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ABSTRACT 

 
 

This study is an attempt to conceptualize the role played by the 

New Media in the origin and the evolution of political and economic 

crises. Most opinions regarding this subject are marked by simplistic 

dichotomies, though some are still looking for a middle ground. To make 

a more coherent argument, we focused our research on influence 

exercises by social networks on international political and military crises 

and revolutions, which are the most interesting and well studied cases. 

We used the specialized literature to integrate the New Media on 

the causal mechanisms developed by Charles Tilly for revolutions and by 

Michael Brecher and Jonathan Wilkenfeld for crisis. Those models were 

put to a plausibility check, by means of a questionnaire distributed to 

experts in security studies, political science or communication. The main 

conclusions were related to the significance both of context and of the 

New Media, but more research is required, especially in either testing or 

creating conceptual models. 
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ARGUMENT 

 
 
Crizele internaţionale politico-militare s-au bucurat de o atenţie deo-

sebită în literatura de specialitate după 1989, iar impactul reţelelor sociale a 
atras atenţia în ultimii ani. Zilnic putem avea acces la înregistrări şi ştiri în 
timp real provenite din cele mai îndepărtate colţuri ale globului, de la 
imagini cu clădiri suspectate a face parte din programul nuclear iranian la 
mesaje venite din zone de conflict. În consecinţă, anumite tipuri de acţiuni 
sunt mai eficiente, în timp ce altele implică un cost mediatic sporit. 

Într-o situaţie similară se află şi revoluţiile. Ocupând un spaţiu impor-
tant în imaginarul occidental, aceste fenomene tind să trezească reacţii 
emoţionale intense, a cărei amplitudine poate creşte prin intermediul New 
Media, cum a sugerat evoluţia Primăverii Arabe, unde un videoclip postat de 
YouTube a angrenat vaste mişcări de protest în întreg Orientul Mijlociu. Sau 
cel puţin aşa par lucrurile.  

Cercetarea de faţă îşi propune să investigheze căile şi dacă reţelele 
sociale pot influenţa originea şi evoluţia crizelor politice şi economice. 
Acestea din urmă pot acoperi întregul spectru al socialului, de la familie, la 
state şi societatea internaţională, ceea ce le face imposibil de studiat ca atare. 
În consecinţă, am restrâns câmpul de investigaţie la două clase de fenomene, 
care au fost intens dