufocată de omniprezenţa
statului – dependenţa de resursele ruseşti de gaz
natural sau petrol14.
Chiar dacă problema resurselor, de orice natură,
este, poate, cea mai importantă pentru menţinerea
unui mediu de securitate stabil, găsirea, dar şi
deţinerea controlului unor pieţe de desfacere
viabile reprezintă o problemă la fel de importantă
pentru dezvoltarea economică.
Pentru a avea un mediu de securitate stabil,
este nevoie să avem o securitate economică.
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Securitatea economică este ameninţată atât de
factori interni, cât şi de factori externi. Dintre
factorii interni, putem menţiona: sărăcia, şomajul,
crizele financiare, protecţia socială deficitară,
lipsa competitivităţii economice, delocalizările
şi externalizările15, protecţia mediului. Din acest
motiv, se cere analizată în detaliu relaţia dintre
economie şi securitate, economia fiind componenta
de bază a mediului de securitate naţională.
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CONCEPTUL DE „SECURITATE”
ÎN LEGISLAŢIA INTERNĂ
ŞI INTERNAŢIONALĂ
Mirela ATANASIU

Astăzi, puţini sunt cei ce neagă faptul că
securitatea este una dintre problemele principale
cu care se confruntă umanitatea. Securitatea
ocupă un loc central între preocupările actuale
ale gândirii filosofice, întrucât omenirea, care
pare incapabilă să coexiste armonios, domină
multe din condiţiile ce determină această stare pe
diferite niveluri ale organizării sociale: individual,
grupal, naţional, regional sau global.
Nu poţi determina starea de securitate fără a
stabili care sunt ameninţările, pericolele, riscurile
şi vulnerabilităţile care o pot influenţa. Chiar şi
aşa, este greu să le prevezi pe toate, deoarece
permanent apar unele noi, care pot dezechilibra
sau schimba tot scenariul acţiunilor de urmat,
inclusiv în domeniul normei şi reformei.
De aceea, noile dezvoltări ale mediului de
securitate fac necesare măsuri de redefinire,
reconfigurare şi reconstruire pe noi piloni a
dreptului la securitate individuală, naţională
şi colectivă şi reglementare a noilor forme de
cooperare. Deşi dreptul la securitate pare a fi
un drept intrinsec, conţinut în toate tratatele şi
acordurile internaţionale, totuşi, lumea evoluează
şi realitatea arată că reglementările de ieri nu mai
sunt valabile azi, putând deveni chiar nepotrivite
pentru mâine.
Cuvinte-cheie: securitate, securitate a
individului, securitate umană, securitate societală,
securitate a grupului, securitate naţională,
securitate colectivă, securitate europeană,
securitate globală, securitate prin cooperare,
vulnerabilitate, risc, ameninţare, pericol
Securitatea reprezintă condiţia esenţială de
a te simţi protejat împotriva pericolului sau a
pierderilor. În sens general, la nivel personal,
securitatea este un concept asemănător celui de
„siguranţă”. Nuanţa separatoare dintre ele constă
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în accentul pus pe protecţia împotriva pericolelor
endogene. Sensul general al termenului „securitate”
este similar cu cel de „siguranţă”, dar, din punct de
vedere tehnic, „securitatea” nu se referă doar la un
lucru sigur în prezent, ci şi la unul securizat pentru
o perioadă în viitor.
Anumite concepte noi derivă din diferitele
domenii ale securităţii.Astfel, ca să putem aprofunda
conceptul de „securitate” trebuie să ne referim la
altele, printre care cele de: „risc”, „ameninţare”,
„vulnerabilitate”, „exploatare”, „contramăsuri”,
„apărare în adâncime”, „asigurare”.
În acest context, riscul reprezintă un posibil
eveniment care poate produce o pierdere de natură
diferită, ameninţarea reprezintă o metodă de a iniţia
un eveniment periculos riscant, vulnerabilitatea
este o slăbiciune, o „breşă în securitate” care poate
fi exploatată şi transpusă în ameninţare, riscul
exploatat reprezintă o vulnerabilitate care a fost
transformată în ameninţare, contramăsurile sunt
modalităţi de stopare a ameninţărilor derivate dintrun eveniment riscant, apărarea în adâncime se
referă la faptul că niciodată nu trebuie să te bazezi
pe o singură măsură de securitate, asigurarea este
nivelul de garanţie că sistemul de securitate va
activa aşa cum era de aşteptat.
1. Securitatea – conceptualizare
şi interdependenţe
Conceptul de securitate a fost insuficient
dezvoltat la sfârşitul anilor ‘70, şi din cauza
idealiştilor, care respingeau modelul realist, ca fiind
din cale afară de îngăduitor cu proliferarea armelor
nucleare. În loc să se orienteze spre conceptul
de securitate, idealiştii s-au direcţionat către
conceptul de pace. Politica de pace, dezarmare şi
cooperare internaţională, din perioada interbelică,
avea prioritate în faţa securităţii1.
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Conceptul de securitate a devenit, după 1989,
unul din cele mai utilizate concepte la nivelul elitelor internaţionale, alături de cele de globalizare, mondializare sau occidentalizare. Acest concept tinde să aibă un coeficient cu valori din ce în
ce mai mari. Până în anii ‘80, acesta avea un rol
subsidiar, în analize fiind dezvoltat cu precădere
în domeniul militar, în cadrul studiilor strategice.
Pentru a dobândi o înţelegere corectă a
problemei securităţii, din prismă filosofică, trebuie
să înţelegem mai întâi conceptul de securitate. Un
concept simplist de securitate constituie o barieră în
calea progresului. Prin expresia „concept simplist”
se face referire la o înţelegere a securităţii, care
percepe în mod inadecvat contradicţiile latente
proprii conceptului însuşi şi/sau sub una dintre
semnificaţiile sale minimaliste, limitându-se la
înţelegerea contextuală doar a unui mesaj sau a unei
părţi a acestuia, neţinând cont de faptul că expresia
logică a securităţii implică aproape întotdeauna
niveluri înalte de interdependenţă a actorilor care
încearcă să se menţină în securitate.
Securitatea umanităţii este afectată de cinci tipuri
de factori: politici, militari, economici, sociali şi de
mediu. În sens larg, securitatea politică se referă la
stabilitatea organizaţională a statelor, a sistemelor
de guvernare şi a ideologiilor care le legitimează.
Securitatea militară se referă la interacţiunea dublă
a capacităţilor instrumentelor statale de ofensivă
şi defensivă şi percepţia statelor asupra intenţiilor
unora faţă de altele. Securitatea economică priveşte
accesul necesar la resurse, finanţe şi pieţe pentru
a susţine un nivel acceptabil de bunăstare şi de
putere a statului. Securitatea socială se preocupă de
capacitatea de susţinere, în limitele unor condiţii
de evoluţie acceptabile, a elementelor tradiţionale
de identitate: limbă, cultură, obiceiuri culturale
şi religioase. Securitatea mediului se referă la
menţinerea biosferei locale şi planetare, ca suport
esenţial de care depind toate acţiunile oamenilor.
Aceste cinci dimensiuni ale securităţii nu operează
izolat una faţă de cealaltă. Securitatea, conceptual,
necesită, în mod evident, un obiect de referinţă,
întrucât, fără un răspuns la întrebarea: „Securitatea
cui?”, ideea în sine nu are sens.
2. Definiţia securităţii între persoana ca atare
şi interesul individului
Există mai multe definiţii ale noţiunii de
securitate, totul aici depinzând de aspectul de

studiu al acesteia şi latura pe care dorim să i-o
dezvăluim. În această ordine de idei, este necesară
elaborarea anumitor criterii prin intermediul
cărora ar putea fi formulată definiţia securităţii. În
viziunea noastră, în acest sens, e logic a evidenţia
criteriile „interesul individului sau al comunităţii”
şi „persoana ca atare” în ansamblu.
În prima variantă, securitatea constituie situaţia
de protejare a intereselor vitale ale persoanei,
statului, societăţii vis-à-vis de pericolele,
ameninţările interne şi externe. Obiectul de ocrotire
nu este omul (individul), cetăţeanul sau poporul,
nu statul, ci interesele acestora, ce nu întotdeauna
pot fi evaluate obiectiv de practica socială şi
de ştiinţă. Mai mult, această definiţie exclude
momentul contestării ameninţării. De aceea, în
cel mai general caz, securitatea este o situaţie în
care cineva nu este urmărit de vreun pericol sau
ameninţat de altcineva. Cu alte cuvinte, noţiunea
de securitate desemnează o situaţie în care lipseşte
pericolul. Acesta, în viziunea noastră, este o
posibilitate (cu existenţă obiectivă) de a se acţiona
negativ asupra organismului social, cauzându-se
prejudicii sau daune.
Deci, meditând asupra noţiunii de securitate,
este necesar a se menţiona caracteristica sistemică,
ce ia în consideraţie facultatea unor obiecte de a
ameninţa (de a crea pericole), iar capacitatea altora
- de a apăra, de a evita astfel de pericole. O idee
interesantă privind regimurile de securitate, care
redirecţionează atenţia specialiştilor de la stat la
abordarea securităţii cu ajutorul analizei sistemice,
aparţine lui Robert Jervis2.
Unii specialişti români consideră că „securitate
înseamnă capacitatea unei naţiuni de a împiedica
un război sau, dacă acest lucru nu reuşeşte, de a
câştiga un război, pentru a nu-şi pierde integritatea
şi independenţa naţională”3.
Analiza profundă a problemei globale ce ţine
de securitate ne pune în situaţia de a clasifica
pericolele. Se pot evidenţia câteva clasificări ale
pericolului. Una dintre ele ne vorbeşte despre patru
tipuri de pericole: a) pericolul provocat de greşeli
(erori) ce ţin de scopul preconizat; b) pericolele
externe, adică venite din partea altor sisteme; c)
pericolele interne, adică cele ce ţin de elementele
interioare ale unui sistem; d) pericolele naturale.
Deoarece conceptul de securitate este contestat,
se impune o analiză riguroasă, pentru a se identifica
cu precizie limitele aplicabilităţii şi contradicţiile
care există în interiorul acestuia. De asemenea, este
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util a fi clasificată securitatea în scopuri practice.
Astfel, se evidenţiază o multitudine de tipuri de
securitate, cum ar fi cea economică, socială, politică,
de stat, militară, culturală, spirituală, umană,
de producere, energetică, tehnică, alimentară,
informaţională, ecologică, demografică, nucleară,
fizică, a limbii, a mediului, a sufletului etc.
Comisia Brandt a cerut specialiştilor să
elaboreze un nou concept de securitate, care să
depăşească sintagma de apărare naţională şi să se
orienteze către logica unei interdependenţe mai
largi4. Din confruntarea adepţilor logicii anarhiei cu
cei din domeniul idealismului a rezultat un produs
de sinteză, şi anume, ideea de securitate comună
(1982), care a pus accentul pe interdependenţa
relaţiilor de securitate.
3. Niveluri de securitate percepute şi analizate
în literatura de specialitate şi legislaţia internă
şi internaţională
În cazul securităţii, discuţia se poartă în jurul
absenţei ameninţării. Când discuţia se situează în
contextul sistemului internaţional, securitatea se
referă la capacitatea statelor şi a societăţilor şi la
integritatea lor funcţională. În căutarea securităţii,
statul şi societatea sunt uneori în opoziţie. Linia
de fond se referă la supravieţuire, dar include în
mod raţional şi o gamă consistentă de preocupări
legate de condiţiile de viaţă. În conceptul clasic,
securitatea se referea, în primul rând, la soarta
umanităţii şi apoi la securitatea personală, a
fiinţelor umane individuale.
În contextul rezolvării conflictelor, definiţia
securităţii depinde de perspectiva din care este
privită. La cel mai puţin complex nivel, aceasta
este definită drept „calitatea sau starea de a fi la
adăpost de orice pericol” sau „sentimentul de
încredere şi linişte pe care îl dă cuiva absenţa
oricărui pericol”.
Este necesară separarea dintre pericol,
ameninţare, pe de o parte, şi vulnerabilitate,
risc, pe de alta. Dacă pericolul şi ameninţarea
sunt elementele prin care se afectează, de către
cineva sau ceva, securitatea unui stat, de exemplu,
vulnerabilitatea şi riscul se asociază statului
respectiv şi factorilor decidenţi ai acestuia.
Plecând de la obiectul securităţii, cele mai
relevante niveluri par a fi:
- nivelul individual, unde scopul este bunăstarea
şi supravieţuirea;
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- nivelul societal, unde trebuie conservate
identitatea culturală, ideologia şi civilizaţia;
- nivelul naţional (statal), unde sunt apărate
teritoriul şi suveranitatea;
- nivelul regional, unde sunt apărate valorile
comune ale unor state învecinate; de exemplu,
securitatea europeană apără valorile comunităţii
europene;
- nivelul global, unde sunt apărate principalele
valori ale umanităţii, drepturile generale ale omului
(securitatea colectivă şi securitatea prin cooperare
reprezintă concepte mai noi în acest sens).
3.1. Securitatea individuală în legislaţia internă
şi internaţională
La nivelul individului, se poate vorbi despre
securitate individuală. La acest nivel, aşa cum deja
am mai amintit, securitatea este înţeleasă frecvent,
stricto sensu, ca siguranţă. Această siguranţă se
referă la lipsa pericolelor, fie fizice sau psihologice.
Ameninţările la adresa securităţii unui individ pot
produce temeri precum cele menţionate anterior.
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
declară că toţi oamenii au dreptul la „securitatea
persoanei”. Această declaraţie împuterniceşte
conceptul de „a fi la adăpost de pericole fizice sau
psihice”. În acest caz, arată ce măsuri sunt luate
pentru a proteja individul de asemenea pericole.
Cele mai întâlnite forme de protecţie sunt structurile
legale care protejează persoana de ameninţările la
adresa securităţii acesteia. Este vorba aici despre
legi împotriva crimelor, a molestărilor corporale,
jafului şi constrângerilor, oprimărilor sau hărţuirii.
Statul este cel ce îşi asumă responsabilitatea de a
emite, implementa şi aplica aceste reglementări
legale. În plus, la acest nivel, securitatea se mai
poate referi la capacitatea cuiva de satisfacere a
nevoilor primare de trai, precum: hrană, adăpost/
locuinţă şi a nevoilor socio-economice, precum
obţinerea unui loc de muncă.
În Constituţia României se prevede, la art.
20 alin. (1), că „Dispoziţiile constituţionale
privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor
fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu
pactele şi cu celelalte tratate la care România este
parte”. De aici, şi din alineatul următor5, rezultă
faptul că securitatea individuală a cetăţenilor
români este asigurată prin reglementările legilor
internaţionale, care prevalează celor naţionale în
această materie.
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Strategia de Securitate Naţională a României,
pe de altă parte, „răspunde nevoii şi obligaţiei
de protecţie legitimă împotriva riscurilor şi
ameninţărilor ce pun în pericol drepturile şi
libertăţile fundamentale ale omului, valorile şi
interesele naţionale vitale, bazele existenţei statului
român”.
Conceptul de securitate individuală este, astfel,
în mod direct, relaţionat modului de percepere
a nivelului de trai. În acest context, odată cu
înlăturarea sau diminuarea ameninţărilor directe la
adresa siguranţei individului, securitatea se asigură
printr-un nivel de trai ridicat sau decent, căpătând
conotaţii noi.
3.2. Securitatea societală a grupului/
comunităţii
În demersul de a defini securitatea grupului/
comunităţii, trebuie să facem menţiunea că, la
acest nivel, există multe similitudini cu nivelul
securităţii individuale. Aşa cum individul aşteaptă a
i se asigura securitatea ca persoană, în mod similar,
există aşteptări la nivel de grup/comunitate. Din
punct de vedere al grupului, însă, considerăm drept
major, pentru asigurarea unei stări de securitate,
faptul de a fi la adăpost de orice discriminare, ca
urmare a împărţirii unor valori comune grupului
respectiv. În timp ce unui individ îi pot fi aplicate
rele tratamente, pe baza apartenenţei sale la un grup/
comunitate etnic(ă), religio(a)s(ă), naţional(ă),
în cazul aplicării aceluiaşi tip de tratamente unui
grup/comunităţi, implicaţiile sunt mai evidente şi
cu urmări mai complexe.
Ca şi în cazul securităţii individuale, legislaţia
poate ajuta la asigurarea securităţii grupului, deşi
legile pot fi, de asemenea, discriminatorii, ceea ce
constituie, de fapt, o sursă majoră, inevitabilă de
conflict.
3.3. Securitatea naţională
Probabil, celui mai frecvent analizat nivel
de securitate, nivelul securităţii naţionale, i-au
fost atribuite diverse definiţii, generând dispute
aprinse, uneori. În mod frecvent, rolul de garant
al securităţii individuale şi de grup îl deţine statulnaţiune.
Categoria securităţii naţionale reprezintă
noţiunea de bază ce desemnează esenţa, nucleul
diverselor tipuri de siguranţă. Ea poate fi interpretată
drept capacitate a comunităţii teritoriale de stat
de a satisface, în pofida existenţei pericolelor

obiective, acele cerinţe care sunt necesare pentru
autoprezervarea acesteia. Drept obiective principale
pot fi luate interesele persoanei, societăţii, statului,
dar şi cele ale cetăţenilor. În acelaşi timp, securitatea
naţională sau securitatea ţării e legată nemijlocit de
aspectele economice, politice, tehnico-ştiinţifice,
demografice ale dezvoltării societăţii, de starea
de dezvoltare a culturii medicale, a instruirii şi
educaţiei etc.
La acest nivel, securitatea este definită drept
deplinătatea condiţiilor: politice, economice,
militare, sociale şi culturale – necesare de a
garanta suveranitatea, independenţa şi promovarea
intereselor naţionale. Orice ameninţare la nivelul
celor cinci dimensiuni este percepută ca ameninţare
la adresa securităţii naţionale. Din punct de
vedere militar şi economic, securitatea poate
fi clar definită, dar, în cazul definirii securităţii
politice, socio-economice şi culturale, părerile
sunt divergente. Pot apărea cazuri când măsurile
luate pentru protejarea culturii să fie interpretate ca
discriminatorii, etnocentriste sau rasiale. Exemplul
ales nu este întâmplător, securitatea culturală fiind,
în mod special, dificil de definit şi protejat în
societăţile democratice, caracterizate de un grad
sporit de eterogenitate.
Securităţii socio-economice îi pot fi atribuite
definiţii şi interpretări controversate. De exemplu,
o populaţie cu o rată de îmbătrânire ridicată
constituie o ameninţare ce ţine de domeniul socioeconomic. Dacă statul ia măsuri care tind să
blameze un anumit grup, pot apărea tensiuni cu un
grad ridicat de complexitate. Este de notat aspectul
contradictoriu al acestei abordări, din moment ce,
în acest caz, statul îşi asigură securitatea proprie
ameninţând însă securitatea unui anumit grup.
Lucrurile devin şi mai sensibile atunci când
se pune în discuţie domeniul politic al securităţii,
care poate fi definit în sensuri foarte largi. Se
poate întâmpla ca o naţiune să reacţioneze în faţa
ameninţărilor de natură politică similar cazurilor în
care acestea sunt de natură culturală, economicosocială, economică.
În ultimii ani, conceptul de securitate a fost
extins de la domeniul militar la alte domenii, dar
nu s-a putut obţine o definiţie general acceptată din
cauza naturii securităţii. De aceea, Charles Schultz
apreciază că: „Conceptul de securitate naţională
nu duce în sine la o formulare clară şi precisă. El
se referă la o vagă varietate de riscuri, despre a
căror probabilitate avem prea puţine cunoştinţe, şi
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la unele contingenţe a căror natură de-abia putem
să o percepem”6.
Cu referire la securitate, în Strategia Naţională
de Securitate a Regatului Unit al Marii Britanii
se prevede chiar de la început că: „asigurarea
securităţii naţiunii şi cetăţenilor săi este cea mai
importantă îndatorire a guvernului”7.
În acelaşi timp, Strategia Naţională pentru
Securitate Internă a SUA pune accent pe combaterea
ameninţării teroriste şi îşi propune unificarea
eforturilor de securitate, pentru atingerea a patru
scopuri: prevenirea atacurilor teroriste; protejarea
cetăţenilor, infrastructurii critice şi resurselor
vitale; răspunsul la criză şi întărirea bazei pentru
asigurarea unui succes pe termen lung.
3.4. Securitatea regională
Securitatea regională a devenit o necesitate
impusă de determinări multiple, coexistând în
complementaritate cu celelalte tipuri de securitate.
Cea mai simplă abordare a securităţii regionale
poate fi cea economică, prin implicarea motivului
de protejare a intereselor regionale. Pot exista
cazuri de asociere regională, datorate unei resurse
importante care ar putea conduce la apariţia nevoii
de securitate, responsabilitatea pentru aceasta
revenind regiunii. Asemenea asocieri pot apărea
şi în cazul protejării unui anumit nivel de trai.
Astfel, membrii unui grup regional se pot proteja
în faţa unor valori imigraţioniste masive ce apar
ca urmare a sărăcirii resurselor în alte regiuni. Se
poate observa, din exemplele oferite, că, de obicei,
ameninţările la adresa securităţii la acest nivel
relaţionează direct cu aspectele ce ţin de nivelul
de trai.
Carta Albă a securităţii şi apărării naţionale
subliniază nevoia acţionării pe plan regional şi
global pentru promovarea intereselor de securitate
ale României, ceea ce relevă o înţelegere clară a
implicaţiilor majore ale securităţii regionale şi
globale asupra securităţii naţionale, a cerinţei
oferirii de modele realiste ale noilor ameninţări
la adresa securităţii proprii, formulării, în cadrul
alianţelor regionale, a căror membră este, de tipuri
posibile de răspuns la noile tipuri de ameninţări
emergente.
Pe plan european, de exemplu, statele UE
realizează Politica Europeană de Securitate şi
Apărare (PESA), obiectivele Pactului de Stabilitate
în Europa de Sud-Est, menţin stabilitatea în Balcani
şi în spaţiul caucaziano-caspic al Mării Negre, luptă
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cu terorismul, iar statele membre NATO participă
la efortul de apărare colectivă şi la construcţia
dimensiunii militare a UE, precum şi la îndeplinirea
angajamentelor de parteneriat şi cooperare cu
celelalte state ale lumii, la consolidarea încrederii
şi cooperării pe plan regional şi continental8.
În Strategia Europeană de Securitate se pune
accent pe provocările globale de securitate şi
ameninţările principale, care, odată cu mărirea
interdependenţelor între state, capătă noi valenţe. De
asemenea, securitatea este văzută ca o precondiţie
a dezvoltării, insecuritatea fiind asociată cu sărăcia
şi conflictul.
3.5. Securitatea internaţională/globală
În cazul securităţii internaţionale/globale, avem
de-a face cu un concept relativ nou, care presupune
luarea în considerare a unor organizaţii precum
ONU. Similar celorlalte niveluri de securitate,
şi la acest nivel, există neclarităţi sistemice şi
funcţionale, în sensul în care securitatea globală
poate fi influenţată negativ de către aspecte ce
apar ca definind securitatea naţională. Astfel,
securitatea internaţională poate fi influenţată
negativ de părerile negative ale unui guvern legate
de filosofia unui alt guvern.
Integrarea regională şi globalizarea sunt două
tendinţe interconectate şi de o complexitate
deosebită ale mediului de securitate, care exercită un
impact semnificativ asupra intereselor naţionale ale
statelor naţionale. Fiecare actor statal reacţionează
la globalizarea regională şi integrare în funcţie
de o serie de factori interni: nivelul de dezvoltare
economică, cantitatea şi calitatea resurselor
materiale, financiare, materiale şi informaţionale
deţinute, buna sau slaba guvernare etc., dar şi în
funcţie de o serie de factori externi: participarea
într-o organizaţie economică sau politico-militară,
relaţiile cu organizaţiile regionale sau globale
depinzând, în acelaşi timp, şi de dinamica mediului
de securitate regional sau global.
Securitatea naţională a statelor se poate, astfel,
asigura prin integrarea acestora în sisteme de securitate colectivă, prin armonizarea securităţii interne cu cea externă şi aranjamentele regionale şi
internaţionale de securitate. Ca tendinţă, proiecţia
stabilităţii şi securităţii pe plan regional şi zonal va
depinde, din ce în ce mai mult, de dinamica utilizării cadrului de securitate prin cooperare, ca treaptă
superioară a securităţii colective, concretizată în
aranjamentele regionale de securitate. Astăzi, s-a

IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2008

SECURITATE ŞI STRATEGIE MILITARĂ
consolidat formula structurilor şi organizaţiilor de
securitate interconectate, ONU, NATO, OSCE şi
UE, care au adoptat împreună un asemenea tip de
securitate; ONU a decis să treacă la reforma principiilor sale de bază şi a structurii sale organizaţionale, ca urmare a schimbării radicale a sistemului relaţiilor internaţionale, la fel şi NATO, care a
adoptat un nou concept de securitate. Nici OSCE
nu rămâne neschimbată, ci a optat pentru dezvoltarea unor noi mecanisme de asigurare a securităţii
naţionale, subregionale, regionale şi globale, fundamentate pe prevenirea conflictelor, creşterea rolului instrumentelor diplomatice şi a capabilităţilor
de management al crizelor.
În conformitate cu Raportul prezentat în cadrul
Programului ONU pentru Dezvoltare, există şapte
dimensiuni ale securităţii internaţionale (securităţii
colective) şi securităţii naţionale: securitatea
economică, securitatea hranei, securitatea mediului,
securitatea personală, securitatea comunităţii,
securitatea politică şi securitatea individuală, la
care s-ar mai putea adăuga securitatea demografică
şi securitatea militară.
Din cauza diversităţii concepţiilor de securitate
colectivă şi securitate naţională şi amplificării
eforturilor statelor de a se integra în organizaţiile
de securitate colectivă şi în procesul de dialog
şi cooperare, conceptul de securitate naţională
prin securitate colectivă este complex şi de mare
diversitate. Dar, ca numitor comun, acest concept
are la bază, ca subiect, omul, cu bogăţia sa morală
şi spirituală, care transcende toate graniţele şi care
determină securitatea naţională prin securitate
colectivă.
Concluzii
La începutul mileniului al III-lea, asigurarea
securităţii statului, societăţii şi persoanei, a culturii
umane în întregime depinde nu doar şi nu întratât de obiectul şi subiectul în ansamblu. Cu alte
cuvinte, procesul de asigurare a securităţii oricărui
obiect, inclusiv a întregii planete, trebuie să fie
globalizat, adică globalizarea trebuie să devină
un factor major în realizarea securităţii. Aspectele
globale, regionale, naţional-teritorial şi local sunt
unite într-un tot întreg, sistemic, dar pe baza unor
imperative planetare. Securitatea este concepută
prin prisma riscurilor, ameninţărilor şi provocărilor
la adresa ei, pe niveluri de asigurare: individual, de
grup, naţional, european sau global.

În ceea ce priveşte securitatea individului,
constatăm că este mai uşor să asiguri securitatea
lucrurilor decât a fiinţelor umane, care implică
factori precum: viaţa, sănătatea, statutul, starea
materială sau chiar libertatea, dintre care unii nu
pot fi înlocuiţi cu nimic. Nu există posibilitatea
asigurării securităţii generale, totale pentru toţi
indivizii unei societăţi şi nici măcar securitate
integrală pentru un anumit individ sau anumite
categorii de indivizi, deoarece, în permanenţă, apar
riscuri noi, imprevizibile, care nu au fost luate în
calcul iniţial, la stabilirea măsurilor de securitate,
sau apar chiar noi laturi ale securităţii umane care
necesită a fi protejate (securitate psihologică,
emoţională, de imagine etc.).
De asemenea, există discuţii în contradictoriu în
domeniul juridic în legătură cu protecţia împotriva
crimei şi încălcarea libertăţilor civile. În teorie, se
face distincţie între securitatea obiectivă (existentă
în realitate) şi cea subiectivă (percepută de individ).
Majoritatea ameninţărilor la adresa indivizilor
apar din faptul că oamenii se găsesc prinşi întrun mediu uman care generează presiuni sociale,
economice şi politice inevitabile. Ameninţările
sociale sunt de patru tipuri: fizice (durere,
rănire, moarte); economice (furt sau distrugere
a proprietăţii, împiedicarea accesului la muncă
sau resurse); referitoare la drepturi (încarcerare,
negare a libertăţilor civile normale) sau referitoare
la poziţie ori statut (desfiinţare, umilire publică).
Ameninţările nu se exclud reciproc, ci, dimpotrivă,
apariţia uneia poate aduce cu sine şi pe altele.
Existenţa acestor ameninţări individuale în
cadrul societăţii subliniază marea dilemă de la baza
unei răspândite filosofii politice: cum să echilibrezi
libertatea de acţiune a individului cu ameninţările
individuale şi potenţiale pe care această libertate
le aduce celorlalţi? Pregnanţa imaginii oferite de
Hobbes9 statului, de fapt, derivă tocmai din aceea că
exprimă această dilemă deosebit de clar. Indivizii
sau entităţile umane colective, cum sunt statele şi
naţiunile, existând, împreună cu altele asemenea
lor, într-o relaţie anarhică, îşi descoperă libertatea
sporită doar prin prisma securităţii lor.
Sau, mai nou, până unde pot merge unii actori
statali în a-şi invoca interese de securitate până la
încălcarea legilor internaţionale? Cât este legal şi
legitim sau nu în acţiunile acestora? Câtă relevanţă
mai reprezintă suveranitatea teritorială şi, implicit,
securitatea naţională a unor state, stipulată în
tratatele internaţionale, în faţa unor astfel de
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acţiuni? Acestor dileme încă le mai căutăm
răspunsul, pentru că se demonstrează încă o dată
diferenţa între sintagmele „dreptul forţei” şi „forţa
dreptului”.
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PROVOCĂRI ÎN RECRUTAREA
SOLDAŢILOR PROFESIONIŞTI
ÎN EUROPA
Dr. Tibor SZVIRCSEV TRESCH

După trecerea la o forţă complet bazată pe
voluntariat, s-au constatat probleme semnificative
în recrutarea personalului suficient şi capabil
pentru armata SUA. Cu un efort enorm, aceste
probleme au fost rezolvate, pentru o perioadă
de timp, în Statele Unite. Dar, în ultimii ani –
datorită angajamentelor din diferite operaţiuni din
străinătate şi a schimbării valorilor din societatea
civilă –, recrutarea are un mai mic succes şi e din
ce în ce mai dificil să se ocupe toate posturile.
Problema recrutării oamenilor de calitate pare să
fie, mai mult sau mai puţin, una universală, şi nu e
doar o problemă în SUA. Şi în Europa, armatele se
confruntă cu dificultăţi în recrutarea şi menţinerea
personalului militar.
Motivele sunt multifaţetate: noua presiune
pare să fie generată de schimbarea valorilor din
societatea civilă. Interesul şi motivaţia intrării în
armată sunt în scădere, în special printre cei tineri.
Competiţia între piaţa privată şi armată este în
creştere, datorită nivelului ridicat de educaţie al
tinerei generaţii şi a ratei scăzute a şomajului.
În ciuda acestui background, lucrarea de faţă
discută succesul şi provocările în recrutarea
personalului militar profesionist în Europa.
Principala întrebare a acestui articol este cum
poate armata să recruteze personal suficient şi de
calitate. Datele se bazează pe chestionare, ce au
fost trimise oamenilor de ştiinţă şi personalului
militar din întreaga Europă. În plus, au fost
efectuate interviuri cu experţi din Belgia, Slovenia,
Olanda şi Marea Britanie.
Cuvinte-cheie: militari profesionişti, conscripţi,
recrutare, voluntari, stimulente.
Introducere
„Marea Britanie, aproape fără trupe” a fost
titlul apărut în Daily Telegraph din 24 iulie 2007.

Thomas Harding a declarat că şeful armatei a
emis un avertisment îngrozitor, potrivit căruia
Marea Britanie aproape rămăsese fără trupe
care să apere ţara sau să lupte în străinătate. Au
existat îngrijorări legate de un impact negativ la
nivelul operaţiilor, al echipamentului şi al viitoarei
capabilităţi operaţionale. Revista germană Der
Spiegel a scris despre lipsa de profesionişti în
„Bundeswehr”. Motivele sunt situaţia economică
puternică din Germania şi competiţia pe piaţa
muncii, între firmele private şi forţele armate (Der
Spiegel, 2007).
După încheierea Războiului Rece, a apărut un
nou domeniu al ameninţării, iar forţele armate europene au trebuit să îşi asume misiuni suplimentare. Dincolo de aceste responsabilităţi, s-a iniţiat şi
a evoluat o nouă modalitate de a dobândi personal,
pe bază de voluntariat: s-a redus cifra forţelor armate ce depindea de conscripţi, în principal, şi a
fost introdus serviciul pe bază de voluntariat. Forţele armate ce se bazează pe conscripţi recrutează cetăţeni ce fac parte dintr-o anumită grupă de
vârstă.
Prin această metodă de recrutare obligatorie a
forţelor armate se poate obţine personal ce evită,
pe scară largă, recrutarea prin angajări pe piaţă.
Recruţii conscripţi sunt folosiţi dintr-un bazin de
personal ce ocupă poziţii militare profesioniste ca
voluntari, aşa cum se întâmplă, de exemplu, cu
forţele armate din Germania, Austria şi Elveţia.
Cu toate acestea, serviciul militar obligatoriu şi-a
pierdut din legitimitatea socială şi politică, datorită absenţei ameninţării militare clasice în Europa,
după încheierea Războiului Rece.
Este tot mai mare cererea de forţe profesioniste, flexibile şi bine echipate din punct de vedere
tehnologic, capabile să facă faţă unor intervenţii
la crize sau în cazul unor operaţiuni de sprijin al
păcii.
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1. Recrutarea şi menţinerea în forţele armate
şi dificultăţile ce decurg de aici
Pe măsură ce serviciul militar obligatoriu a fost
abolit în Belgia, în 1993, şi Olanda, în 1996, s-a
luat în calcul aspectul serviciului militar pe bază de
voluntariat în Europa. Prin aceasta, forţele armate
europene s-au confruntat cu noi provocări în
domeniul recrutării. Acest lucru poate fi descris la
nivel social şi economic. Din punct de vedere social,
schimbarea demografică a societăţii europene
este un factor major. Creşterea vârstei medii din
societate şi a declinului populaţiei din grupa de
vârstă pentru conscripţie (18-26) implementează
o nouă presiune pe cererea de resurse umane în
forţele armate. În plus, schimbarea valorilor din
societate influenţează modul în care forţele armate
sunt acceptate şi creşte discrepanţa dintre valorile
sociale existente şi cultura militară. Schimbarea
valorilor din societate generează presiuni
suplimentare asupra forţelor armate. Interesul
manifestat faţă de forţele armate este în scădere, în
special printre tineri (Klein/Mackewitsch, 2000).
În general, se poate afirma că interesul în a deveni
soldat este mai mare la populaţia de sex masculin
decât la populaţia de sex feminin şi este în scădere
odată cu vârsta şi gradul de educaţie.1
La nivel economic, forţele armate se confruntă
cu situaţia angajărilor din prezent. Trebuie să se
confrunte cu economia de piaţă şi să concureze
cu industria privată, la resurse umane adecvate.
Adesea nu pot oferi decât stimulente financiare
inadecvate şi nonmonetare. Această competiţie
este îmbunătăţită printr-un şomaj scăzut şi printro economie puternică, ceea ce face ca recrutarea
de succes să fie şi mai dificilă (Cohn, 2007, 322).
Problemele în recrutarea voluntarilor, datorită
dezvoltării economice, nu sunt un fenomen nou.
Forţele armate ale SUA au avut dificultăţi în
recrutare în anii ’70 ai secolului trecut, atunci când
s-a trecut la sistemul pe bază de voluntariat, în
1973 (Gilroy et al., 1990).
La începutul anilor ’80, alte state membre
NATO au avut şi ele dificultăţi în politica de
angajări în forţele lor armate (North Atlantic
Assembly Papers, 1983). Acestea reprezentau,
şi în anii ‘70 şi ‘80, şi reprezintă, şi în prezent,
adevărate provocări (Ministry of Defence, 2006;
Harding, 2007; NATO Research and Technology
Organisation, 2007).
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Pentru că s-au redus efectivele de personal
după Războiul Rece, problema recrutării nu a
fost evidentă în statele europene (Jehn/Selden,
2002; Malešič, 2002; Szvircsev Tresch, 2005).
Ultimii conscripţi au fost folosiţi şi ca rezervă de
recrutare pentru dezvoltarea forţelor voluntare.
După încheierea schimbării structurale, recrutarea
voluntarilor a devenit şi mai dificilă în Europa.
Dificultăţile sau succesele recrutării în diferite
state sunt, în cea mai mare parte, extrem de bine
documentate. Cu toate acestea, a fost întreprinsă
o analiză internaţională comparativă. Acest
articol va încerca să furnizeze un punct de vedere
european şi se va concentra pe recrutare, sub
diferite aspecte. Următoarele întrebări vor fi utile:
Cât de mare a fost succesul recrutării de personal
militar profesionist în forţele armate europene?
Care sunt motivele determinante pentru intrarea
în rândul forţelor armate? Ce stimulente trebuie să
fie furnizate pentru a asigura un număr adecvat de
voluntari pentru profesiunea militară?
Prima parte a acestui articol se va ocupa de
succesul recrutării şi de motivul intrării în rândul
forţelor armate. În plus, vor fi analizate şi aspectele
şi stimulentele economice. De asemenea, se vor
face comentarii despre menţinere şi uzare. În
secţiunea destinată concluziilor vor fi sugerate
instrucţiuni concrete pentru o recrutare de succes.
2. Metodă
Pentru acest studiu, autorul a trimis un chestionar
semi-standard către 127 de persoane selectate din
40 de state, în iarna lui 2007/08. Toţi cei 59 de
experţi din 27 de state au returnat chestionarul.2 În
plus, 19 persoane au răspuns că nu sunt suficient
de competente pentru a completa chestionarul.
27 de persoane din cei 59 de experţi valizi fac
parte din forţele armate ale ţărilor lor, iar 12 sunt
angajaţi civili ai Ministerelor Apărării. 15 persoane
sunt angajate de către o instituţie nonmilitară,
precum universitate sau institut de cercetare. Cu
toate acestea, persoanele menţionate au legături
cu forţele armate din statele lor. 5 persoane nu
au putut fi încadrate/repartizate sau îndeplinesc
funcţii multiple. Interviurile cu experţii au fost
realizate, simultan, în statele selectate pe baza
unui chestionar semi-deschis.3 Principalele teme
ale interviurilor au fost recrutarea şi menţinerea.
La aceste interviuri au participat sociologi din
mediul academic al academiilor sau universităţilor
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militare, atât persoane responsabile cu recrutarea,
cât şi angajaţi ai Ministerelor de Apărare,
persoane care lucrează în domeniul recrutării sau
marketingului resurselor umane sau sunt ofiţeri
profesionişti. Nu se vor menţiona numele acestor
parteneri de interviuri, pentru că li s-a garantat
anonimatul. Mult mai importantă este prezentarea
evaluării cantitative şi calitative şi combinarea
opiniilor experţilor.
Datorită eşantionului redus de experţi, cercetarea are mai mult un caracter explorator. Nu opinia
personalului militar, ci percepţiile subiective ale
experţilor s-au aflat în centrul atenţiei. Acestea se
bazează pe cercetări empirice ale experţilor din
ţările respective, ceea ce înseamnă că rezultatele
cercetării au o semnificaţie ridicată.
3. Succesul recrutării pentru diferite categorii
Forţele armate preferă să recruteze tineri de
calitate superioară, pentru că ei lucrează mai bine
şi au rate mai reduse de uzare. Cu toate acestea,
competiţia este din ce în ce mai mare, datorită
posibilităţilor mai bune de pe piaţa muncii pentru
aceştia (Asch/Kilburn/Klerman, 1999). Recrutarea
este afectată de mărimea populaţiei tinere. De
asemenea, resursele de recrutare afectează succesul
recrutării forţelor armate. Acestea includ recruţi,
publicitate şi diferite stimulente la înrolare pe care
le oferă forţele armate. Există diferenţe printre

forţele armate care au trecut acum câţiva ani la forţe
bazate integral pe voluntari şi acele state şi armate
în care procesul de reformă nu s-a încheiat încă. În
acest grup de ţări, ţintele recrutării pot fi întâlnite în
aproape toate categoriile din majoritatea cazurilor,
pentru că trebuie să îşi reducă personalul militar în
faza de tranziţie a armatei bazate pe conscripţi la
una bazată pe voluntari.
Diferitele categorii de forţe militare împărtăşesc
aceleaşi îngrijorări legate de succesul recrutării de
personal nou. Pentru fiecare, o treime din experţi
cred că Forţele Terestre, Marina şi Forţele Aeriene
sunt capabile să recruteze suficient personal fără
vreo dificultate (graficul nr. 1). Aproximativ 40%
sunt de acord cu punctul de vedere potrivit căruia
nu poate fi recrutat suficient personal. Cu toate
acestea, întrevăd oarece dificultăţi. 20% dintre
experţi sunt de părere că recrutarea nu a avut succes
în ţările lor. În legătură cu aceasta, Forţele Aeriene
par să aibă cele mai puţine dificultăţi. Acest prim
punct de vedere general arată că există minore
probleme cu recrutarea în ţările analizate.
Dincolo de aceste observaţii, răspunsurile
experţilor au arătat că forţele armate au abordări
diferite în privinţa metodelor de recrutare. De
aceea, Forţele Terestre recrutează mai mult
persoane cu un statut social dezavantajat şi din
zone cu cote ridicate de şomaj, spre deosebire
de celelalte două categorii de forţe. Pe scurt, s-a
observat că unele state se confruntă cu dificultăţi;

Graficul nr. 1: Succesul recrutării pentru Forţele Terestre, Aeriene şi Navale
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Graficul nr. 2: Succesul recrutării pentru ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi

în majoritatea cazurilor, cu toate acestea, îşi ating
ţintele de recrutare.
Pentru că ofiţerii se bucură de un prestigiu deosebit şi au salarii mai bune decât alte ranguri, nu
par să existe probleme vizibile de recrutare aici
(graficul nr. 2). Există până la zece aplicanţi pentru
un post de ofiţer. În majoritatea statelor, principala
problemă o reprezintă nivelul personalului înrolat.
O treime din experţi împărtăşesc punctul de vedere
potrivit căruia recrutarea personalului încorporabil
nu a avut succes în ultimii doi ani. Acest procent
este mai mare decât cel al experţilor care au declarat că recrutarea generală a decurs fără probleme.
Se încearcă să se recruteze suficient personal încorporabil, dar cea mai dificilă categorie de soldaţi de
recrutat sunt forţele terestre regulate de luptă (infanterişti). În jumătate din ţări există unu-doi candidaţi pentru fiecare poziţie disponibilă. Aceasta
are o strânsă legătură cu situaţia economică. Dacă
rata şomajului este redusă, atunci forţele armate au
dificultăţi în recrutare. Problema recrutării persoanelor încorporabile poate fi văzută ca un rezultat
pe termen lung al ratelor scăzute ale şomajului.
Recrutarea subofiţerilor nu pare să fie o
problemă mare în acest moment. Cu toate acestea,
potrivit declaraţiilor experţilor, această situaţie s-ar
putea înrăutăţi, pentru că, adesea, subofiţerii sunt
recrutaţi din rezervele de personal încorporabil.
Dacă în viitor vor exista recruţi mai puţin calificaţi,
atunci ar putea să fie mai dificil de găsit cadre
medii.
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Atunci când vine vorba de divizarea funcţiilor
individuale, recrutarea personalului militar variază.
Forţele Speciale au cele mai mici probleme de
recrutare. Problema Forţelor Speciale nu e legată
de numărul de candidaţi, ci de cerinţele extrem de
ridicate ale acestor unităţi, pentru că ele reprezintă
unităţile cele mai prestigioase din forţele armate
şi se confruntă cu mulţi candidaţi. Selecţia pentru
aceste poziţii este foarte dură. De asemenea, acesta
este motivul pentru care Forţele Speciale nu au
recrutat niciodată pe baza dificultăţilor economice.
Cu toate acestea, alte unităţi speciale din forţele
armate, potrivit experţilor, nu au suficienţi recruţi.
Doar în jumătate din cazuri, recrutările au avut
succes, şi doar cu dificultăţi. În special în recrutarea
specialiştilor în computere şi a personalului medical
se observă o lipsă a candidaţilor. O pătrime din
experţi spun că există mult prea puţini voluntari
pentru aceste funcţii.
Forţele armate se confruntă cu două provocări
în recrutarea personalului. Pe de o parte, e dificil
să angajezi suficienţi infanterişti. Datorită faptului
că infanteria reprezintă o parte însemnată a forţelor
armate, trebuie să se bazeze pe numeroşi voluntari.
Pe de altă parte, funcţiile specializate nu pot fi
încadrate cu personal. Deşi nu au nevoie de mulţi
angajaţi, aceştia trebuie să fie de o calitate superioară.
Absenţa specialiştilor de pe piaţă face ca recrutarea
acestora pentru forţele armate să fie şi mai dificilă.
În cele trei categorii, armată, ofiţeri şi soldaţi,
există diferenţe semnificative între forţele arma-
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Graficul nr. 3: Succesul recrutării pentru forţele armate bazate pe conscripţi şi pe voluntari

te bazate pe conscripţi şi pe voluntari în totalitate (graficul nr. 3). Pentru forţele armate bazate pe
conscripţi, e mai uşor să se găsească oameni, pentru că aceştia reprezintă un bazin potenţial pentru
recrutare. În multe cazuri, jumătate din voluntari
provin din soldaţi-conscripţi. 93% din experţii din
statele cu forţe armate bazate pe conscripţi afirmă
că recrutarea a avut succes, spre deosebire de 64%
din forţele bazate pe voluntari. Rar forţele armate bazate pe conscripţi au probleme în recrutarea
ofiţerilor, forţele bazate integral pe voluntari au dificultăţi aproape în jumătate din cazuri. Forţele armate bazate integral pe voluntari au cele mai mari
probleme cu recrutarea cu personalul încorporabil.
Doar câţiva experţi afirmă că recrutarea s-a produs
fără dificultăţi. Acesta este punctul-forte al forţelor
armate bazate pe conscripţi. În majoritatea cazurilor, există suficient personal încorporabil pentru
forţe. E clar că există o corelaţie între dificultăţile
legate de recrutarea în armată şi personalul încorporabil. Nu e surprinzător că forţele terestre sunt
cea mai largă categorie a forţelor armate şi, de
aceea, depind cel mai mult de cifrele de personal
încorporabil.
Trebuie luată în calcul şi perioada recrutării.
Există o anume problemă, pentru că există o
perioadă de câteva săptămâni între semnarea
contractului şi încorporare. În această perioadă de
timp, cei interesaţi de o slujbă în domeniul militar
îşi pot găsi alta sau se pot răzgândi. Cea mai
bună soluţie pentru forţele armate va fi să capteze

persoanele interesate de îndată ce e posibil sau
direct, printr-un training de bază.
Pot fi generaţi patru factori din răspunsurile
experţilor la întrebarea „Care sunt cele mai
importante motive pentru o dezvoltare pozitivă
în recrutarea voluntarilor”. La început, situaţia
de pe piaţa civilă de muncă este considerată ca
fiind foarte importantă. Un venit financiar relativ
ridicat este, de asemenea, considerat ca un aspect
economic important şi ca o garanţie a locului de
muncă. Misiunile în străinătate sunt considerate
drept cel mai important al doilea factor pozitiv
pentru o recrutare de succes. Acest lucru include
aventuri, a merge în ţări străine şi a cunoaşte noi
culturi. De asemenea, un factor important este
posibilitatea carierei pentru un cadru militar.
Acesta le oferă şansa de a-şi exersa capacităţile
de lider sau de a le dobândi. Apoi, reputaţia bună
a forţelor armate este văzută ca un factor pozitiv
în recrutarea de succes. Atunci când societatea
susţine forţele armate, creşte prestigiul profesiei
şi se poate intensifica predilecţia tinerilor către
forţele armate.
Experţii au identificat rata şomajului ca fiind
principalul factor. „E întotdeauna dificil să recrutezi
personal atunci când economia merge bine”. În
majoritatea statelor, în prezent, rata şomajului
este foarte mică, iar competiţia pentru candidaţi
calificaţi este dură. Atunci când luăm fiecare ţară
în parte, devine clar că are o influenţă mai mare
sau mai mică. De asemenea, este luată în calcul
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şi situaţia economică. Acesta este, de exemplu,
cazul Belgiei, unde există o mare discrepanţă
între cifrele şomajului din Nord şi din Sud. Pe
cale de consecinţă, recrutarea e mult mai uşoară
în Sud. Recrutarea în zonele economice mai puţin
dezvoltate din Ungaria are un mai mare succes
decât în altele. În Slovacia, recrutarea are un mai
mare succes în regiunile cu cele mai mari rate ale
şomajului. În Bulgaria, potrivit unui studiu efectuat
printre soldaţi, principalul motiv pentru a intra în
viaţă militară, pentru 60% dintre ei, a fost faptul că
nu şi-au găsit un alt loc de muncă pe piaţa civilă.
Cu toate acestea, sunt şi voci ce nu consideră
că rata şomajului e într-atât de importantă. O rată
ridicată a şomajului nu este întotdeauna crucială
pentru dezvoltarea pozitivă a recrutării, datorită
faptului că nu fiecare persoană care nu este
angajată este şi interesată şi potrivită pentru o
carieră militară. O metodă alternativă de rezolvare
a problemelor legate de şomaj este, de exemplu,
găsirea unui loc de muncă în străinătate, şi nu
în ţara natală. De aceea, şomajul nu determină
neapărat o creştere directă a ratei de recrutare.
Atunci când se cercetează factorii care au o
influenţă negativă asupra recrutării de succes,
experţii menţionează, în primul rând, o bună
situaţie economică. Ei susţin că situaţia economică
din fiecare stat în parte are o influenţă directă
asupra unei recrutări de succes. De asemenea, ei
critică faptul că nu există un buget suficient, care
să concureze pe o piaţă deschisă şi care să plătească
salarii adecvate. Acest lucru are o influenţă asupra
programelor de sprijin. Atunci când forţele armate
nu oferă un nivel atractiv al programelor sociale
de sprijin şi al programelor pentru familiile
personalului militar, e dificil să atragi oamenii
spre o carieră militară. Situaţia demografică, cu o
scădere constantă a numărului de tineri, este un alt
factor negativ, alături de schimbarea valorilor din
societate. De aceea, tinerii cu un grad ridicat de
educaţie preferă, adesea, să rămână în viaţa civilă
şi să meargă la universitate. Acest lucru poate avea
legătură cu reputaţia scăzură a profesiei militare în
societate.
O majoritate copleşitoare a experţilor e de
părere că misiunile în străinătate au un impact
pozitiv asupra recrutării de personal nou. Doar
experţii din Germania, Slovacia şi Spania văd în
creşterea numărului de trupe şi, de aici, creşterea
perioadei de absenţă de lângă familiile lor, o
influenţă negativă a operaţiunilor de sprijin al
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păcii. Evaluarea efectelor misiunilor din străinătate
este cotată în mod diferit. În timp ce unii merg în
străinătate, alţii părăsesc armata, pentru că merg
prea des. Pentru un procent relativ ridicat de tineri,
misiunile în străinătate reprezintă un factor foarte
puternic de motivare. Sunt atraşi de perspectiva
primirii unui salariu mai mare decât cel din ţară.
Cu toate acestea, riscurile acestor misiuni îi
împiedică să intre în armată. Locaţia geografică a
unei misiuni are şi ea o influenţă asupra recrutării,
potrivit experţilor. De exemplu, războaiele din
Afganistan şi Irak – părinţii sunt îngrijoraţi. Totuşi,
războaiele au o influenţă pozitivă asupra tinerilor,
pentru că îi învaţă ce înseamnă riscul şi aventura.
Atât de multe mesaje amestecate vin din misiuni
din diferite zone geografice.
4. Motive pentru a intra în armată
În general, a lucra pentru armată era considerat
în concordanţă cu termenul de „instituţie” folosit de
Moskos (1977), o vocaţie. Un format instituţional
militar preţuieşte valori precum: supunere, ordine,
ierarhie, autoritate, disciplină şi camaraderie. Cu
toate acestea, angajarea de către armată este din
ce în ce mai mult văzută ca oricare altele, după
cum o arată modelul ocupaţiei (Moskos, 1977).
Aceasta este legitimată prin conceptul de piaţă. În
special stimulentele financiare sunt oferite datorită
competenţelor şi abilităţilor pe care le are angajatul.
Dar există două tipuri diferite de angajare în armata
postmodernă. Pe de o parte, recrutarea unei părţi a
ofiţerilor care au un concept deosebit legat de clasă,
o motivare intrinsecă şi acţionează în concordanţă
cu percepţia clasică a profesiei de soldat. Pe de altă
parte, soldatul încorporat consideră că misiunea
militară nu e altceva decât o slujbă normală, pentru
care este pregătit, şi, prin urmare, nu o vede ca pe
o misiune eternă (Caforio, 1991, 31).
Motivaţia pentru alegerea unei cariere militare
depinde fie de rang şi funcţie, fie variază, în funcţie
de ţările luate în considerare. Într-o cercetare
efectuată la jumătatea anilor ’90, în întreaga
Europă, despre atitudinea ofiţerilor profesionişti,
s-a arătat clar că, în majoritatea statelor, serviciul
pentru ţară, interesul pentru armată, în general,
ca şi conducerea oamenilor erau de o importanţă
vitală. Aceste trei aspecte păreau să fie precondiţii
pentru ofiţerii care intrau în armată.
O bună educaţie, un angajament solid şi
aventura, de asemenea, îi aşteaptă pe militarii de
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Graficul nr. 4: Motive pentru a intra în armată

ambele sexe/bărbaţi şi femei (Caforio/Nuciari,
1996; Sarvas/Hodny, 1998).
Sunt factorii motivanţi aceiaşi, şi la începutul
secolului? Beneficiile financiare, precum salariu,
bonusul de recrutare etc., sunt menţionate clar
ca fiind cele mai importante stimulente pentru
personalul militar, în general (graficul nr. 4). 92%
dintre experţi au considerat că acestea sunt foarte
importante sau destul de importante. Misiunile
în străinătate urmează pe locul doi. În 78% din
cazuri, motivele economice (şomaj, niciun alt
loc de muncă, siguranţa locului de muncă etc.)
sunt considerate principalele stimulente pentru
ca tinerii sa aleagă o carieră militară. Personalul
înrolat, în special, pare să considere că aceşti trei
factori menţionaţi sunt mai puternici. Potrivit
experţilor, beneficiile educaţionale sunt un motiv
pentru ca viitorii ofiţeri să se înroleze. Motivele
tipice ocupaţionale, precum tradiţie, prestigiu sau
patriotism, sunt considerate mai puţin importante,
din punct de vedere al semnificaţiei. În măsura în
care tradiţia are importanţă atunci când tatăl sau
mama au avut legături cu forţele armate, atunci
copiii ar putea avea şi ei un ataşament mai puternic
faţă de armată. Opiniile exprimate arată clar că
armata îşi pierde reputaţia de instituţie specială
şi că devine, din ce în ce mai mult, o instituţie
similară unei antreprize normale, civile. Pe lângă
motivele menţionate, a fost subliniată experienţa
conscripţiei, considerată un factor determinant
pentru a intra în rândurile forţelor armate. În

Spania, care, de asemenea, recrutează cetăţeni
străini, posibilitatea de a obţine cetăţenia spaniolă
este apreciată ca fiind extrem de importantă.
5. Salariul militarului în comparaţie
cu salariile civililor
Stimulentele financiare sunt cele mai importante
motive pentru a intra în rândurile forţelor armate.
Acest lucru ridică întrebarea cât de competitive
sunt forţele, în comparaţie cu piaţa civilă de
muncă. Cercetarea arată clar că există un decalaj
în privinţa salariilor. Acest lucru înseamnă, de
exemplu, că între 1982-1999, în SUA, salariile
civililor au crescut mai mult şi mai rapid decât cele
ale militarilor. Cu toate acestea, trebuie subliniată
o diferenţă. În timp ce la ofiţeri se înregistrează o
discrepanţă negativă (aproape 20%), la personalul
înrolat nu se înregistrează acest lucru. În anii ’90,
a existat chiar un decalaj pozitiv pentru personalul
înrolat, cu 5-10% (Asch/Hosek, 1999).
Răspunsul la întrebarea „Salariul militar este
comparabil cu o slujbă echivalentă pe piaţa civilă
a muncii?“ arată o percepţie diversă. 38% dintre
experţi sunt de părere că salariul minim este acelaşi.
33% cred că personalul militar câştigă mai puţin
decât cei de pe piaţa civilă a muncii. Doar 24% au
afirmat că ei cred că personalul militar câştigă mai
mult. De asemenea, s-a afirmat că salariul depinde
de grad (5%). Un infanterist câştigă mai mult decât
un omolog de pe piaţa civilă, dar specialiştii (de
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Graficul nr. 5: Menţinere

exemplu, în computere) câştigă mai mult pe piaţa
civilă.
În multe state, personalul miliar primeşte
reduceri la obiecte de uz curent, precum alimente
sau combustibil. De aceea, experţii au remarcat
că este cel mai probabil ca răspunsurile date de
personalul militar să reflecte faptul că ei câştigă
mai puţin decât personalul de pe piaţa civilă. Cu
toate acestea, diferenţele nu sunt într-atât de mari.
Totuşi, salariul este aproape identic cu cel din
sectorul public, în general, dar, în comparaţie cu
sectorul privat, este mai mic.
6. Stimulente
În situaţia discutată mai sus, apare întrebarea
legată de ce stimulente ar putea oferi armata pentru
a face o carieră în domeniul militar mai atractivă
şi mai interesantă. Forţele armate încearcă să ofere
stimulente pe două niveluri. Pe partea financiară,
se cresc salariile, în special pentru soldaţi, şi se
oferă atât plăţi suplimentare pentru operaţiunile
din străinătate, cât şi bonusuri pentru a reduce
discrepanţa financiară faţă de piaţa civilă a
salariilor.
Pe partea nefinanciară, forţele încearcă să ofere
o parte mai mare de stimulente nefinanciare, pentru
a crea condiţii benefice personalului militar. Pe
primul loc se situează oportunităţile educaţionale,
plătite de către armată. Reconversia profesională,
procedurile de tranziţie către sectorul public şi
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programele adecvate de integrare în societatea
civilă sunt şi ele parte a acestor stimulente
nefinanciare. De asemenea, se oferă o carieră
atractivă în interiorul forţelor armate. Se încearcă
să se obţină condiţii mai bune pentru serviciu şi
un mai mare sprijin al familiei, prin oferirea de
asistenţă medicală gratuită, resurse materiale bune,
facilitarea concediilor şi sprijin financiar pentru
cazare.
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea prestigiului
profesiei militare şi al forţelor armate sunt
considerate a fi misiuni principale. Experţii sunt
de părere că, atunci când armata este percepută
pozitiv de către societate, recrutarea devine mai
facilă.
7. Menţinere şi uzare
Pe lângă recrutarea de personal, forţele armate
se confruntă cu o altă problemă: tot mai mulţi
militari nu îşi prelungesc contractele. Menţinerea
personalului devine din ce în ce mai dificilă (grafic
nr. 5) şi adesea este considerată a fi o problemă chiar
mai mare decât recrutarea în sine. Menţinerea este
o problemă-cheie în multe state, jumătate dintre
experţi afirmând că nu este suficient personal
militar dispus să îşi prelungească contractul.
Problema e evidentă: forţele armate pot pregăti
soldaţi foarte rapid, dar e nevoie de zece ani ca
să obţină gradul cel mai înalt de subofiţer şi de
zece ani pentru a deveni maior. Armata nu poate
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conduce o operaţiune fără ei, fiind absolut vitali
pentru nivelul tactic. Temerea este că forţele
armate nu pot menţine acea expertiză. Nu vor
avea suficient personal capabil să se implice în
operaţiuni cu intensitate ridicată. De asemenea,
e evident că devine o problemă împiedicarea
personalului calificat să părăsească armata de
îndată ce are ocazia de a lucra pe piaţa privată.
Datorită structurii salariale şi a beneficiilor la
pensionare, forţele armate încearcă să încurajeze
personalul militar să stea mai mult în armată.
Perspectiva unei cariere coerente şi oportunitatea
de a-şi dezvolta educaţia pot fi stimulente pentru
menţinerea personalului calificat.
Lăsând la o parte reţinerea personalului, forţele
armate se luptă şi cu creşterea ratei de uzură, ce
poate ajunge până la 40% sau mai mult în cazul
unor armate. Unul dintre cele mai importante
motive ale uzurii este durata lungă a perioadei
de instrucţie. Aceasta are legătură cu costurile
ridicate ale personalului şi administraţiei. Forţele
armate care au trecut recent la un serviciu militar
bazat exclusiv pe voluntariat au puţine greutăţi în
recrutarea personalului. Totuşi, pentru aceste forţe,
rata de uzură este o problemă, pentru că ofiţerii
şi profesioniştii sunt extrem de preţuiţi pe piaţa
privată, în special cei specializaţi în calculatoare
sau altele. „Două motive principale i-au făcut pe
oameni să plece devreme din armată: atractivitatea
alternativelor din afara armatei şi insatisfacţia
legată de situaţia din interiorul armatei. Evident,
majoritatea deciziilor de plecare sunt o combinaţie
a acestor două motive.” (Lescreve/Schreurs, 2007,
2A-6).
Uzura este puternic legată de recrutare şi
menţinere. Dacă forţele armate au o procedură
puternică de recrutare, atunci mai multe persoane
vor rămâne în armată, pentru că sunt fundamental
motivate. Dar dacă recrutarea este foarte agresivă,
cei care sunt mai puţin motivaţi vor intra în această
organizaţie. De exemplu, Belgia a atras destul de
mulţi oameni în 2005, dar persoanele responsabile
nu au ascultat suficient motivaţiile şi dorinţele
recruţilor, şi, pe cale de consecinţă, rata uzurii a
fost destul de ridicată.
Concluzie
Potrivit experţilor chestionaţi, din 27 de
ţări, recrutarea de succes a voluntarilor pentru
forţele armate europene este dificilă. Sunt două

puncte ce joacă un rol important în recrutarea
personalului militar profesionist: schimbarea
socială şi dezvoltările economice. Pe de o parte,
schimbarea valorilor din societate a schimbat
şi percepţia muncii şi a angajării, iar, pe de altă
parte, a dus la o viziune mult mai critică asupra
forţelor armate. Valorile tradiţionale, precum
disciplina, subordonarea şi supunerea, îşi pierd din
semnificaţie în societatea modernă şi sunt înlocuite
de posibilităţi.
Din punct de vedere economic, forţele armate
se bazează pe situaţia de pe piaţa muncii. În
vremuri de prosperitate economică şi cu o rată
scăzută a şomajului pentru tineri, e dificil să
găseşti suficient personal calificat pentru forţele
armate. Ca urmare a schimbării demografice din
societate, se înregistrează o scădere a numărului de
tineri care intră în comunitatea în care se lucrează.
Acest lucru este arătat de analiza chestionarelor
completate de către experţi şi de interviuri; în
general, recrutarea ofiţerilor nu este prea dificilă.
Ofiţerii încă se bucură de un prestigiu ridicat în
societate. Perspectiva unor contracte pe termen
lung, salariile bune şi posibilităţile de trening sunt
stimulente pentru alegerea acestei profesii. Cu
toate acestea, multe state consideră că e greu să
îşi încurajeze oamenii să intre în rândurile forţelor
armate ca personal înrolat sau specializat. Acest
lucru ale legătură cu situaţia economică şi nu poate
fi rezolvat decât din plata unor salarii adecvate.
Forţele constituite din conscripţi par să aibă mai
puţine dificultăţi în recrutarea personalului înrolat,
decât a forţelor bazate pe voluntari, atât timp cât
soldaţii conscripţi formează un rezervor natural
pentru recrutare.
Ratele ridicate de uzură, ca şi dificultatea în
menţinere sunt tot mai dificile şi au fost menţionate,
de câţiva experţi, drept provocări problematice
pentru recrutare. Problema menţinerii este că
sergenţii şi maiorii pleacă din armată. E dificil să îi
înlocuieşti, pentru că e nevoie de ani să pregăteşti
personal cu acelaşi nivel de expertiză.
Lăsând la o parte factorii sociali şi economici,
care reprezintă principalele condiţii pentru succesul
sau eşecul recrutării, forţele armate pot întreprinde
anumite măsuri la nivel operaţional, pentru a limita
problemele legate de recrutare (cu toate acestea,
ele nu pot fi implementate decât atunci când sunt
disponibile suficiente resurse financiare):
• Cu cât misiunea e mai clară, cu atât mai uşoară
este recrutarea personalului: situaţii iniţiale clare,
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misiuni clare. Acest lucru îi permite personalului
militar să îndeplinească misiuni de formare a
identităţii.
• Forţele armate trebuie să ofere salarii
competitive. Introducerea unor salarii legate de
performanţă ar reprezenta o motivaţie în plus
pentru personalul angajat.
• În mod ideal, serviciul militar este o parte
a unei cariere profesionale după care se produce
inserţia (reinserţia) pe piaţa civilă a muncii.
Aceasta va fi împotriva îmbătrânirii forţelor şi va
motiva personalul să îşi continue educarea. Forţele
armate trebuie să întreprindă numeroase cursuri de
pregătire, care să fie recunoscute şi pe piaţa civilă
a muncii. La fel de importantă este şi cooperarea
cu centre regionale de angajare.
• Ar trebui să se lărgească aria potenţialilor
recruţi. Forţele bazate pe voluntariat ar trebui să
se concentreze pe candidaţii cu vârste între 15 şi
35 de ani. Cu toate acestea, ar trebui să se acorde
o mai mare importanţă femeilor şi minorităţilor
etnice.
• Procesul de recrutare trebuie să fie clar structurat şi eficient. Candidatul trebuie să fie informat
cât de curând posibil despre oportunitatea pe care
o are intrând în armată. Asta îl va împiedica să ia în
calcul alte oportunităţi în acea perioadă de timp.
• Lăsând la o parte aspectele economice,
managementul carierei este un element central
pentru ofiţeri. Armatele trebuie să îşi dezvolte
planuri adecvate pentru cadrele lor.
Un lucru e clar: trebuie întreprinsă o selecţie
largă de măsuri pentru a putea recruta şi menţine
personalul. În special forţele bazate pe voluntari
trebuie să se confrunte cu piaţa deschisă şi
să găsească soluţii creative pentru a rezolva
problemele recrutării.
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Propensity and Advertising Report, Arlington,
Defense Manpower Data Center, 1999, http://
www.dmdc.osd.mil/yats/files2003/99Propensity.
pdf
NOTE BIBLIOGRAFICE:
1 A se vedea şi studiul ������������������������
“�����������������������
Enlistment Propensity“
din SUA. (Wilson et al., 1999). Noua cercetare din
Germania dovedeşte aceste date (Bulmahn, 2007).
2 Albania (forţe armate bazate pe conscripţi),
Austria (forţe armate bazate pe conscripţi), Belarus
(forţe armate bazate pe conscripţi), Belgia, BosniaHerţegovina, Bulgaria, Canada, Danemarca (forţe
armate bazate pe conscripţi), Finlanda (forţe armate
bazate pe conscripţi), Franţa, Germania (forţe armate
bazate pe conscripţi), Grecia (forţe armate bazate
pe conscripţi), Ungaria, Letonia, Olanda, Polonia,
Republica Macedonia, România, Rusia (forţe armate
bazate pe conscripţi), Slovaca, Slovenia, Spania, Suedia
(forţe armate bazate pe conscripţi), Turcia (forţe armate
bazate pe conscripţi), Regatul Unit al Marii Britanii,
Ucraina (forţe armate bazate pe conscripţi), Statele
Unite.
3 Belgia, Olanda, Slovenia, Regatul Unit al Marii
Britanii. În plus, la conferinţa IUS din Chicago (toamna
lui 2007), autorul a avut ocazia de a intervieva oameni
de ştiinţă din Franţa, Italia, România, Suedia şi Statele
Unite.

Dr. Tibor SZVIRCSEV TRESCH este şeful Secţiei de Sociologie Militară de la Academia Militară
de la ETH din Zürich. Din 2005, este doctor în sociologie al Universităţii din Zürich. Teza sa se
concentrează pe procesul transformării continue a forţelor armate din Europa, de la forţe bazate pe
conscripţie la forţe bazate în totalitate pe voluntari.
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SIRIA - OBIECTIVE STRATEGICE
ŞI CAPABILITĂŢI MILITARE
Marina MUSCAN

Siria este un actor regional important şi, de
multe ori, o prezenţă destul de iritantă pentru vecinii săi. Statul sirian deţine o forţă militară semnificativă, care îi permite să îşi menţină influenţa
în zonă. Sunt de evidenţiat, totuşi, şi unele puncte
slabe, având în vedere că modernizarea armatei
se realizează lent, din cauza faptului că acest stat
deţine o armată mai mare decât poate să întreţină.
Siria a ajuns în lumina reflectoarelor după 2003,
întrucât se presupune că deţine arme de distrugere
în masă, pe care le poate folosi într-un eventual
conflict. Pe lângă forţele militare convenţionale,
Siria dispune de forţe paramilitare, care ajută statul să menţină controlul intern şi presiunea asupra
Libanului. Regimul politic sirian s-a sprijinit pe
forţa militară de-a lungul timpului pentru a păstra integritatea statului şi ordinea internă. Dacă la
sfârşitul anilor ‘80 s-a putut observa o schimbare
în politica externă a acestui stat, Siria apropiindu-se de SUA, acum aceasta a luat o direcţie total
opusă, prin faptul că regimul lui Bashar se bazează pe forţele paramilitare pentru a menţine ordinea internă şi, în plus, conform datelor israeliene,
susţine grupările de insurgenţi. Suportul continuu
pe care Siria îl acordă grupărilor teroriste şi faptul că încă se bazează pe forţe paramilitare pentru
menţinerea controlului intern ne determină să ne
punem întrebarea dacă Siria se apropie din ce în
ce mai mult de un stat militarizat.
Cuvinte-cheie: capabilităţi militare, forţe
paramilitare, arme de distrugere în masă.
Relaţiile externe şi politica de securitate privire de ansamblu
Ţară relativ mare ca întindere, Siria deţine o
poziţie strategică semnificativă, care o face să
fie un actor destul de important în regiune şi, de
multe ori, o prezenţă iritantă pentru vecinii săi, cu
toate că, din 1982, aceasta nu s-a implicat în niciun
conflict armat major şi nici nu a fost o prezenţă
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militară apreciabilă în cazul conflictului din Golf
din 1991.
„Siria”, menţionată de Toynbee prin acest
termen, nu avea în vedere doar teritoriul pe care
îl desemnăm astăzi cu acest nume, ci o zonă
mai largă, acoperind „o arie mărginită de stepa
Arabiei de nord, de Mediterană şi de povârnişurile
Anatoliei şi Armeniei”, reprezentând „scena pe
care au avut loc întâlnirile, în epoci succesive, între
civilizaţia sumeriană şi egipteană; între civilizaţiile
egipteană, hitită şi minoică; între civilizaţiile
siriacă, babiloniacă, creştin ortodoxă şi creştin
occidentală; şi, în ultima etapă a contactelor, între
civilizaţiile arabă, iraniană şi occidentală”. Mulţi
istorici desemnează cu numele generic de „Siria
lărgită” întreaga regiune de la ţărmul estic al
Mării Mediterane, incluzând în ea Siria, Libanul,
Iordania şi Israelul. Această desemnare generică
este validă doar pentru perioada de dinainte de
formarea statelor.
Statul sirian, astăzi, cunoscut oficial ca Al
Jumhuriyah al Arabiyah, Syriyah sau Republica
Arabă Siriană, îşi are începuturile undeva între
2500 - 2400 î.Hr. Capitala, Damasc, a fost

fondată în jurul anului 2500 î.Hr.

Siria a avut un trecut destul de tumultuos, fiind
ocupată, pe rând, de cannaniţi, fenicieni, evrei,
greci, romani, bizantini, arabi, cruciaţi şi, în fine,
de către Imperiul Otoman. Dominaţia otomană a
durat din 1516 până în 1920, când Siria a ajuns
sub dominaţie franceză, ca urmare a acordului
Sykes-Picot, prin care s-au împărţit sferele de
influenţă din Orientul Mijlociu între Franţa şi
Marea Britanie. Ocupaţia franceză în Siria a durat
până în aprilie 1946, când ultimul soldat francez
a părăsit teritoriul sirian, iar Siria şi-a câştigat
astfel independenţa. În 1958, a format, împreună
cu Egiptul, Republica Arabă Unită, care a durat
trei ani. După acest interval, Siria şi-a proclamat
din nou independenţa, iar Republica Arabă Unită a
încetat să mai existe.
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Figura nr. 1: Evoluţia obiectivelor de securitate ale Siriei sub conducerea lui Hafez al-Assad (1970 - 1980)
Sursa: Magnus NORMARK, Anders LINDBLAD, Anders NORQVIST, Björn SANDSTRÖM, Louise
WALDENSTRÖM, Syria and WMD Incentives and Capabilities, Swedish Defence Research Agency, NBC
Defence, SE-901 82 Umeå, FOI-R..1290-SE, June 2004, ISSN 1650-1942

A urmat o perioadă de nelinişte internă, marcată
de lovituri de stat succesive, în 1960, 1961, 1963
şi 1966. Generalul Hafez al-Assad a preluat
puterea în 1970, tot printr-o lovitură de stat, şi a
instaurat un regim autoritar. El a deţinut funcţia
de preşedinte până la moartea sa, în 2000. A fost
urmat la conducere, o lună mai târziu, de fiul său,
Bashar al-Assad.
Hafez al-Assad a avut ca principal obiectiv
strategic menţinerea regimului Ba’ath la putere.
Astfel, el a pus bazele unei armate puternice şi
unui sistem de securitate loial preşedintelui, care
să îl ajute la îndeplinirea acestui obiectiv.
Un alt obiectiv de securitate a fost recuperarea
înălţimilor Golan. Acest obiectiv strategic a stat şi
la baza războiului arabo-israelian din 1973. După
1990, Hafiz al-Assad a abandonat ideea găsirii unei
alternative militare pentru recuperarea înălţimilor
Golan, optând pentru o alternativă diplomatică.
Această alternativă a constat în încercarea de
„normalizare” a relaţiilor cu Israelul, oferind
încetarea ostilităţilor în schimbul unei retrageri
complete a Israelului de pe înălţimile Golan. Pe de
altă parte, Hafez al-Assad a început un proces de
lungă durată de influenţare a Libanului, cu scopul
de a folosi acest stat împotriva Israelului.
Obiectivele strategice pe termen lung ale Ba’ath
sunt reprezentate de nevoia ideologică de a obţine
unitatea arabă. Totuşi, aceasta a fost pusă în umbră

de obiectivele de securitate ale lui Hafez al-Assad,
care l-au determinat să facă unele mişcări politice
ce pot părea a fi în totală contradicţie cu obiectivul
ideologic menţionat mai sus. Astfel, ideea lui
Hafez al-Assad de a asigura securitatea statului
a făcut ca Siria să se implice în intervenţia din
Liban împotriva palestinienilor, în 1976. Această
mişcare i-a permis Siriei să câştige influenţă asupra
Libanului. În momentul în care Hafez al-Assad a
ajuns la concluzia că are nevoie de alianţe pentru a
asigura siguranţa statului, s-a implicat în conflictul
dintre Iran şi Irak, acordând sprijin Iranului.
Aceeaşi idee l-a determinat să participe şi la primul
Război din Golf din 1991, sprijinind SUA. Într-un
clasament privind numărul de oameni care au luat
parte la primul Război din Golf, Siria se află pe
locul şase cu 4.500 de soldaţi1.
Bashar a continuat politica impusă de tatăl
său, afirmând că este dispus să găsească o soluţie
diplomatică pentru problema reprezentată de
înălţimile Golan, cu SUA ca mediator.
Din punctul de vedere al UE, Siria este
considerată a fi un stat stabil politic, de la venirea
în funcţie a preşedintelui Bashar al-Assad, în
2000. Iar UE doreşte să sprijine eforturile Siriei de
a realiza reformele propuse de preşedinte.
Siria are neînţelegeri cu Turcia referitoare
la navigaţia pe râul Eufrat, conflicte cu Irakul,
alimentate de problema kurdă, relaţii delicate cu
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Anul
Personal
Activ
Forţe terestre
Marină
Forţe aeriene
Comandamentul pentru
apărarea antiaeriană
Trupe paramilitare
Rezerve
Forţe terestre
Marină
Forţe aeriene

1990
704000
404000
300000
4000
40000
~60000

2000
~820000
~316000
~215000
~6000
40000
~55000

2005
758000
296800
200000
7600
40000
~54000

2006
769000
307600
200000
7600
40000
~60000

2007
769000
307600
200000
7600
40000
~60000

243000
400000
392000
8000
-

~108000
396000
300000
4000
92000

~108000
354000
280000
4000
70000

~108000
354000
280000
4000
70000

~108000
354000
280000
4000
70000

Tabelul nr. 1: Evoluţia forţelor militare ale Siriei
Surse: Anthony H. CORDESMAN, Israel and Syria: The Military Balance and Prospects of War, Center for
Strategic and International Studies, Washington DC, US, August 2007, Anthony H. CORDESMAN, If Its Syria:
Syrian Military Forces and Capabilities, Center for Strategic and International Studies, Washington DC, US,
August 2003.

statele musulmane din Asia Centrală. Statul sirian
poate fi un actor iritant pentru stabilitatea regională,
în ciuda faptului că nu deţine o forţă militară foarte
performanţă, dar are încă destul de multă influenţă
în Liban, pentru a putea folosi Hezbollah ca pe o
armă strategică în lovirea Israelului.
Relaţiile cu Israelul nu sunt dintre cele mai cordiale, mai ales din cauza acţiunilor Hezbollah. Din
date israeliene, Hezbollah a început să îşi refacă
arsenalul, în special cu ajutorul Siriei şi Iranului,
ceea ce a determinat ca relaţiile dintre Israel şi
aceste două ţări să rămână în continuare tensionate.
Iranul şi Siria văd Hezbollah ca pe o unealtă strategică împotriva Israelului şi, de aceea, susţin cu
arme această mişcare. Conform datelor prezentate
de Intelligence and Terrorism Information Center
at the Center for Special Studies, există o reţea de
contrabandă cu armament care introduce arme, în
sudul Libanului, din Siria. Prin urmare, Siria şi-a
asumat poziţia de „ţară de tranzit” pentru transporturile de arme care susţin Hezbollah.
Totuşi, un eventual conflict deschis între Siria
şi Israel ar fi foarte costisitor pentru Israel. De
aceea, se poate afirma că o asemenea situaţie se
încadrează în formula generic denumită „joc de
sumă nulă”, în care ambele părţi pierd.
Siria continuă să influenţeze puternic sistemul
politic din Liban şi, de asemenea, susţine şi o parte
din grupurile de insurgenţi care activează în Irak.
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Forţele armate siriene - capabilităţi şi lipsuri
Potrivit estimărilor făcute de serviciile secrete
americane, în 2003, forţele armate siriene nu erau
foarte bine dotate la capitolul echipament şi nici
din punct de vedere al calităţii resurselor umane nu
stăteau foarte bine.
Conform unor observaţii, după 1982, Siria
a încercat să aibă o forţă militară egală cu cea a
Israelului. Această atitudine poate fi urmarea
conflictului siriano-israelian din Liban din
1982, în timpul căruia, deşi au pierdut oameni şi
echipamente, sirienii au reuşit să obţină câteva
victorii care le-au sporit încrederea în propriile
capacităţi combative. Un al doilea motiv pentru
care Siria continuă să încerce să menţină forţa
militară la un nivel apropiat de cel al Israelului
poate fi şi linia impusă de preşedintele Hafez alAssad, care, într-un discurs din 1986, a declarat
că Siria va încerca să situeze înălţimile Golan „în
interiorul său, şi nu la graniţele sale.”
Totuşi, în ultimul timp, s-a observat o uşoară
schimbare a acestei direcţii de gândire. Israelul
este văzut în continuare ca principalul oponent al
Siriei, însă statul sirian a început să se depărteze
de direcţia de dezvoltare care presupunea ca Siria
să aibă o forţă militară egală cu cea a Israelului.
Se observă o uşoară scădere a efectivelor
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Figura nr. 2
Surse: Bonn International Center for Conversion (www.bicc.de) şi Stockholm International Peace Research
Institute (www.sipri.org)

forţelor terestre, începând cu 2000. Acest lucru
poate fi şi rezultatul noilor orientări ale Siriei
privind susţinerea grupărilor de insurgenţi care
pot fi folosite ca o armă împotriva eventualelor
ameninţări venite din partea altor state.
O altă observaţie privind forţele armate siriene
se referă la calitatea acestora. Odată cu căderea
URSS, Siria s-a văzut nevoită să îşi reducă
împrumuturile care îi permiteau să îşi întreţină
armamentul şi resursele umane. Dar, după
izbucnirea primului Război din Golf, Siria a primit
ajutoare pentru forţele sale armate, pe care le-a
folosit pentru achiziţionarea de vehicule blindate
şi avioane de luptă, mai puţin pentru instruirea
personalului, care ar fi contribuit la creşterea
calităţii forţelor sale.
Modernizarea forţelor armate siriene a mers
şi merge foarte lent, din cauza faptului că acest
stat deţine o armată mare. Conform unor estimări,
Siria deţine o armată de trei ori mai mare decât
este capabilă să întreţină.
Datele din 2003 arată că Siria avea 319.000
oameni sub arme şi dispunea de 354.000 de
rezervişti, dintre care 215.000 - 280.000 în armată,
4000 în marina militară şi 70.000 în forţele
aeriene.

Evoluţia forţelor militare siriene poate fi
observată din tabelul nr. 1.
În 2006, forţele terestre siriene dispuneau de
aproximativ 200.000 de oameni, organizaţi în 7
divizii dotate cu vehicule blindate. Diviziile siriene
diferă ca mărime. Majoritatea sunt compuse din
trei brigăzi de tancuri şi/sau blindate, două brigăzi
mecanizate şi un regiment de artilerie. O divizie
are în jur de 8000 de oameni, o brigadă de blindate
deţine, în general, 93 de tancuri şi 30 de altfel de
vehicule blindate.
Actualmente, Siria deţine circa 4950 de tancuri
dar aproximativ 1200 se află în depozite, iar jumătate din cele încă operaţionale sunt de capacitate
mică. Doar 1600 sunt relativ moderne, model T72. Aceste tancuri nu dispun de detectori de căldură, de sistem de control al focului sau de un blindaj
adecvat, care să le permită să poarte o confruntare
la egalitate cu tancurile deţinute de Israel.
Pe lângă tancuri, Siria dispune şi de 4600
vehicule blindate, dintre care doar 100 pot fi
considerate moderne.
Forţele aeriene siriene dispun de 584 de avioane
de luptă şi 106 elicoptere de luptă, iar numărul
oamenilor aflaţi în forţele aeriene siriene se ridică
la 40.000.
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Singurele nave de suprafaţă ale Siriei care merită să fie reţinute sunt două fregate de tip Petya III,
care sunt depăşite însă, întrucât au fost transferate
din Rusia în Siria la jumătatea anilor ‘70.
Din punctul de vedere al cheltuielilor destinate
armatei, Siria se afla pe locul 55 în lume în 2005,
conform CIA World Factbook.
Dacă se iau în calcul cheltuielile destinate
armatei, împreună cu armamentul deţinut, la care
se adaugă oamenii aflaţi sub arme, vom avea
pentru Siria un indice general de militarizare care
se prezintă ca în figura nr.2.
După cum se poate observa, trendul evolutiv
pentru indicele de militarizare al Siriei este
crescător.
Ca şi Egiptul, Siria dispune de forţe paramilitare
care nu au valoare militară foarte importantă,
dar ajută Siria să menţină controlul intern şi
presiunea asupra Libanului. Aceste forţe îşi pot
asuma riscuri foarte mari, în special în operaţiuni
de susţinere a grupărilor teroriste şi în operaţiuni
destinate menţinerii controlului intern. Au avut, de
asemenea, un rol destul de important în asasinarea
primului-ministru Harriri în 2005.
Armele siriene de distrugere în masă
Modificarea situaţiei din Orientul Mijlociu,
după căderea lui Saddam Hussein, în martie
2003, a adus Siria în lumina reflectoarelor, în
ceea ce priveşte deţinerea unor presupuse arme de
distrugere în masă (WMD).
Există puţine informaţii credibile privind armele
de distrugere în masă pentru perioada de dinainte
de 1970, când Hafiz al-Assad a venit la putere
în Siria şi a instituit o strategie de securitate pe
termen lung care să includă şi armele de distrugere
în masă.
Lansator
18 lansatoare de rachete de tip
SS-21
12 lansatoare de rachete de tip
Scud B
36 lansatoare de rachete de tip
Scud C

Această idee de a achiziţiona arme de distrugere
în masă s-a datorat obiectivului de securitate al
Siriei din anii ’70, când se dorea obţinerea unei
parităţi a forţei militare siriene cu cea a Israelului.
Programele de dezvoltare a armelor de distrugere
în masă din Siria datează, în consecinţă, tot din
anii ‘70.
Siria dispune de patru brigăzi de rachete,
fiecare înzestrată cu un alt tip de lansatoare, astfel:
o brigadă dotată cu lansatoare de rachete de tip
FROG, o brigadă dotată cu lansatoare de rachete
de tip Scud B, o brigadă dotată cu lansatoare
de rachete de tip Scud C şi o brigadă dotată cu
lansatoare de rachete de tip SS-21.
Statul sirian mai deţine între 50 - 100 de rachete
balistice şi câteva sute de proiectile sol-aer cu gaz
sarin.
Pentru aceste rachete, Siria poate folosi şi încărcături chimice sau biologice. Se crede că sirienii deţin între 500 - 1000 tone de agenţi chimici.
În general, procentul dintre numărul de
lansatoare şi numărul de rachete este de 10 rachete
la un lansator, dar în cazul Siriei, acest procent
nu se aplică în totalitate, având în vedere că acest
stat deţine în jur de 24 - 36 de lansatoare Scud şi
aproximativ 260 - 300 de rachete de diverse tipuri.
Astfel, se poate afirma că Siria a încercat să îşi
mărească şansele de a lansa o ofensivă preemptivă
puternică împotriva oricărei ameninţări.
Concluzii
Discursul inaugural al preşedintelui Bashar alAssad vorbea de nevoia Siriei de a se centra pe
dezvoltarea economică, punând, totodată, accent
pe reforma sistemului birocratic şi pe crearea
valorilor democratice, pornind de la istoria şi
obiceiurile siriene.

Nr. rachete
36 rachete de tip SS-21

Raza de acţiune
80 - 100 km

200 rachete de tip Scud B

310 km

150 rachete de tip Scud C

550-600 km

Tabelul nr. 2
Sursa: Anthony H. CORDESMAN, If It’s Syria: Syrian Military Forces and Capabilities, Center for Strategic
and International Studies, Washington DC, US, August 2003.
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Totuşi, faptul că, în 2001, lideri ai organizaţiilor
reprezentând societatea civilă au fost închişi şi
organizaţiile şi-au încheiat activitatea, după ce
aceştia încercaseră să formeze două partide fără
aprobarea guvernului, a pus sub semnul întrebării
„schimbarea” pe care acesta o anunţa.
UE poate considera Siria ca un stat stabil, odată
cu venirea noului preşedinte, dar, pe de altă parte,
sprijinul pe care Siria îl acordă grupărilor teroriste
şi faptul că încă se bazează pe forţe paramilitare
pentru menţinerea controlului intern ne determină
să ne punem întrebarea dacă Siria a ieşit sau nu de
pe panta evolutivă care o conduce din ce în ce mai
mult spre un stat militarizat.
În timp ce, la sfârşitul anilor ’80, statul sirian
a realizat o schimbare în politica sa externă,
apropiindu-se de SUA şi trimiţând trupe în timpul
Primului Război din Golf, acum acesta a luat o
direcţie de acţiune total opusă, regimul lui Bashar
bazându-se pe forţele paramilitare spre a menţine
ordinea internă în detrimentul societăţii civile
şi, în plus, conform datelor israeliene, susţinând
grupările de insurgenţi pe considerentul că acestea
pot deveni un vector de exercitare a puterii în
regiune.
Se poate spune că Siria a cunoscut o evoluţie
retrogradă, având în vedere că s-a transformat
dintr-un stat care a fost promotor al culturii în zona
respectivă într-un stat care se bazează pe puterea
paramilitară spre a-şi menţine ordinea internă şi
poziţia în zonă.
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REFORMA TRATATELOR UE
Vasile POPA
Adus în faţa alegătorilor din cele 27 state
membre ale UE, Tratatul de la Lisabona, o formă
simplificată a fostului proiect al Constituţiei
europene, părea că nu va mai suferi eşecul usturător
înregistrat de acesta. În marea lor majoritate, statele
îl aprobaseră, iar numărul mic de state care mai
trebuiau să-l voteze nu dădea cine ştie ce motive
de îngrijorare.
Istoricul Tratatului este scurt: în urmă cu un an,
la Consiliul European de la Bruxelles din 21-22
iunie 2007, problema continuării procesului de
reformă a tratatelor Uniunii a fost pusă tranşant,
convenindu-se că trebuie luată urgent o opţiune,
pe baza raportului întocmit de Consiliu, în urma
mandatului primit în 2006. Noua preşedinţie
europeană (portugheză) a convocat Conferinţa
guvernamentală, care a redactat proiectul de text
al Tratatului, pe care l-a supus apoi spre aprobare
Summit-ului din octombrie de la Lisabona. Etapa
cea mai dificilă, ratificarea tratatului care va căpăta
denumirea locaţiei acestui summit, se preconiza să
se încheie înaintea alegerilor pentru Parlamentul
European din iunie 2009.
Iată însă că Irlanda, singura ţară care trebuia să
treacă obligatoriu proiectul de tratat prin consultare
populară, a paralizat procesul, pe considerentul
unor temeri legate de o eventuală ameninţare
la adresa posturilor de muncă, investiţiilor şi
suveranităţii statale. Motiv de nemulţumire în
rândul cetăţenilor din celelalte state, pentru această
situaţie blocantă, corectă din punctul de vedere al
prevederilor tratatelor Uniunii, dar incorectă etic:
o minoritate de 1 la sută din populaţia Europei îi
opreşte din drum pe ceilalţi 99 la sută, privându-i
de dreptul de a reforma instituţional UE.
Ca şi Franţa şi Olanda, în cazul Tratatului
Constituţional din 2005, Irlanda a deschis larg
poarta unor discuţii aprinse pe tema perspectivei
documentului de la Lisabona, după o perioadă
mai liniştită ce s-a aşternut în urma gravelor
dezacorduri comunitare legate de problema
recunoaşterii independenţei Kosovo. La preluarea
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preşedinţiei Uniunii, din ianuarie, Slovenia situa
în programul său, pe primul loc, între priorităţi,
chestiunea Tratatului de la Lisabona, argumentând
binefacerile pe care acesta le va aduce cetăţenilor
comunitari prin noile dispoziţii asupra democraţiei
participative. Nimeni însă nu întrevedea, de data
aceasta, vreun vot negativ.
Reuniţi la Bruxelles, la o săptămână după
respingerea de către alegătorii irlandezi a
Tratatului de care depinde reforma instituţională a
UE extinse, liderii spaţiului comunitar au încercat
să impulsioneze ratificarea documentului. Presa
internaţională a sugerat o reluare a strategiei
practicate în 2001, la respingerea Tratatului de
la Nisa, tot de către irlandezi, preconizânduse introducerea unor „protocoale explicative“
care să asigure Irlanda că textul nu prejudiciază
neutralitatea sa militară şi politica fiscală a ţării.
S-a avansat, de asemenea, soluţia garantării
prezenţei irlandeze în cadrul Comisiei Europene,
devenită nesigură, în contextul în care Tratatul
de la Lisabona prevede reducerea, începând cu
2014, a numărului de portofolii comunitare, astfel
încât acesta să fie egal cu două treimi din numărul
statelor membre.
Decizia irlandezilor, fără a fi considerată „o
dramă sau un cutremur de pământ“, după aprecierea
ministrului francez de externe, Bernanrd Kouchner,
a pus, totuşi, în discuţie conţinutul Tratatului. De
aceea, ceilalţi 26 au hotărât să dea timp până în
octombrie Irlandei ca să analizeze acest „Nu“, să-i
înţeleagă raţiunile şi să le ofere celorlalţi europeni
unele explicaţii. Statele membre şi-au reafirmat
dorinţa de a continua procesul de ratificare în
celelalte opt ţări care încă nu au aprobat Tratatul.
Este clar că Europa are nevoie de acest Tratat
„pentru a putea să lucreze şi să se extindă“, cum
accentua cancelarul german Angela Merkel. Din
aceste motive, s-a şi cerut Irlandei să-şi prezinte
analiza asupra votului său şi să propună eventuale
soluţii pentru ieşirea din impas, în cadrul summitului de la Bruxelles.
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Speranţa că va fi găsită o soluţie viabilă înainte
de încheierea viitoarei preşedinţii franceze a
UE, din 31 decembrie a.c., este îmbrăţişată, se
pare, de toţi. Franţa, cel puţin, a declarat că nu e
bună graba, pentru că ar putea duce la judecăţi
deplasate, iar o asemenea convingere, din partea
unei ţări care, în 2005, a aruncat Europa întro criză instituţională profundă, este cu atât mai
credibilă. Preşedintele Nicolas Sarkozy a insistat,
de altfel, mult în discuţiile de la Praga, unde s-a
întâlnit cu conducătorii statelor Grupului de la
Vişegrad – ceh, ungar, slovac şi polonez – să-şi
păstreze calmul şi sângele rece şi să evite de a-i
presa pe cehi la o ratificare ce se anunţă dificilă.
Dar, considera acesta, dacă nu e necesar să se
dramatizeze o asemenea situaţie, în acelaşi timp,
ea nu trebuie minimalizată, fiind o problemă foarte
serioasă.
Pe de altă parte, el a exclus o extindere a UE
fără Tratatul de la Lisabona. Temerea că şi o altă
ţară, în primul rând Cehia (unde se aşteaptă un aviz
pozitiv al Curţii Constituţionale, în octombrie, care
să arate că Tratatul şi ordinea constituţională cehă
nu sunt discordante), ar putea respinge Tratatul l-a
determinat să-şi intensifice demersurile diplomatice
în rândul celor care nu au luat încă o decizie în acest
sens. Atitudinea respectivă leagă votul la Tratat de
perspectiva accederii în UE a Croaţiei şi celorlalte
state ale Balcanilor de Vest, dar şi a altor state, din
Est. Legătura nu este întâmplătoare, pentru că, în
virtutea Tratatului de la Nisa, intrarea unui nou
stat în Uniune trebuie să aibă votul tuturor celor
27, altfel vor trebui modificate regulile (numărul
de deputaţi, al celor din Consiliul de Miniştri,
compunerea Comisiei), ceea ce ar necesita,
subliniază specialiştii, angajarea unor negocieri
constituţionale.
De acest lucru sunt perfect convinşi croaţii
şi ceilalţi aspiranţi la statutul de membru al
Uniunii, care se văd aruncaţi într-o zonă gri, din
care nu ştiu când şi dacă vor mai ieşi, pentru a
intra în multdorita organizaţie. Incertitudinea lor
este confirmată de comisarul european pentru
extindere Olli Rehn, care, într-un interviu acordat
agenţiei Reuters, apreciază că respingerea de către
alegătorii irlandezi a Tratatului de la Lisabona nu
stimulează determinarea UE de a se lărgi cu unele
state din Balcani, ca şi cu Turcia. Opinia lui pare să
fie o replică la ceea ce spusese anterior preşedintele
Parlamentului european, germanul Hans-Gert
Pöttering, după care „în pofida dificultăţilor actuale

legate de Tratatul de la Lisabona, UE îşi va ţine
cuvântul privind perspectivele europene pentru
sud-estul Europei, adică pentru vestul Balcanilor
şi Turcia“.
Insistenţele franceze au, însă, şi o altă explicaţie:
în prima jumătate a anului viitor, preşedinţia
europeană va fi preluată de Cehia, unul din statele
eurosceptice. Or, la un vot negativ al cehilor la
Tratat, însăşi determinarea noii preşedinţii de
a finaliza procesul de ratificare în timp optim ar
putea să scadă, ceea ce ar afecta viitorul Uniunii.
Analiştii fenomenului, deşi îşi focalizează atenţia
doar pe momentul Dublin, apreciind că va fi greu
să li se impună irlandezilor un al doilea vot pentru
Tratat, înţeleg că o schimbare de atitudine din
partea acestora ar fi posibilă, în condiţiile în care
statele care nu au încheiat procesul de ratificare
vor vota pentru.
După Le Monde, continuarea procesului de
ratificare în celelalte ţări are un corolar: să-i invite pe
irlandezi să se pronunţe a doua oară, după eventuale
amendamente la Tratat. Un precedent există: votul
negativ, tot irlandez, din 2001, la Tratatul de la
Nisa, care a fost repetat şi aprobat în 2002. Numai
că atunci s-a putut invoca absenteismul ridicat al
populaţiei la referendum (de 65,2 la sută), pentru a
se vota a doua oară, în vreme ce, acum, prezenţa la
referendum a 52 la sută din irlandezii cu drept de
vot schimbă datele problemei.
Nu se ştie încă ce amendamente le vor fi
acceptate irlandezilor pentru a-i convinge să revină
la urne. Deocamdată, potrivit media, preşedintele
asociaţiei „Libertas“ din această ţară se opune
categoric unei readuceri în faţa electoratului a
proiectului de Tratat în forma actuală. El opinează
că „Noi vrem o renegociere totală a acestui tratat
antidemocratic“. Tot astfel, un partid irlandez de
opoziţie, deşi favorabil unui vot pozitiv, nu admite
sub nicio formă repetarea scrutinului, susţinând
că, dacă aceasta se va întâmpla, partidul va face
campanie pentru a se vota „Nu“. Presa irlandeză
analizează efectul de bumerang al votului Irlandei,
care ar putea-o scoate din rândul statelor membre,
pentru a pune în loc o Europă cu două viteze.
Opinia excluderii este îmbrăţişată şi de unii analişti,
care cred că Irlanda nu-şi mai găseşte locul într-o
Uniune ce i-a dat totul, dar a primit de la ea doar
refuzuri. Uffe Ellemann-Jensen, fost ministru de
externe al Danemarcei, consideră că extinderea UE
nu poate continua fără toate elementele practice şi
pragmatice incluse în Tratatul de la Lisabona. Cum
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extinderea trebuie privită ca un element important al
politicii de securitate a Europei, ajutând ţările care
au cunoscut recent democraţia să îşi consolideze
stabilitatea şi să le ofere puterea de a face faţă
presiunilor externe, o decizie de excludere devine
necesară. Dar, întrucât, din punct de vedere juridic,
crede şi trimisul special al publicaţiei Le Monde la
Dublin, excluderea acestei ţări din marea familie
europeană nu este posibilă, rămâne ca ea să fie
marginalizată politic, iar comisarul său european
să nu primească un portofoliu influent.
După cazul Irlandei şi cazul Cehiei, a mai
apărut unul – al Poloniei. Nimeni nu se aştepta la
aşa ceva, deoarece, la momentul votului negativ al
irlandezilor, ministrul polonez de externe declarase
pentru Le Figaro că procesul de ratificare trebuie
să continue. „Suntem deja într-o Europă cu două
viteze: unele state au adoptat euro, altele nu.
Acelaşi lucru este pentru Spaţiul Schengen sau
PESC. Apropo de refuzul irlandez, accentuase
acelaşi responsabil, pretutindeni în Europa, mii de
eurosceptici exploatează situaţia“. Polonia părea să
fie pe drumul cel bun, după ce Parlamentul polonez
votase afirmativ. Tratatul urma să fie promulgat de
către preşedinte, dar acesta a anunţat, la început de
iulie, că nu-şi va pune semnătura pe documentul
apreciat de el „deocamdată fără obiect“.„Principiul

unanimităţii, a declarat el, este obligatoriu în acest
caz.(...) Dacă este încălcat odată, atunci va înceta
să existe pentru totdeauna.“
Însă, deşi în ajunul reuniunii la vârf de la
Bruxelles, liderii Europei aflaseră că, în Marea
Britanie, Camera Lorzilor a ratificat Tratatul,
britanicii fiind primul stat important din rândul
euroscepticilor ce au luat o opţiune pozitivă întro problemă vitală pentru viitorul Europei extinse,
părerea tranşantă a preşedintelui ceh că „Tratatul
este mort şi îngropat“, exprimată vizavi de Nuul irlandez, părea să aibă, încă, destule şanse de
a se regăsi în realitate. Tot la început de iulie,
preşedintele Horst Kohler a anunţat că nici el nu
va promulga textul aprobat în mai de legislativul
german, până când acesta nu va căpăta avizul
Curţii Constituţionale. În acest caz, în condiţiile
înmulţirii refuzurilor la Tratat, afirmaţiile primulministrului francez Francois Fillon, că acel prim
„Nu“ rostit de irlandezi trebuie să fie analizat,
respectat şi considerat ca un apel suplimentar la
acţiune şi certitudine, pare o sugestie corectă. Ca şi
restul sugestiilor sale, cum ar fi faptul că „trebuie
să învăţăm să facem Europa altfel“ şi că „va trebui
să vedem cum să obţinem ratificarea indispensabilă
pentru toţi, un proces care ar putea lua timp“.
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SEPARATISMUL POLITIC: UN EFECT
AL GLOBALIZĂRII?
Dr. Petre DUŢU
Evoluţia omenirii cunoaşte două tendinţe:
globalizarea şi separatismul politic. Ambele
sunt fenomene caracterizate de complexitate
şi multidimensionalitate şi se află într-o
interdependenţă şi interacţiune semnificative.
Efectele lor pot fi benefice pentru unii actori statali
(guvernele marilor puteri ale lumii, de exemplu)
şi nonstatali (societăţile transnaţionale, de pildă),
dar nefaste pentru alţii (de regulă, statele pe
teritoriul cărora se derulează evenimentele şi
grupurile umane implicate direct).
Cuvinte-cheie: separatism, politic, globalizare,
efecte, naţionalism, independenţă.
Omenirea se îndreaptă ferm, cu paşi semnificativi, spre societatea cunoaşterii, în care informaţia
va juca un rol primordial. Acest proces de trecere
spre un nou tip de societate umană se produce în
contextul a două tendinţe de evoluţie - globalizarea şi separatismul politic – fenomene aflate într-o
neîntreruptă interacţiune şi interdependenţă.
În timp ce globalizarea, ca fenomen complex,
multidimensional şi omniprezent, tinde spre
realizarea unei comunităţi umane internaţionale
fără frontiere fizice între entităţile ce o compun,
aşa-numitul „sat planetar”, cea de a doua tendinţă
– separatismul politic – se opune aparent celei
dintâi.
1. Caracteristici ale globalizării actuale
Globalizarea actuală, într-o anumită măsură şi
într-un anume fel, este continuatoarea formelor sale
anterioare de manifestare. De fapt, ea reprezintă o
realitate socială, economică, politică şi culturală ce
posedă o serie de caracteristici specifice.
Una dintre aceste trăsături proprii o constituie
faptul că, deşi dimensiunea economico-financiară
a globalizării nu-şi diminuează importanţa, totuşi,
un rol deosebit revine, în prezent, dimensiunilor
politică, socială şi culturală. Acestea din urmă
sunt interdependente şi interacţionează sistematic

şi permanent. Rolul lor a sporit, prin aceea că, în
edificarea noii ordini mondiale, după anii 1990,
actorii internaţionali partizani ai globalizării au
apelat la diseminarea valorilor specifice societăţii
de tip occidental, la implementarea modelului
socio-economic şi politic neoliberal la nivel
planetar. Se pare că faptul de a absolutiza modelul
de viaţă occidental nu este bun, deoarece şi acesta
are o serie de defecte printre care se află: drogul,
alcoolismul, bancruta obişnuită, dezordinea civilă
din cocioabele urbane, deteriorarea mediului,
pentru că aceasta face parte dintr-un fenomen
natural inevitabil, propriu unei economii salubre
de dezvoltare şi progres.
Pe plan social, globalizarea este echivocă pe
cel puţin două direcţii: ea este în mod sigur un
instrument de dezvoltare economică, dar provoacă,
în acelaşi timp, o mai mare polarizare în relaţiile
sociale, face economiile naţionale slabe şi mai
vulnerabile la mişcările capitalurilor1. Pe de altă
parte, limitarea suveranităţii statelor se manifestă
de o manieră dramatică în domeniul protecţiei
sociale, deoarece se caută înainte de toate
obţinerea unui profit cât mai mare şi o mobilitate
sporită a capitalurilor care nu sunt însoţite – nici
pe plan naţional, nici pe plan internaţional – de
măsuri corespunzătoare de protecţie a lucrătorilor.
De asemenea, globalizarea presupune deplasarea
internă a oamenilor dinspre sat spre oraş, în căutarea
de lucru şi de condiţii mai bune de viaţă. La această
mişcare internă a populaţiei, acum, se adaugă
mişcările transnaţionale spre polii economici:
numărul de migranţi numiţi economici este întro creştere constantă, deşi ţările de „primire” sunt
adesea departe de a le acorda securitatea socială
şi economică căutată, sau chiar un tratament
respectuos cu demnitatea şi sănătatea lor2.
Din punct de vedere cultural, se asistă la tendinţa
uniformizării culturale, ca efect al răspândirii
produselor de acest tip de origine occidentală,
îndeosebi nord-americană, şi al generalizării limbii
engleze, ca mijloc de comunicare între oameni
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aparţinând unor culturi şi civilizaţii diferite. Astăzi,
vorbesc engleza toţi cei care participă la activităţi
economice, politice, sociale, ştiinţifice regionale
şi/sau internaţionale. Pe de altă parte, paradigma
societăţii liberale, printre altele, promovează ideea
unei culturi globale ce pare mai curând o ideologie
menită să controleze totul, de la programele de
educaţie până la progresele ştiinţifice şi tehnice.
Globalizarea socio-culturală poate afecta negativ
organizarea socială existentă şi, implicit, membrii
acesteia. Însă, în acest fel, partizanii săi contribuie
la edificarea unei noi ordini mondiale şi a societăţii
gândirii unice.
Într-o anumită măsură, concepţia potrivit
căreia piaţa rezolvă totul într-o societate este totuşi
limitativă şi unilaterală, absolutizând acest model
de organizare şi funcţionare socio-economică şi
politică. Nu trebuie omis faptul că, în realitate,
piaţa este o construcţie socială ce a apărut într-o
anume etapă de dezvoltare a societăţii umane şi, de
aceea, va purta amprenta epocii în care fiinţează. În
acelaşi timp, nu trebuie uitat că piaţa nu este unicul
model de organizare socio-economică. Bineînţeles,
pot exista şi alte modele. O societate civilizată
poate construi pieţe care privilegiază valori ca
libertatea, dreptatea, solidaritatea, demnitatea
omului, democraţia.
În globalizarea actuală, factorii tehnologici
joacă, de asemenea, un rol foarte important. Aceştia
acţionează, în principal, asupra reducerii costurilor
de transport şi de comunicare. Distanţa între două
locaţii de pe glob, teoretic, nu mai constituie
o problemă acum, când există atât mijloace de
deplasare rapidă, cât şi posibilităţi de comunicare
continuă prin dispozitive moderne. Tehnologiile
noi fac, în acelaşi timp, posibilă o reorganizare a
întreprinderii, cu eficientizarea operaţiunilor până
la integrarea pe verticală şi o redefinire a controlului
operaţiunilor delocalizate sau de subînchiriere,
graţie informaticii. De altfel, astăzi, există practica
alegerii de către marile firme transnaţionale a
locaţiilor în care îşi realizează producţia acolo
unde profitul este mai mare, atât datorită existenţei
forţei de muncă relativ ieftine, cât şi a unor taxe şi
impozite reduse. Aşa se explică mutările frecvente
de locaţii ale unor mari societăţi transnaţionale. De
exemplu, Nokia şi-a mutat o fabrică din Germania
în România, în 2008, deoarece condiţiile de aici o
avantajau sub aspectul profitului obţinut.
O caracteristică dominantă a globalizării
actuale o constituie tendinţa ţărilor bogate de

100

a dezvolta prioritar producţia intelectuală.
Activele intelectuale constituie factori strategici
ai creaţiei de valori de către întreprinderi.
Expansiunea sectorului serviciilor, privatizarea,
dereglementarea şi emergenţa noilor tehnologii
ale informaţiei impun soluţionarea unor aspecte
privind: crearea activelor intelectuale, difuzarea,
protejarea şi folosirea lor în vederea obţinerii unui
venit economic.
În acest sens, investiţiile în materie de cercetaredezvoltare, în realizarea de brevete, în resursa
umană şi într-o nouă structură organizaţională se
dovedesc benefice. În ultimii ani, în zona OCDE,
cheltuielile consacrate activelor intelectuale au
progresat mai rapid decât cele destinate maşinilor
şi echipamentelor. În 2002, cheltuielile totale
consacrate cercetării-dezvoltării, în softuri şi în
învăţământul superior au depăşit investiţiile în
maşini şi echipamente în SUA şi în Finlanda3.
Pe măsură ce cheltuielile în activele intelectuale
cresc, impactul lor economic se amplifică. În
conformitate cu multe studii, activele intelectuale
(capitalul uman, investiţii în cercetare-dezvoltare,
brevete, investiţia în softuri) contribuie de o
manieră substanţială la creşterea economică4. De
aceea, în prezent, ţările bogate par să abandoneze
fabricarea de produse în ţările sărace, pentru a se
specializa în mod unic în conceperea producţiei
intelectuale, care s-a dovedit deosebit de rentabilă
şi de viitor.
Comunicarea este o altă marcă de succes a
globalizării actuale, desigur, influenţată puternic
de noile tehnologii în domeniul comunicaţiilor
şi informaticii, de existenţa Internetului.
Astăzi, rapiditatea comunicării şi multitudinea
informaţiilor disponibile într-o „bibliotecă”, aşa
cum este reţeaua Internet, favorizează schimburile
academice, cercetarea ştiinţifică, formarea
personalului întreprinderilor. În acest context,
globalizarea reprezintă, cu certitudine, un factor
pozitiv de inovaţie. Dar chiar această rapiditate şi
disponibilitate fără control, eficace, a informaţiilor
sensibile permite, de asemenea, reţelelor teroriste
sau mafiote să comunice, să-şi pună în aplicare
activităţile criminale, să-i înveţe pe cei interesaţi
moduri de fabricare a armelor, a bombelor
artizanale, folosirea substanţelor chimice, a
otrăvurilor etc.
Apariţia şi manifestarea unor actori noi pe scena mondială constituie o altă caracteristică majoră a globalizării actuale. Printre aceşti actori, doi
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par a fi mai importanţi, prin forţa lor de implicare
activă şi voluntară în derularea globalizării. Unul
dintre aceşti actori este reprezentat de întreprinderile multinaţionale sau societăţile transnaţionale.
Multinaţionalele se reorganizează din ce în ce mai
mult, formând alianţe şi reţele transfrontaliere. De
aceea, este dificil să se determine frontierele şi
naţionalitatea lor. În plus, aceste societăţi recurg
la noile tehnologii din domeniul comunicaţiilor
şi informaticii pentru a-şi efectua operaţiunile
transfrontaliere, pe care guvernele pot cu mare dificultate să le controleze. Ele sunt răspândite în întreaga lume, şi producţia internaţională se bazează
din ce în ce mai mult pe ele. De exemplu, în 2002,
erau în jur de 65.000 de asemenea societăţi, ce controlau direct 850 de filiale în străinătate, repartizate pe întreaga planetă, şi produceau circa 10% din
PIB-ul mondial5. Practic, societăţile transnaţionale
accelerează procesul de internaţionalizare, creând
reţele mondiale de producţie din ce în ce mai deschise pe plan geografic, dar a căror coordonare este
asigurată de o manieră tot mai concentrată. Aceste
mutaţii au consecinţe importante asupra evoluţiei
schimburilor internaţionale de bunuri şi servicii. În
acest sens, un exemplu îl poate constitui industria
farmaceutică. Altădată dispersată, pentru că produsele sunt multiple, ea este astăzi reunită sub egida
unui grup restrâns de firme ce controlează 60% din
vânzările mondiale6.
Cel de-al doilea actor nonstatal important apărut
pe scena mondială este reprezentat de societatea
civilă internaţională, mai precis de organizaţiile
sale cu vocaţie în domeniul promovării drepturilor
omului, dreptăţii, echităţii şi demnităţii umane.
Practic, ele acţionează în direcţia diminuării
efectelor negative ale globalizării asupra
persoanelor din întreaga lume, dar mai ales din
statele în dezvoltare.
O caracteristică a globalizării actuale,
cu un rol important în evoluţia sa, o constituie
apariţia şi manifestarea unor mişcări sociale
antiglobalizare. După mulţi ani dedicaţi simplei
critici şi protestelor împotriva globalizării purtate
în lumea afacerilor, mişcarea antimondialistă (mai
precis descrisă prin termenul „Mişcare pentru
justiţie globală”) şi-a atins punctul culminant la
Porto Alegre7.
Manifestările antimondializare de la
Seattle, Washington, Melbourne, Praga, Quebec şi
Gênes împotriva Fondului Monetar Internaţional,
Organizaţiei Mondiale a Comerţului, Băncii

Mondiale, G8 (este un grup informal din 8 ţări:
Canada, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Rusia,
Regatul Unit şi SUA) şi a altor întâlniri la nivel
înalt referitoare la aspectele economice mondiale
au captivat atenţia a milioane de oameni de pe
planetă, prin intermediul relatărilor mass-media.
Dinamizat prin sloganul puternic „O
altă lume este posibilă”, al Doilea Forum Social
Mondial (ţinut la Porto Alegre, în Brazilia) a mers
dincolo de proteste şi a acţionat de o manieră foarte
structurată, exploatând căi alternative, strategii şi
structuri concrete. Astfel, în cadrul Forumului sau avansat idei de transformare a actualului sistem
mondial economic, şi nu numai. Trei propuneri
sunt ilustrative pentru acest demers constructiv.
Plecând de la faptul că nu se urmăreşte
reformarea actualelor instituţii internaţionale
(OMC şi cele ieşite din Bretton Woods, inspirate
de comerţ), ci se au în vedere următoarele scopuri:
scoaterea lor din funcţiune; neutralizarea lor (de
exemplu, transformarea FMI într-un institut de
cercetare ce observă ratele fluxurilor mondiale
de capital), reducerea radicală a puterii lor şi
transformarea lor într-un ansamblu de actori ce
coexistă cu şi supravegheaţi de alte organizaţii
internaţionale, acorduri şi regrupări regionale8.
Mişcările „altermondialiste” sunt, de altfel,
un produs al acestei globalizări şi acţionează cu
largheţe pe plan global. Într-un anume sens, ele
reprezintă, la scară planetară, un fel de „societate
civilă” de rezistenţă, care propune valori alternative
(sau prezentate ca atare) la dominaţia economică
a grupurilor restrânse. Aceste mişcări joacă
rolul, totodată, de avocaţi ai drepturilor omului,
democraţiei, participării popoarelor la propriul
destin. Organizaţii cu rază de acţiune mondială,
guvernamentală sau nu, contribuie la difuzarea
ideilor şi valorilor democratice, a sensului justiţiei
şi se folosesc la promovarea mai deschisă a
toleranţei şi comunicării între culturi.
2. Separatismul politic: o realitate inevitabilă?
Evoluţia comunităţii internaţionale cunoaşte,
pe lângă globalizare, şi fenomenul separatismului
politic. Această tendinţă este relativ omniprezentă,
întâlnindu-se atât la state dezvoltate economic şi
cu regim democratic (vezi cazul Spaniei, Franţei,
Canadei, Italiei, Belgiei), cât şi la state mai puţin
dezvoltate sau în tranziţie (de exemplu, statele din
fosta Iugoslavie, ex-URSS, China, Indonezia).
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În sens larg, prin separatism politic se înţelege
mişcarea politică organizată cu scopul declarat al
ieşirii unei entităţi teritoriale din componenţa unui
stat recunoscut internaţional, pentru a deveni, la
rândul său, un stat independent. Cauzele, sursele şi
modalităţile folosite de către separatişti pentru a-şi
atinge obiectivul urmărit sunt de o mare diversitate.
Acest fapt a făcut să se vorbească, în literatura de
specialitate, de diferite tipuri de separatism. Astfel,
în Europa se disting două mari tipuri de separatism:
unul vest-european şi altul est-european9.
În ceea ce priveşte separatismul vesteuropean, acesta cunoaşte două forme principale
de manifestare:
a) separatismul întâlnit în statele de tip federal.
Acesta presupune, de regulă, că o provincie - parte
constitutivă a unui stat federal sau confederal încearcă să se desprindă de acesta, total sau în parte,
pentru a putea să se constituie, ulterior, ca entitate
statală autonomă, independentă, de sine stătătoare.
În acest sens, se pot da ca exemple Belgia, Spania.
În Belgia, Flandra, purtată de un val de simpatie
faţă de ideile partidului separatist flamand Vlaams
Belang, arată clar această tendinţă. Transformarea
acesteia din urmă într-un fapt împlinit ar avea drept
consecinţă dispariţia Belgiei, ca stat. În Spania,
situaţia este diferită de cea din Belgia, pentru că
separatismul promovat aici este multiform. În Ţara
Bascilor, există concomitent mişcări separatiste
politice moderate, de exemplu, Partidul Naţionalist
Basc-PNV şi o mişcare radicală cu o ramură politică
(Partidul Batasuna, interzis) şi o ramură armată
(ETA). De asemenea, şi Galicia, şi Catalonia
manifestă tendinţe separatiste, dar sunt mai puţin
radicale decât Ţara Bascilor. Şi în Spania, în timp,
separatismul provinciilor, dacă devine realitate, va
pune în pericol unitatea şi integritatea actuale ale
acestui stat;
b) separatismul anticentralism. Un astfel de tip
de separatism se întâlneşte, de exemplu, în Franţa,
unde o regiune mai mult sau mai puţin periferică
doreşte să părăsească statul actual, în care nu se
recunoaşte ca parte componentă. Este cazul, în
proporţii foarte variabile, de populaţii din Noua
Caledonie, Polinezia Franceză, Corsica, Antile.
În general, separatiştii profită de fundamentul
democratic al regimului politic din statul
respectiv, solicitând iniţial autonomia culturală,
prin recunoaşterea lingvistică şi folclorică, pentru
ca, ulterior, pe această bază, să obţină puteri
politice, mergând până la obţinerea independenţei
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politice. De obicei, revendicările separatiştilor
care aduc atingere unităţii şi integrităţii teritoriale
a statului de apartenenţă nu se îndeplinesc de către
guvernul în funcţie, dimpotrivă se acţionează
pentru menţinerea provinciei/provinciilor într-un
ansamblu naţional indivizibil.
O situaţie similară se întâlneşte în Canada,
unde există o mişcare separatistă destul de activă,
polarizată în jurul Québec-ului10.
În ceea ce priveşte separatismul est-european,
se cuvine făcută menţiunea că, aici, un rol mult mai
important decât în vestul continentului îl are ideea
de minoritate. În Europa Centrală şi Răsăriteană
există state care au regiuni în care trăieşte o
minoritate naţională. Practic, în acest spaţiu
geografic, minoritatea naţională, din punctul de
vedere al numărului de locuitori, este majoritară,
iar persoanele care aparţin majorităţii naţionale
sunt minoritari. Acesta este cazul populaţiei din
Kosovo, provincie din sudul Serbiei, cu o puternică
majoritate albaneză. Această provincie, după opt
ani de tutelă internaţională, care nu a soluţionat
divergenţele dintre sârbi şi kosovari, a solicitat în
februarie 2008 recunoaşterea independenţei sale.
Serbia a respins această solicitare, apreciind-o ca
ilegală. La rândul său, România nu a recunoscut
independenţa acestei provincii care numără două
milioane de locuitori. În schimb, SUA, Marea
Britanie, Italia, Germania şi Franţa au acceptat
Kosovo independent.
Totodată, separatismul european este, adesea,
asociat cu prăbuşirea Uniunii Sovietice, fenomen
ce a avut ca efect, printre altele, activarea
mişcărilor separatiste în cadrul unor foste republici
socialiste11. În acest context, se fac referiri la
„conflicte îngheţate”, avându-se în vedere, în
general, mişcările separatiste dezvoltate în spaţiul
post-sovietic în anii 1990. Astfel, conflicte cum
sunt cele din Nagorno Karabakh în Azerbaidjan,
Osetia de Sud şi Abhazia în Georgia şi Transnistria
în Moldova nu s-au soluţionat încă şi nu există,
realmente, un plan de rezolvare a lor. Astăzi, în acest
regiuni, există pseudo-state care, în ciuda izolării
lor politice pe plan internaţional, au un control
efectiv asupra teritoriului, precum şi instrumente
viabile de funcţionare cvasinormală. Specific
mişcărilor separatiste din spaţiul ex-sovietic este
motivul acestora, şi anume, naţionalismul. Cel
mai mediatizat caz a fost cel al Ceceniei. Aici,
conflictul început în 1994 s-a transformat întrun sângeros război civil. Autorităţile ruse au
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ştiut însă să discrediteze mişcarea separatistă din
această provincie caucaziană în ochii comunităţii
internaţionale, asociind-o cu terorismul.
În Transnistria, însă, autorităţile de la Chişinău
nu au putut restabili controlul efectiv asupra regiunii
separatiste. Astfel că, din 1992, autointitulate
Republică Moldovenească Transnistreană (RMT)
este un stat, chiar dacă acesta nu a fost recunoscut
de comunitatea internaţională. RMT are propriile
instituţii, armată, poliţie, monedă şi chiar servicii
secrete. Surprinde că, în ciuda blocadei politice,
Transnistria a putut să depăşească dificultăţile
economice, graţie industriei moştenite de la
Uniunea Sovietică, dar şi ajutorului venit din
partea Rusiei.
La rândul lor, Osetia de Sud şi Abhazia
trăiesc, la fel, într-o cvasiindependenţă în raport
cu Georgia, după violente lupte care au avut loc
la începutul anilor ’90 (în urma conflictului din
august a.c. dintre Georgia şi Rusia, Moscova lea recunoscut independenţa) şi evocă adesea, ca şi
kosovarii, „imposibilitatea de a trăi împreună” cu
Tbilisi.
Maniera în care comunitatea internaţională
s-a implicat în Kosovo, ca şi recunoaşterea
independenţei acestei provincii sârbe în februarie
2008, de către unele state ale lumii (de exemplu,
SUA, Germania, Italia, Franţa) au dat apă la moară
separatiştilor din republicile ex-sovietice.
În opinia mea, este fals să se creadă că există
tendinţe separatiste evidente numai pe Vechiul
Continent. În realitate, astfel de fenomene sunt
prezente şi pe continentul american, de exemplu,
în Canada, sau în Asia (Tibetul în China, Timorul
în Indonezia). Astfel, China se confruntă cu
două tipuri de separatism: cel din Tibet, animat
de sentimente naţionaliste, şi cel din regiunea
Xinjiang, pus în mişcare de motive religioase12.
Separatiştii musulmani din regiunea autonomă
Xinjiang-Ouïgour, în vestul Chinei, au contestat
din ce în ce mai mult autoritatea centrală de la
Beijing în ultimii ani. Conflictul discret ce are loc
în Xinjiang de la finele anilor 1980 este mai puţin
cunoscut ca lupta dusă în Tibet împotriva Chinei,
dar a ocazionat pierderi importante de vieţi şi
violări ale drepturilor persoanei13.
Se pare că extremismul musulman actual din
Xinjiang a fost inspirat de enormele schimbări ce
au transformat Asia Centrală în cursul ultimului
deceniu. Independenţa la care au ajuns republicile
musulmane vecine de la prăbuşirea Uniunii

Sovietice a dus, fără nicio îndoială, la amplificarea
speranţelor separatiştilor din Xinjiang de a ajunge,
şi ei, la fel, la autonomie teritorială şi independenţă
politică.
În Asia, manifestări separatiste sunt, de
asemenea, în Sri Lanka şi Indonezia. În ultimele
luni, reluarea luptelor între guvern şi separatiştii
tamili a aruncat pe drumurile din Sri Lanka zeci de
mii de civili terorizaţi. Caracterul aparent insolubil
al unui conflict de peste 30 de ani nu pune deloc
în joc interesele marilor puteri şi nici nu se
alimentează din marile aliniamente ideologice ale
începutului secolului al XXI-lea14. După India,
care a intervenit la finele anilor 1980, Norvegia nu
a cunoscut, nici ea, succesul în tentativele sale de
mediere a acestui conflict.
Treizeci de ani de luptă: atâţia a lăsat în urma
sa mişcarea separatistă a tamililor. Factorul-cheie
al istoriei din Sri Lanka este, simultan, expresia
mobilizării spontane a unei minorităţi autohtone în
jurul revendicărilor politice şi lingvistice, şi fructul
unei acţiuni politico-militare de mare anvergură
fondate pe o puternică organizaţie transnaţională,
Tigrii eliberării Eelam-ului tamil (LTTE), Tigrii15.
Potrivit separatiştilor, cadrul instituţional
democratic actual nu oferă nicio garanţie
minorităţilor lingvistice şi religioase, şi numai
crearea unui stat separat poate răspunde acestei
aşteptări. Ei revendică un teritoriu numit Tamil
Eelam, format din provincia nord-est, cuprinzând
portul din Trincomalee, şi regiuni din sud-est ale
insulei, în care musulmanii sunt mai numeroşi
decât alte populaţii.
Tensiunea dintre guvernanţi, unde domină
majoritatea de limbă cinghaleză (74% din locuitori),
şi minoritatea tamilă (în jur 15%) a început în 1956
- Sri Lanka se numea Ceylon -, în timpul venirii la
putere a Partidului Libertăţii (Sri Lanka Freedom
Party, SLFP) creat de Solomon Bandaranaïke16. Şi
acest conflict este departe de a fi soluţionat.
Separatismul ce afectează Indonezia îşi are
baza de acţiune în provincia Aceh, situată în
extremitatea de nord a insulei Sumatra. Aceasta
a fost prima regiune afectată şi cel mai sever
de tsunami-ul care a devastat mai multe ţări din
jurul Oceanului Indian, la 26 decembrie 2004.
Aproximativ 170.000 de persoane, în Aceh, şiau pierdut viaţa, iar pierderea economică a fost
echivalentă cu PIB-ul anual al provinciei17. Timp
de trei decenii înainte de dezastru, afirmă sursa
menţionată, regiunea a suferit un conflict între o
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mişcare separatistă – Mişcarea pentru Aceh-ul liber
(GAM) - şi guvernul indonezian care a condus o
vastă represiune marcată de violări ale dreptului
omului de către armata indoneziană (TNI). Ca
urmare a devastării masive de tsunami, toţi sperau
că salvarea şi eforturile depuse cu acest prilej vor
contribui la încetarea ostilităţilor; aceasta ar fi
putut restabili demnitatea şi autonomia pierdute
mai întâi faţă de colonialiştii olandezi la începutul
secolului al XX-lea.
Concluzii
Globalizarea actuală şi separatismul politic
sunt două fenomene semnificative ale realităţii
sociale din zilele noastre. Acestea, prin efectele
lor, îndeosebi negative, vor solicita puternic
eforturile concertate ale comunităţii internaţionale
în direcţia rezolvării lor durabile şi convenabile
tuturor părţilor implicate.
Într-un anume fel, separatismul politic se poate
aprecia că este un efect al globalizării actuale.
Aceasta dacă se au în vedere caracteristicile acestui
fenomen, pe de o parte, şi obiectivele urmărite de
către actorii globalizării actuale, pe de altă parte.
Separatismul politic nu reprezintă o realitate
inevitabilă, dacă toată lumea - toţi actorii statali
şi nonstatali - respectă drepturile omului în orice
situaţie şi asigură o dezvoltare durabilă tuturor
ţărilor.
Pe de altă parte, mişcările separatiste, indiferent
de motivul declanşării lor, sunt agreate de marile
puteri ale lumii, pentru că le servesc acestora
interesele strategice.
Practic, mişcările separatiste s-au produs, se
menţin şi se produc în zone ale lumii care au o
importanţă strategică deosebită pentru una sau
alta dintre marile puteri mondiale. În plus, o
serie de actori nonstatali, de exemplu, societăţile
transnaţionale, profită de existenţa acestor
„conflicte îngheţate”, întrucât pot dezvolta aici, în
condiţii favorabile lor, o multitudine de activităţi
aducătoare de profit.
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POSIBILE COORDONATE
ALE UNUI MEDIU STRATEGIC
Dr. Gheorghe VĂDUVA
Fenomenul militar contemporan evoluează pe
coordonate imprecise şi chiar haotice, aşa cum
evoluează, dealtfel, întreaga societate omenească.
Acest fenomen reprezintă, de fapt, o realitate
contrastantă, situată undeva între încercările de a
se păstra un statu quo militar sau politico-militar
– cel de după marea conflagraţie mondială –, etapă
deja depăşită din toate punctele de vedere, mai
puţin din cel al istoriei şi memoriei colective, şi
intenţiile construcţiei unui echilibru strategic fragil,
bazat nu pe renunţări şi încredere totală (pentru că
aşa ceva este imposibil pe planeta Pământ), ci pe
păstrarea şi chiar accentuarea diferenţelor. Din
păcate, diferenţele nu sunt construcţii benevole şi
binevoitoare, ci efecte ale mileniilor de inegalităţi,
de distorsiuni, tensiuni, crize, conflicte şi războaie.
Dar lumea aşa este croită, iar schimbarea nu
constă în înlăturarea diferenţelor, ci într-un corect
şi eficient management al acestora.
Fenomenul militar actual nu poate ieşi din
determinările istoriei, economiei, finanţelor şi
arhitecturii conflictuale de securitate (insecuritate)
cu care operează cei ce pot şi pe care o suportă cei
ce nu au nicio putere. De aceea, dincolo de faptul
că un astfel de fenomen nu poate fi decât complex,
complicat, contradictoriu şi foarte periculos, el
are şi va avea totdeauna evoluţii imprevizibile,
care-l fac temut, greu de înţeles şi foarte greu de
gestionat. Politicul, deşi îl generează şi, într-un fel,
îl şi gestionează – pentru că fenomenul militar este
totdeauna legat de fenomenul politic, fiind efectiv
o expresie militară a acestuia – va fi obligat să se
modeleze într-un fel pe coordonatele, exigenţele şi
cerinţele acestuia, întrucât puterea forţei nu se află
în domeniul politic, ci în cel militar, în timp ce forţa
puterii se află totdeauna în slujba politicului.
Cuvinte-cheie: mediu strategic, dinamica
sistemului
militar,
RMA,
transformare,
profesionalizare, expertiză strategică, zone de
securitate strategică.
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Structura fenomenului militar actual
Fenomenul militar actual pare un fenomen hibrid între fenomenul politic, cel economic, cel tehnologic şi cel informaţional. Cu alte cuvinte, nu
mai există un fenomen militar pur, deşi militarii
continuă să se constituie şi reconstituie într-un fel
de castă care, deşi îşi apropie şi o dimensiune civilă, rămâne, totuşi, acolo unde a fost mereu, în
cazărmi. Cazărmile sunt însă deschise controlului
democratic, mai exact, controlului politic, iar politicul, pentru a avea acces la acest domeniu special,
pe care el însuşi l-a creat, trebuie să „semneze” un
angajament de „fidelitate” şi, în niciun caz, nu va
avea acces niciodată la intimitatea acestui „fenomen”, aşa cum nu va avea acces la „intimitatea” laboratoarelor unde se pregătesc materialele pentru
fisiunea şi fuziunea nucleară, unde se fac experimente laser, cuantice, cu nanotehnologii etc., etc.
Fenomenul militar actual se derulează pe trei
paliere importante:
- în văzul şi exigenţele parlamentelor, guvernelor, organizaţiilor şi organismelor internaţionale;
- în dinamica sistemelor şi proceselor specifice,
proprii instituţiei militare;
- într-un spaţiu de sinteză dinamică şi complexă
extins, civil-militar, de interdisciplinaritate şi
confluenţe.
La primul palier, se exercită controlul politic,
se fixează resursele, limitele angajării, precum şi
scopurile şi obiectivele politice care generează şi
regenerează acest fenomen.
Pentru fenomenul militar, politicul se constituie
într-un fel de nucleu al ciclonului, dar nu unitar, ci
diseminat pe naţiuni, state, organizaţii şi organisme, interese de tot felul, adică într-un spaţiu multidimensional de foarte mare anvergură, generator
de diferenţe, de tensiuni şi conflictualitate. Politicul conduce. El are hăţurile şi resursele. Uneori, se
comportă ca un dictator, ca un autoritar sau ca un
vătaf, alteori, are grijă să se folosească, aşa cum
crede el de cuviinţă, de expertiza pe care i-o oferă
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strategicul, pentru a-l ajuta să înţeleagă desfăşurările, implicaţiile şi urmările, cu alte cuvinte, pentru
a-l determina să nu se joace cu focul. La ora actuală, domeniul militar se comportă faţă de politicul
care îl generează şi îl gestionează în maniere foarte
diferite, de la slugărnicie şi necrâcneală, până la
prudenţă şi chiar la aroganţă şi sfidare. Este însă o
iluzie să se creadă că domeniul militar devine sau
poate deveni independent de cel politic, întrucât
domeniul militar nu are sens fără cel politic. De
fapt, domeniul politic este cel care generează domeniul militar. Armatele sunt instrumente ale statului politic, se supun decidentului politic, cel care
le creează, le fixează competenţele şi le foloseşte.
Autonomia domeniului militar este una strict funcţională, adică profesională. Militarii sunt experţi în
acţiuni militare pentru realizarea unor scopuri politice şi a unor obiective strategice. Dar strategia
nu este altceva decât ştiinţa, experienţa, practica şi
arta de a pune în aplicare o decizie politică necesară pentru rezolvarea unui conflict. Acolo unde nu
există necesitatea unei decizii politice pentru soluţionarea unui conflict, nu există nici strategie.
Dimensiunile politice ale fenomenului
militar contemporan sunt numeroase. Ele ţin de
noua dialectică a intereselor şi conflictualităţii,
metamorfozată, după spargerea bipolarităţii
şi încheierea Războiului Rece, într-o nouă
arhitectură a conflictualităţii, rezultată dintro nouă reconfigurare a intereselor, politicilor
şi strategiilor. Din această metamorfoză face
parte şi noua dinamică a crizelor, conflictelor
şi războaielor. În urma fundamentalelor mutaţii
geopolitice şi geostrategice rezultate din ridicarea
„cortinei de fier”, s-au schimbat foarte multe
lucruri în ceea ce priveşte raporturile de putere,
pieţe, accesul la resurse primare, piaţa tehnologică
şi informaţională, infrastructurile, comunicaţiile,
politicile şi strategiile de coaliţie şi de alianţă,
reconfigurările geopolitice regionale etc. Dispariţia
polului comunist al puterii şi reconfigurarea Alianţei
Nord-Atlantice, implozia URSS şi recrearea unei
noi entităţi strategice ruseşti – Federaţia Rusă
–, cu un potenţial energetic şi sinergic imens,
reconfigurarea politică şi strategică a Chinei,
constituirea unor parteneriate (China-Rusia, SUARusia, SUA-India, Rusia-India, SUA-Uniunea
Europeană, Uniunea Europeană-India, Uniunea
Europeană-Rusia, Uniunea Europeană-Orientul
Mijlociu, parteneriatele strategice bilaterale în
evantai ale Statelor Unite, Uniunii Europene

şi Rusiei cu o mulţime de ţări care nu sunt mari
puteri etc.) conturează o geopolitică flexibilă, chiar
fluidă, cu o geometrie variabilă, dar şi cu evoluţii
complexe, greu de prevăzut şi de gestionat.
Principalele dimensiuni politice ale fenomenului militar contemporan se conturează, din ce în ce
mai mult, a fi următoarele:
- impunerea, în relaţiile internaţionale şi în politica externă a statelor, a unui statu quo specific
post-Război Rece şi îngheţarea conflictualităţii
majore, în scopul prevenirii creării şi dezvoltării
oricăror condiţii favorabile de escaladare a ostilităţilor existente şi de apariţie a altora noi;
- păstrarea inegalităţii statelor, prin asigurarea
de garanţii de securitate;
- politica statelor de a se situa pe un loc cât
mai bun sau cât mai securizat, pentru a se afla
la adăpost sau pentru a-şi reduce la maximum
vulnerabilităţile în cazul unui război sau conflict
armat care ar putea fi scăpat de sub control;
- politica unor state, mai ales în zonele conflictuale actuale şi viitoare (Orientul Apropiat, Orientul Mijlociu, America Latină, Asia de Sud-Est,
Asia Centrală, Caucaz etc.), de a nu accepta uriaşele diferenţe în înzestrarea cu mijloace de luptă, mai
ales cu ADM, şi elaborarea unor programe (mai
mult sau mai puţin camuflate) de a se dota şi ele cu
acele mijloace care să le permită garantarea propriei securităţi (prin mijloace proprii) sau realizarea
scopurilor şi obiectivelor strategice în sensul intereselor pe care le consideră vitale sau importante;
- dezvoltarea unor politici şi strategii disproporţionate, de influenţare, dominare şi infodominare, prin tehnologie, informaţie şi falierea zonelor periculoase;
- dezvoltarea unor politici asimetrice, generatoare de conflicte imprevizibile şi haotice;
- extinderea necontrolată sau sub controlul
unor forţe obscure a unor politici de globalizare,
fără a se evalua în mod realist toate efectele;
- dezvoltarea unor politici identitare, opuse
total sau parţial politicilor de globalizare şi
realizarea, în acest scop, a mijloacelor militare
care, la nevoie, să le susţină;
- dezvoltarea unor politici pronunţat antinaţionale, îndeosebi împotriva statelor mici sau a celor
prost guvernate;
- persistenţa şi consistenţa unor politici şi
strategii de înarmare şi de perfecţionare a forţelor
armate, mijloacelor de luptă, strategiilor şi
doctrinelor;
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- dezvoltarea, în continuare, a unor politici şi
strategii de extindere a NATO şi UE;
- dezvoltarea unor politici şi strategii de
transformare a forţelor NATO şi de modernizare
a forţelor militare ale ţărilor care fac parte din
Uniunea Europeană;
- dezvoltarea unor politici de excludere a
paralelismelor şi conflictelor dintre NATO şi UE
şi de realizare a unor complementarităţi necesare;
- dezvoltarea unor politici de coalizare a
forţelor şi mijloacelor, de parteneriate, inclusiv de
parteneriate politice şi militare;
- politici fractale, de dezarmare a unora,
consideraţi periculoşi, mai ales a acelor ţări care
generează terorism, şi de înarmare, sub o formă
sau alta, a altora, consideraţi parteneri sau aliaţi;
- politici militare de ambiguitate.
Toate aceste politici, componente sau gestionare
ale fenomenului militar contemporan, sunt puse
în operă de strategii pe măsură. Ele au unele
componente relativ stabile şi durabile, care definesc
politicile respective, dar şi numeroase componente
variabile, care se adaptează împrejurărilor, creează
sau influenţează un mediu favorabil punerii lor în
operă. Toate politicile care se referă la fenomenul
militar sunt politici care vizează puterea, forţa,
influenţa sau, în orice caz, realizarea şi protecţia,
şi prin mijloace militare, a interesului vital.
Este adevărat, unele ţări – între care se situează
şi România – nu au politici clare, coerente şi
categorice în ceea ce priveşte fenomenul militar,
ci se adaptează, mai mult sau mai puţin reuşit,
împrejurărilor, alăturându-se unor alianţe sau
coaliţii sau, pur şi simplu, făcând ce fac toţi ceilalţi
şi rezistând cu greu unei întrebări iresponsabile:
„Când alţii au arme nucleare şi forţe cu care
pot spulbera jumătate sau chiar întregul glob
pământesc, la ce ne mai trebuie nouă armată?!”
Palierul referitor la dinamica sistemelor şi
proceselor specifice, proprii instituţiei militare
vizează procesualitatea specifică dinamicii
sistemului militar. Aşa cum se ştie, instituţiile
militare sunt cam aceleaşi peste tot. Ele se
compun, în general, din forţe armate, dar şi din
sisteme generatoare ale acestora, infrastructuri
şi alte componente care se individualizează şi se
stabilizează de-a lungul timpului. Instituţia militară
are componente şi structuri de rezistenţă care nu sau schimbat de milenii şi structuri şi componente
flexibile, care se adaptează tot timpul la împrejurări,

108

unele dintre ele – cum ar fi, spre exemplu, sistemele
de arme, elemente de cercetare şi de impact al
comportamentului uman în situaţii limită, acţiunea
preventivă şi preemptivă (de întâmpinare) etc. – o
iau cu mult înaintea împrejurărilor, devin elemente
de avangardă, nu numai pentru instituţia militară,
pentru fenomenul militar, ci şi pentru societate
şi chiar pentru civilizaţie. Reţeaua Internet în
bandă largă, GPS, comunicaţiile moderne etc. sau dezvoltat, în primul rând, în cadrul instituţiei
militare.
Majoritatea elementelor de dinamică şi de
transformare militară răspund unei comenzi
politice, unui imperativ politic, dar modul în care
acestea se realizează, strategiile şi tacticile de
punere a lor în aplicare aparţin instituţiei militare,
se integrează fenomenului militar.
Pe baza scopurilor şi obiectivelor fixate de
conducerea politică – atunci când aceasta ştie ce
are de făcut şi când este cu adevărat în măsură
să identifice şi să slujească interesele vitale ale
statului, pentru că statele sunt subiecte ale dreptului
internaţional –, instituţia militară elaborează
strategiile corespunzătoare de transformare,
de dezvoltare şi consolidare a structurilor şi
funcţiunilor instituţiei militare, orizonturile ei de
transformare şi de dezvoltare, îi pune la dispoziţie
resursele necesare şi îi aprobă strategiile şi
planurile.
Pe baza politicii de securitate şi apărare, a
deciziei politice elaborate în acest sens de către
structurile în drept – Parlament, Preşedinţie, Guvern
–, adică a politicii de securitate şi apărare exprimate
prin strategia de securitate şi apărare (strategia
de securitate naţională sau strategia naţională de
securitate), instituţia militară elaborează strategia
militară, care se prezintă a fi un concept de mare
anvergură, dar şi un suport foarte util şi necesar
pentru planificarea strategică.
Înainte de toate, strategia militară trebuie
să detalieze, să evalueze şi să prognozeze, din
punct de vedere militar, provocările, pericolele şi
ameninţările conţinute în strategia de securitate şi
apărare, precum şi vulnerabilităţile de sistem şi de
proces asociate acestora, să calculeze riscurile ce
pot fi asumate, dar şi riscurile implicite, impuse
sau aleatoare, să configureze dinamica lor şi să
se preocupe îndeaproape de monitorizarea şi
supravegherea permanentă, prin forţe proprii,
împreună cu forţele Alianţei, precum şi cu alte
forţe şi structuri interne sau internaţionale, a
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modului în care acestea interacţionează. De aici,
rezultă un efect, efectul de interacţiune, care ajută
la calcularea gradului de ameninţare şi, implicit, a
gradului de risc implicit, impus sau asumat.
Schematic, această primă funcţie a strategiei
militare – modelarea efectului de interacţiune
în cadrul sintezei provocărilor, pericolelor,
ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi a riscului
calculat (PPAVR) se prezintă în schema de la
Figura nr. 1.
Această funcţie a strategiei este deosebit de
importantă. Ea nu se reduce însă la a traduce în
limbaj militar mulţimea provocărilor, pericolelor
şi ameninţărilor formulate în strategia naţională de
securitate sau în strategiile de alianţă şi de coaliţie.
Însăşi conducerea politică apelează, pentru identificarea provocărilor, pericolelor şi ameninţărilor
politice, economice, informaţionale, sociale, ecologice, geofizice şi militare, şi la expertiza strategică militară efectuată de domeniul militar. O astfel
de expertiză este necesară din mai multe motive:
- este totdeauna efectuată avându-se în vedere
trecerea la limită a provocărilor, pericolelor şi
ameninţărilor (PPA), precum şi a vulnerabilităţilor
de sistem şi de proces, care afectează, din punct
de vedere militar, securitatea ţării, a Alianţei, a
Uniunii Europene;
- formulează, în termeni clari şi fără echivoc,
capacitatea de acţiune şi de reacţie în situaţii date,
potenţialul existent şi necesarul în forţe, mijloace,
resurse şi acţiuni;
- execută o evaluare corespunzătoare a situaţiei,

precum şi predicţii asupra evoluţiei acesteia pe
termen scurt, mediu şi lung;
- propune soluţii responsabile, în toate
variantele predictibile;
- atrage atenţia asupra limitelor şi vulnerabilităţilor.
Expertiza strategică ajută nivelul politic să ia
o decizie corespunzătoare, departe de voluntarism,
cât mai aproape de situaţia reală şi de posibilităţile
proprii. Iar aceasta este una dintre funcţiile foarte
importante ale nivelului strategic.
În funcţie de aceste distribuţii şi, evident, de
resursele alocate, strategia militară operaţională
poate fi structurată diferit, dar, în principiu, ea are
următoarele componente:
- identificarea provocărilor, pericolelor şi
ameninţărilor, precum şi a vulnerabilităţilor la
acestea şi calcularea (evaluarea) riscului militar
asumat, impus sau implicit;
- strategia forţelor (terestre, aeriene şi navale);
- strategia mijloacelor;
- strategia acţiunilor;
- strategia resurselor.
O analiză mai nuanţată a unei strategii
operaţionale (care pune în operă o decizie politică,
adică strategia naţională de securitate şi apărare,
aşa cum ar trebui să se numească documentul care
pune în operă politica naţională de securitate şi
apărare) se prezintă în schema de la Figura nr. 2.
Palierul referitor la spaţiul de sinteză
dinamică şi complexă extins, civil-militar, de
interdisciplinaritate şi confluenţe adaptează

Figura nr. 1
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Figura nr. 2

instituţia militară la noile cerinţe ale societăţii
informaţionale şi înalt tehnologizate. În această
epocă, instituţia militară nu poate exista în sine,
nu se poate închide în cazărmi, ci trebuie să
accepte şi să realizeze o dimensiune civil-militară,
care să o facă aptă să participe în mod eficient la
gestionarea şi soluţionarea crizelor şi conflictelor
extinse. Există însă pericolul ca exagerarea
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acestei dimensiuni să scoată instituţia militară
din propria-i menire, să-i atribuie competenţe şi
atribuţii poliţieneşti – s-o transforme adică întrun fel de poliţie înarmată cu care statele participă
la rezolvarea a tot felul de crize şi conflicte cu
care se confruntă planeta – şi obligând-o să-şi
neglijeze atributul esenţial, acela de apărare, prin
mijloace militare, a statului împotriva unor atacuri
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militare din exterior sau, în cazul marilor puteri şi
statelor puternice, de impunere prin forţa armelor a
intereselor considerate vitale ale acestora. Oricum,
chiar şi în acest caz care generează războiul de
agresiune, armatele sunt menite să slujească, prin
mijloace militare, interesele vitale ale statului, să
pună adică în aplicare, prin forţă, politica statului.
Chiar dacă, între timp, lucrurile s-au mai schimbat, iar dimensiunea internaţională, de cooperare şi
de parteneriat, a devenit esenţială în păstrarea securităţii şi prevenirea războiului distrugător, niciun
stat nu este dispus să renunţe, sub nicio formă, la
suveranitatea sa reală şi la capacitatea sa de a se
apăra împotriva oricui îl atacă.
Fenomenul militar actual rămâne, totuşi, foarte
complex şi contradictoriu, iar caracteristicile sale
nu sunt şi nu pot fi liniştitoare pentru nimeni, nici
măcar pentru ţările care s-au pus la adăpostul
armei nucleare. Dimensiunea civil-militară este
doar un paleativ şi, în acelaşi timp, o modalitate de
extindere a domeniului militar la competenţe civilmilitare şi nu o „civilire” a armatelor.
Printre principalele caracteristici ale fenomenului militar contemporan pot fi situate şi următoarele:
- complexitatea fără precedent a mediului
politic şi strategic;
- internaţionalitatea, globalizarea şi fragmentarea conflictuală;
- recrudescenţa asimetriei conflictuale, foarte
active, în toate palierele (politic, economic, financiar, informaţional, cultural, militar etc.);
- decalajele militare foarte mari, irecuperabile,
generate de decalajele economice, financiare, tehnologice şi informaţionale imense;
- dezvoltarea puterii nucleare şi monopolizarea
ei relativă de către un număr limitat de state (cele
cinci puteri nucleare „legale” – SUA, Rusia,
Franţa, Marea Britanie şi China – sunt membri
permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU,
iar celelalte trei puteri nucleare neoficiale şi
„nelegale” – India, Pakistan, Israel – constituie
deja un fait accompli, sunt, deci, acceptate ca
atare, şi nimeni nu are absolut nimic de spus şi
de făcut, pentru că efectiv nu se mai poate face
nimic, timp în care, la poarta puterii militare
nucleare, mai bat viguros şi alte state – Coreea de
Nord şi Iranul – şi, poate, mâine, când problema
accesului la tehnologii nucleare va fi soluţionată
de mai toate ţările, vor apela şi altele, într-o formă
sau alta, la arma nucleară);

- crearea şi punerea în aplicare a unui sistem,
I2SRSTAR, de supraveghere şi dominare
informaţională, prin toate mijloacele posibile,
de la agenţi la sateliţi-spion, cu scopuri foarte
complexe: supravegherea armamentului nuclear
şi a armamentului strategic; sesizarea oricărei
pregătiri în vederea unui atac nuclear sau de
altă natură; culegerea, în timp real, a datelor
şi informaţiilor necesare gestionării crizelor şi
conflictelor, prevenirea atacurilor teroriste şi
combaterea terorismului etc.;
- extinderea NATO şi a UE şi lărgirea spaţiului
de securitate european şi euro-atlantic;
- perfecţionarea armamentului nuclear, trecerea
la experimente nucleare de laborator şi dezvoltarea
intempestivă şi foarte largă a armamentului nuclear
tactic (în timp ce armamentul nuclear strategic
– ANS – par să reprezintă doar ameninţare şi
descurajare reciprocă sau pentru toată lumea,
armamentul nuclear tactic – ANT – poate fi folosit
fără nicio problemă în spaţiul luptei, şi, poate,
într-o anumită proporţie nesemnificativă şi doar
ca experimente, a şi fost folosit);
- dezvoltarea sistemelor de arme cu bătaie
lungă (raza de acţiune a rachetei de croazieră
Tomahawk este de 2500 km) şi de mare precizie,
care schimbă complet configuraţia spaţiului luptei
şi permit materializarea efectivă a războiului înalt
tehnologizat, îndeosebi a războiului bazat pe
reţea;
- dezvoltarea unor vectori nedetectabili,
deosebit de periculoşi;
- dezvoltarea unor sisteme de arme neconvenţionale (bazate pe amplificarea undelor, pe laseri,
pe psihoenergie, pe nanotehnologii, pe efecte geofizice etc.);
- dezvoltarea şi punerea în aplicare a unor
concepte care privesc războiul simetric, războiul
disimetric şi războiul asimetric etc.
Acestea sunt doar câteva dintre caracteristicile
fenomenului militar contemporan. Evident,
sunt caracteristici dinamice, interactive, care
se manifestă într-o lume complexă cu evoluţii
imprevizibile şi haotice. Deşi gradul de civilizaţie
tehnologică şi informaţională atins în această
epocă, infrastructurile şi reţeaua ar trebui să
ofere un anumit confort civilizaţional şi securitar
necunoscut până acum – ceea ce dealtfel se şi
întâmplă –, dincolo de siguranţa de navigaţie
pe care o oferă GPS, de siguranţa conducerii
autovehiculului pe care o oferă sistemele moderne
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de control al direcţiei, al frânării, al derapajului,
al distanţei faţă de vehiculul din faţă, nivelul de
vulnerabilitate şi de insecuritate, pe ansamblu,
creşte.
Revoluţia în domeniul militar
Revoluţia în domeniul militar, sau Revoluţia în
Afaceri Militare – RMA – cum o numesc americanii, nu rezolvă problemele conflictualităţii, nu contribuie cu nimic la diminuarea insecurităţii planetei
şi nici chiar a statului sau a statelor care o practică,
ci oferă doar o nouă formă şi un nou conţinut fenomenului militar contemporan, particularizat la
o arie geografică sau la un grup de state puternic
industrializate, cu competenţe, atribuţii şi responsabilităţi globale – asumate sau implicite – privind
criza, conflictul şi războiul. Revoluţia în domeniul
militar vizează toate componentele acestuia, se
racordează la revoluţiile ştiinţifice, tehnologice,
informaţionale şi, într-un anume sens, cognitive
şi conferă acestui domeniu un rol de detaşament
înaintat şi, evident, de avangardă.
Dintotdeauna, domeniul militar a fost unul
de avangardă, atât în ceea ce priveşte forma de
organizare şi de eficienţă a entităţilor umane,
cât şi în ceea ce priveşte informaţia, tehnica
şi tehnologia. Totdeauna, domeniul militar a
stimulat cercetarea tehnologică de vârf, obţinerea
unor noi arme şi elaborarea unor modalităţi
eficiente de folosire a acestora. Primele aplicaţii
ale descoperirii energiei nucleare s-au aflat în
domeniul militar (realizarea armei nucleare) şi tot
în acest domeniu s-au dezvoltat laserele, sistemele
de poziţionare geospaţială (GPS), termolocaţia şi
radiolocaţia, sistemele de vedere pe timp de noapte,
comunicaţiile şi televiziunea în bandă largă etc.
Totdeauna, domeniul militar va fi unul de vârf în
cercetarea ştiinţifică aplicativă, dar şi în stimularea
cercetării ştiinţifice fundamentale, în sociologie, în
pedagogie, în sistemul de învăţare permanentă, în
psihologia socială, în aplicaţiile acesteia în situaţii
complexe, conflictuale şi îndeosebi în situaţiilimită.
Revoluţia în probleme militare vizează,
deopotrivă, următoarele niveluri:
- politico-militar (nivelul deciziei politicomilitare);
- strategic (nivelul concepţiei, planificării,
generării, organizării şi regenerării forţelor,
mijloacelor şi acţiunilor);
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- operativ (nivelul punerii în operă a strategiei,
prin realizarea manevrei de forţe, mijloace, resurse
şi constituirea dispozitivelor necesare acţiunii);
- tactic (nivelul acţiunii din spaţiul luptei).
Ea vizează, de asemenea, şi alte componente
care echipează aceste niveluri, cum ar fi, spre
exemplu, următoarele:
- informaţiile;
- forţele;
- mijloacele;
- resursele;
- logistica.
RMA este o modalitate de schimbare şi transformare radicală a politicilor, concepţiilor, strategiei, tacticii, tehnologiei, informaţiei, logisticii şi
a celorlalte componente ale domeniului militar sau
conexate la acest domeniu, care impune o nouă viziune asupra spaţiului luptei şi a spaţiilor adiacente
acesteia, un nou mod de acţiune şi o altă mentalitate.
Această
revoluţie
este,
deopotrivă,
informaţională, tehnologică, managerială şi
acţională. Ea presupune:
- noi scopuri şi obiective politice fixate pentru
acţiunea militară sau civil-militară;
- noi coordonate ale angajării;
- noi concepţii strategice, operative şi tactice;
- noi resurse;
- un nou sistem de acţiune militară şi civilmilitară pentru contracararea noilor provocări,
pericole şi ameninţări (PPA), reducerea noilor
vulnerabilităţi şi calcularea cât mai preciză a noilor
riscuri impuse, induse şi care se cer asumate.
Aşadar, noua revoluţie în domeniul militar – în
măsura în care acceptăm şi ne însuşim acest termen
– este, deopotrivă:
- filosofică (în modul de a gândi, a elabora
concepte şi a opera cu acestea);
- informaţională (concepe şi aplică un nou
sistem de culegere, analiză, transmitere şi folosire
a datelor şi informaţiilor – sistemul I2SR –, un
sistem în reţea şi în timp real);
- managerială (noi sisteme de comandă-control,
finalizate în C4, noi sisteme de management
al spaţiului luptei, spaţiilor adiacente, spaţiilor
integrate, reţelelor şi sistemelor);
- tehnologică (revoluţionarea tehnologică
complexă, introducerea unor noi sisteme de arme
performante, de mare precizie, conectate la reţelele
I2SR, la C4, la reţeaua platformelor de luptă, la
bazele de date şi la logistica în reţea);
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- logistică (logistica în reţea, integrată spaţiului
luptei).
Evident, nimeni – nici chiar Statele Unite – nu
a realizat în totalitate aceste obiective, dar toată
lumea ţine, într-o formă sau alta, recunoscând sau
nu termenul RMA, de aceste tendinţe şi de aceste
coordonate.
O astfel de revoluţie extrem de complexă şi
cu implicaţii majore în modelarea conflictualităţii
lumii cere şi impune procese complexe, de durată,
interdependente, care dau consistenţă şi valoare
acestui concept. În opinia noastră, printre aceste
procese pot fi situate şi următoarele:
- transformarea;
- profesionalizarea;
- deplasarea spre zonele de securitate (insecuritate) strategică;
- dotarea cu sisteme de arme de mare precizie;
- miniaturizarea armamentului nuclear;
- apariţia şi diversificarea armelor nonletale.
Aceste procese sunt permanente. Ele pot creşte
în intensitate în anumite perioade, dar, oricum,
permanenţa nu este dată de evoluţii lineare, ci de
escaladări spectaculoase şi periculoase, de salturi
filozofice, informaţionale, tehnologice şi logistice,
care schimbă complet configuraţia mediului
strategic, dinamica şi fizionomia conflictualităţii
lumii. Saltul pe care l-a reprezentat folosirea
armei nucleare în spaţiul luptei (în cel de al Doilea
Război Mondial) este edificator. Un asemenea salt
se produce în zilele noastre, datorită, în primul
rând, informaţiei, reţelei şi impactului cosmic şi
geofizic al noilor arme.
Transformarea
Transformarea poate fi un proces linear
evolutiv, un rezultat al unor acumulări şi deveniri,
dar şi un proces de schimbări radicale, unele dintre
ele bruşte, care trece sistemul într-o nouă stare, îi
conferă o nouă identitate şi chiar funcţii şi abilităţi
noi. Schimbările care determină şi definesc
procesul de transformare sunt radicale, sunt
esenţiale. Aceste afirmaţii sunt, desigur, valabile şi
pentru transformarea de tip militar.
Transformarea instituţiei militare nu este un
proces în sine, ci unul complex, condiţionat. Între
determinările transformării militare, pot fi situate
şi următoarele:
- mutaţii geopolitice semnificative;
- schimbări radicale în mediul de securitate

(noi PPA, noi vulnerabilităţi, noi configuraţii ale
riscurilor implicite, impuse sau asumate);
- noi exigenţe ale spaţiului luptei, în dimensiunile şi implicaţiile lor simetrice, disimetrice (disproporţionate) şi asimetrice;
- noi coordonate ale managementului domeniului securităţii şi apărării de nivel naţional şi
internaţional;
- redimensionarea resurselor;
- extinderea NATO şi a Uniunii Europene şi
implicarea lor tot mai accentuată în procesul de
gestionare a crizelor şi conflictelor armate, dar şi
în operaţiile de stabilitate şi de menţinere a păcii;
- acţiunile şi reacţiile asimetrice din partea
forţelor ostile procesului de globalizare sau
extinderii democraţiei de tip occidental;
- reconfigurarea şi reconstruirea centrelor de
putere, de influenţă şi de configurare a mediului
politic şi strategic de securitate;
- crize economice, politice, financiare şi de altă
natură;
- procesul de globalizare;
- redimensionarea arhitecturilor de putere şi de
influenţă.
Aceste determinări acţionează direct sau
indirect asupra transformării de tip militar,
fixează principalele coordonate în care se produc
schimbările radicale, calitative şi adaptative,
reconfigurează semnificativ sistemele şi procesele
militare, structurile şi funcţiile entităţilor,
conceptele politice şi strategice şi chiar procedurile
şi procedeele de acţiunile în spaţiul luptei sau în
procesul de modernizare a structurilor militare
şi civil-militare, a sistemelor de pregătire, de
generare, întrebuinţare şi regenerare a forţei, întrun mediu complex, flexibil şi chiar fluid. Dinamica
mediului strategic este foarte complexă, cu evoluţii
mai mult sau mai puţin previzibile, mai mult sau
mai puţin haotice, dar totdeauna îngrijorătoare şi
chiar surprinzătoare.
Profesionalizarea
Nu toate armatele din lume se profesionalizează,
dar profesionalizarea instituţiei militare se înscrie
ca o tendinţă de bază în cadrul fenomenului militar
contemporan. Determinările profesionalizării
armatelor se înscriu într-o paletă foarte largă de
necesităţi obiective şi de opţiuni subiective, unele
conjuncturale, altele voluntare, dar prea grăbite,
prea insistente, uneori, chiar precipitate, care
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creează multe confuzii şi generează multe semne
de întrebare. Vremea de triumf a instituţiei militare
a constituit-o epoca naţiunilor. Naţiunile, inclusiv
naţiunea americană, iubesc şi respectă armatele
naţionale, cele care au contribuit la crearea şi
apărarea statelor naţionale, care au generat infuzia
de glorie şi de bucurie a învingătorilor, mai ales
a celor care şi-au apărat patria şi au reuşit să
o salveze şi să o menţină, dar şi amărăciunea,
tragedia şi durerea înfrângerilor, pentru că
înfrângere însemna robie. Nu s-a ieşit încă din
această filozofie, pentru că epoca agresării statelor
încă n-a trecut. De aceea, armatele profesioniste
vin pe un teren insuficient pregătit, vin, poate, prea
devreme. Dar condiţiile care permit şi, în acelaşi
timp, generează armate profesioniste încep să fie
din ce în ce mai favorabile. Printre acestea pot fi
situate şi următoarele:
- reconfigurarea geopolitică a lumii;
- probabilitatea redusă a unei noi conflagraţii
de tipul celui de al Doilea Război Mondial;
- apariţia unor cerinţe de gestionare politicomilitară şi chiar militară a crizelor şi conflictelor
armate, prin participarea efectivă a unor
profesionişti;
- apariţia şi dezvoltarea sistemelor de arme de
mare precizie, care duc la reducerea efectivelor şi
sporesc cerinţa de profesionalism militar;
- creşterea responsabilităţii marilor puteri
şi a statelor grupate în alianţe şi coaliţii pentru
prevenirea războiului şi menţinerea păcii;
- dezvoltarea expediţionarismului;
- apariţia şi dezvoltarea reţelei, a sistemelor
de conducere C2 şi C4, a reţelelor complexe,
permanente şi în bandă largă de culegere şi
prelucrare a datelor şi informaţiilor, de tip I2SR,
şi dezvoltarea fără precedent a tehnologiei
informaţiei.
Mai există, desigur, şi alte condiţii deosebit
de favorabile şi necesare implementării
profesionalismului, dar tendinţa de profesionalizare
a armatelor nu este generală. Ea se prezintă doar ca
o tendinţă de avangardă şi este specifică lumii înalt
tehnologizate, cu armate care îndeplinesc misiuni
complexe, de gestionare a crizelor, de prevenire
a războiului, de impunere a păcii, de combatere
a terorismului, de sprijin pentru anumite ţări care
doresc să se alinieze la conceptul democratic
occidental, să combată terorismul, să-şi asigure
o dezvoltare democratică, pe noile coordonate
civilizaţionale. Ţările care şi-au profesionalizat
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armatele sunt, totuşi, puţine. Cea mai mare parte a
ţărilor lumii nu-şi poate permite să întreţină armate
profesioniste şi, în afară de aceasta, nu consideră
că armatele profesioniste sunt necesare pentru
realizarea obiectivelor militare pe care ele şi le
propun şi care se rezumă la apărarea frontierelor
şi a teritoriului statului respectiv, în situaţia în care
este atacat.
Această realitate împarte lumea în patru
grupuri:
- grupul statelor cu armate în întregime
profesionalizate (din care face parte şi România);
- grupul statelor cu armate parţial profesionalizate;
- grupul statelor cu armate naţionale neprofesionalizate (mai puţin corpul cadrelor);
- grupul statelor fără armate naţionale.
Fiecare dintre aceste grupuri are argumentele
sale în politicile şi strategiile adoptate, dar mai
ales limitele şi restricţiile impuse de resurse, de
acorduri internaţionale, de conjuncturi, de nivelul
PPAVR şi de posibilităţile reale.
Această realitate face lumea diferită din punct
de vedere militar. Decalajele sunt imense, garanţiile
cu greu pot fi respectate, certitudinile sunt puţine,
incertitudinile cresc. De aceea, este absolută nevoie
de studierea temeinică a mediului de securitate şi a
modalităţilor de optimizare a acestuia.
Deplasarea spre zonele de securitate
(insecuritate) strategică
Caracterul general al fenomenului militar contemporan este unul subtil, complex şi oscilatoriu.
Marile puteri ale lumii continuă să se înarmeze,
direct proporţional cu progresele din cercetarea
ştiinţifică, mai ales în domeniile high-tech şi IT.
Sistemele de arme nucleare şi clasice realizate de
Statele Unite ale Americii, dar şi de Rusia, de China, de Israel, de unele ţări din Uniunea Europeană au atins cote inimaginabile în ceea ce priveşte
calitatea, precizia şi puterea de distrugere. Cu ce
scop? Desigur, fiecare dintre marile puteri şi dintre
celelalte ţări care deţin astfel de sisteme de arme
va afirma că aceste dezvoltări vizează propria securitate, într-o lume conflictuală şi nesigură, dar şi
participarea activă la gestionarea mediului de securitate al planetei. Ceea ce este foarte adevărat. Dar
tocmai astfel de dezvoltări creează disproporţii uriaşe, adânceşte conflictualitatea şi generează reacţii,
atitudini şi comportamente ostile şi asimetrice.
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PPA

Ţări nucleare

PPAVR Nucleare
PPAVR Teroriste
Acţiuni frontaliere

Da
Da
Da

Ţări care dispun
de sisteme de
arme precise
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Parţial, Indirect
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Da
Da
Da
Parţial, Indirect
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Acţiuni separatiste
Acţiuni extremiste etnice
Acţiuni extremiste religioase
Războaie de gherilă
Migraţiune ilegală
Trafic de droguri
Trafic de arme
Trafic de persoane
Crima organizată transfrontalieră
PPA Economice
PPAVR Financiare
PPAVR Energetice
PPAVR Sociale
PPAVR Ciberspaţiale
Alte PPAVR

Celelalte ţări
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Parţial, Indirect
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Tabelul nr. 1
Umbrela nucleară ameninţă şi descurajează, dar
nu diminuează cu nimic dezvoltarea în continuare
a sistemelor PPAVR, care menţin la cote foarte
ridicate gradul de insecuritate. Provocările,
pericolele, ameninţările, vulnerabilităţile şi
riscurile rezultate de aici privesc pe toată lumea,
inclusiv ţările care dispun de cele mai sofisticate
sisteme de arme. Aceste sisteme nu le asigură
ipso facto securitatea, ci, dimpotrivă, le măresc
vulnerabilitatea la atacuri şi acţiuni asimetrice,
întrucât totdeauna cel puternic va fi atât ţinta celor
puternici, cât şi cea a celor care se simt ameninţaţi
prin puterea celui puternic. Aşadar, securitatea

prin ameninţare şi descurajare este relativă şi se
poate transforma foarte uşor în insecuritate. După
cum se vede în tabelul nr. 1, toate categoriile de
ţări, indiferent în care grup s-ar afla, sunt afectate,
într-o formă sau alta, într-o măsură sau alta, de
toate tipurile de provocări, pericole şi ameninţări,
sunt vulnerabile la acestea şi trebuie să-şi asume,
nolens, volens, riscurile care rezultă de aici.
În concluzie, în epoca modernă, graniţa dintre
securitate şi insecuritate este foarte greu de stabilit.
Practic, nu putem spune că există o astfel de
graniţă. Sau, în orice caz, chiar dacă există, ea este
fluidă, instabilă şi nesigură.

Generalul de brigadă (r) CS I dr. Gheorghe VĂDUVA (vaduvageorge@yahoo.fr), din Centrul de
Studii Strategice de Securitate şi Apărare din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, tratează
în acest număr o temă dezvoltată pe larg în cadrul unui proiect de cercetare ştiinţifică la care este
director, ce se derulează de către un consorţiu format din UNAp „Carol I” - conducător de proiect,
Academia Tehnică Militară, Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Universitatea „Ştefan
cel Mare” din Suceava - parteneri.
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NOTE DE LECTURĂ

JIHADUL ISLAMIC

Volumul Jihadul Islamic, apărut recent la
Editura Ministerului Internelor şi Reformei
Administrative, a fost prezentat în cadrul
Simpozionului „Războiul bazat pe efecte”,
organizat de Secţia de Ştiinţă Militară a Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din România, în colaborare
cu Statul Major al Forţelor Terestre şi Universitatea
Naţională de Apărare „Carol I”. Lucrarea a fost
elaborată de chestorul general de poliţie prof.
univ. dr. Anghel Andreescu, secretar de stat şi şef
al Departamentului pentru Ordine şi Siguranţă
Publică din MIRA, şi comisarul şef conf. univ.
dr. Nicolae Radu, consilier în MIRA, autori a
numeroase lucrări în domeniu.
Lucrarea este structurată în patru capitole, opt
anexe, glosar de termeni pentru Jihad, şi se bazează
pe un amplu studiu bibliografic, cu o prezentare
grafică de excepţie, are o prefaţă semnată de rectorul
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, care
o recomandă ca „o lucrare destinată unei mai
bune înţelegeri a Islamului, dar şi a diferenţelor
culturale aflate la originea conflictualităţii dintre
state, naţiuni, civilizaţii, reprezintă un demers pe
atât de neaşteptat din partea autorilor, pe cît de
complex este”.
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Întreaga lucrare evidenţiază ideea că „Islamul
este religia care se bazează pe obţinerea păcii prin
supunere faţă de voinţa divină”.
Începând din primul capitol, De ce Islam la
cunoaşterea Jihadului, autorii definesc Islamul
ca fiind cea mai dinamică religie ca număr de
populaţie (pe locul 2 după creştinism), subliniind
că ponderea o reprezintă cei de origine arabă.
Capitolul al doilea, Enciclopedia terorii.
Calea spre Emir şi Al-Qaida Albă, face un excurs
de la geneza şi începuturile terorismului până
la terorismul contemporan. Aici sunt descrise
principalele organizaţii teroriste islamiste, în
special gruparea cu cele mai numeroase şi grave
atentate, Al-Qaida, dar şi liderul acesteia.
Poate cel mai incitant capitol este al treilea,
Jihad pe Internet. Cyberterorism, Cyberspionaj,
Mass-media şi „Brandul” Al-Qaida, în care sunt
prezentate formele de atac terorist pe Internet,
şi modalităţile în care teroriştii folosesc reţeaua
pentru a comunica şi a-şi face propagandă, precum
şi modul în care aceştia utilizează mass-media
pentru a-şi promova imaginea. După părerea
autorilor, „cyberterorismul a devenit, alături de
superterorism, forma cea mai periculoasă şi greu
de detectat pe care o îmbracă terorismul secolului
XXI”.
Ultimul capitol, Organizaţii jihadiste şi grupări
teroriste internaţionale, prezintă organizaţiile
teroriste, structurate pe zone de influenţă sau
dezvoltare, cele de origine islamică şi nu numai.
Autorii subliniază că, din păcate, ceea ce se
întâmplă acum, prin acţiunile desfăşurate pe plan
mondial împotriva terorismului, ne conduce la
concluzia finală că se acţionează asupra efectelor,
şi nu a cauzelor.
Cu o bibliografie bogată şi numeroase note la
fiecare capitol, „Jihadul Islamic” este o lucrare
bine documentată, ce poate fi folosită ca importantă
sursă de date pentru cercetarea ştiinţifică.
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IULIE-SEPTEMBRIE 2008

ACTIVITĂŢI ALE CENTRULUI DE
STUDII STRATEGICE DE APĂRARE
ŞI SECURITATE
Cercetători din Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, din
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, au participat la diverse activităţi
ştiinţifice din ţară şi străinătate. În Ungaria, la Budapesta, în perioada 01 –
03.07.2008, s-a desfăşurat un atelier de lucru cu tema „Provocări de viitor la
adresa securităţii. Viziunea Europei Centrale şi de Est”, organizat de Universitatea
Naţională de Apărare din Budapesta, la iniţiativa Comandamentului NATO pentru
Transformare (ACT). În cadrul atelierului de lucru, Centrul a fost reprezentat de
directorul ştiinţific. Activitatea a avut drept scop identificarea megatendinţelor
mediului de securitate pentru următoarele decenii, ceea ce constituie o încercare de
a identifica locul şi rolul NATO în gestionarea stabilităţii şi securităţii într-o lume a
viitorului îndepărtat.
În cadrul proiectului de cercetare „Securitatea sistemelor şi acţiunilor militare şi
civil-militare folosite în gestionarea crizelor şi conflictelor armate”, s-a desfăşurat
o activitate de informare-documentare la Reprezentanţa Militară a României la
NATO şi UE, în perioada 15 – 20.07.2008, la Bruxelles, Belgia. Documentarea
pe tematica propusă la comandamentul NATO de la Bruxelles şi la SHAPE a fost
consistentă şi s-a efectuat în foarte bune condiţii, fiind deosebit de utilă echipei
de cercetători ştiinţifici din cadrul Centrului de Studii Strategice de Apărare şi
Securitate (CSSAS), din Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”, atât pentru
finalizarea proiectului de cercetare, cât şi pentru activitatea curentă de cercetare
ştiinţifică din cadrul instituţiei. Interlocutorii s-au arătat interesaţi de temele de
cercetare ştiinţifică abordate, de produsele Centrului şi au propus dezvoltarea
colaborării.
Au mai fost susţinute comunicări la Conferinţa internaţională „Regimul juridic
al Religiilor monoteiste din Uniunea Europeană”, în zilele de 3-4 iulie, manifestare
ştiinţifică organizată de Universitatea „Ovidius” din Constanţa.
Cea mai importantă activitate ştiinţifică a Centrului din acest an este Sesiunea
internaţională anuală de comunicări ştiinţifice „Politici şi strategii în gestionarea
conflictualităţii”, ce va fi organizată în zilele de 20 şi 21 noiembrie. Informaţii
despre condiţiile de înscriere la această sesiune sunt publicate pe site-ul http//cssas.
unap.ro.
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ÎN ATENŢIA AUTORILOR
La selecţia articolelor se au în vedere: circumscrierea în aria tematică a
revistei, actualitatea subiectului, noutatea şi originalitatea, conţinutul ştiinţific al
materialului, ca şi adecvarea la normele editoriale adoptate de revistă. Articolul
nu trebuie să conţină conotaţii politice de partid.
Evaluarea ştiinţifică a textelor se va face de către doi referenţi ştiinţifici cu grad
profesional de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I. Conţinutul
textului trimis spre publicare nu trebuie să fi apărut anterior în alte reviste, în
format tipărit sau online.
Articolul, elaborat în limba română şi o limbă de circulaţie internaţională
(engleză, franceză), poate conţine maximum 10-12 pagini (6.000 – 7.000 cuvinte)
şi trebuie să fie redactat în format electronic şi pe hârtie A4, cu font Times New
Roman, corp 12, cu spaţierea la un rând, iar tabelele şi schemele transpuse pe
pagini separate.
Textul trebuie să fie precedat de un rezumat de maximum 250 cuvinte în limbile
română şi engleză şi cel mult 10 cuvinte-cheie. Materialele să fie semnate cu
gradul ştiinţific, numele şi prenumele autorului şi să se încheie cu un curriculum
vitae de maximum 60 cuvinte (specificând calificarea profesională a autorului,
instituţia de care aparţine şi alte informaţii considerate necesare, inclusiv adresa
de e-mail a acestuia).
Trimiterile bibliografice se fac la sfârşitul materialului şi trebuie să respecte
regulile internaţionale. Autorii pot publica doar un articol pe număr.
Textul trebuie să prezinte o structură uşor identificabilă, cu titluri (eventual
subtitluri) reflectând această structură. Abrevierile vor fi indicate în text la prima
apariţie. În continuare, denumirea întreagă nu va mai fi repetată. Este de dorit
ca articolele să se încheie cu câteva concluzii mai importante, privind avansul
realizat în cunoaştere prin cercetarea respectivă.
Articolele nu vor conţine informaţii clasificate.
Revista neavând scop lucrativ, articolele nu vor fi remunerate.
Adresa noastră este: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I“, Centrul
de Studii Strategice de Apărare şi Securitate (revista „Impact Strategic“),
Bucureşti, Şoseaua Panduri nr. 68-72, Sectorul 5, Telefon: (021)319.56.49; Fax:
(021)319.55.93, E-mail: cssas@unap.ro; Adresă web: http://cssas.unap.ro; http://
impactstrategic.unap.ro.
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La şapte ani de la apariţie, revista IMPACT STRATEGIC a Centrului
de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, din cadrul Universităţii
Naţionale de Apărare „Carol I“, se prezintă ca o publicaţie ştiinţifică
trimestrială, recunoscută pe plan naţional şi cunoscută pe plan
internaţional pentru aria tematică complexă abordată – actualitate
politico-militară, strategii de securitate, strategie militară, politici,
strategii şi acţiuni NATO şi UE, societate informaţională, problematica
păcii şi a războiului viitorului. Cititorii găsesc în paginile ei analize,
sinteze şi evaluări de nivel strategic, puncte de vedere, precum şi o rubrică
specială, intitulată „Eveniment strategic“, în care se studiază impactul
strategic al dinamicii acţiunilor pe plan naţional, regional şi global.
IMPACT STRATEGIC numără între colaboratorii săi personalităţi
de marcă din domeniul cercetării ştiinţifice şi învăţământului superior
militar şi civil, naţional şi internaţional, din structurile Ministerului
român al Apărării, Statul Major General, statele majore ale categoriilor
de forţe ale armatei, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative,
Ministerul Afacerilor Externe, unităţi militare şi alte instituţii ale statului,
organizaţii neguvernamentale, firme etc.
Recunoaşterea internaţională a calităţii revistei este confirmată de
difuzarea ei pe site-urile unor prestigioase instituţii de peste hotare
(Reţeaua de relaţii internaţionale şi securitate a Institutului Federal
Elveţian pentru Tehnologie din Zürich; Defence Guide, în colaborare
cu Institutul Elen de Studii Strategice; Institutul pentru Dezvoltare şi
Iniţiative Sociale Viitorul din Republica Moldova - Biblioteca virtuală
„Politics – security“ etc.).
Publicaţia este apreciată, pentru standardul de calitate, de către
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior
din România, prin clasificarea la categoria B+, ca revistă ce deţine
potenţialul necesar obţinerii recunoaşterii internaţionale.
Oglindă fidelă a gândirii militare româneşti şi străine actuale,
IMPACT STRATEGIC este un forum reprezentativ de reflecţie şi dezbatere
aprofundată a problematicii strategiei şi securităţii în comunitatea
ştiinţifică şi academică naţională şi internaţională.
În prezent, IMPACT STRATEGIC se tipăreşte concomitent în două
ediţii: una în limba română şi alta în limba engleză, şi se difuzează în
mediul ştiinţific şi academic din ţară şi străinătate, ca şi în principalele
instituţii din sfera securităţii şi apărării.
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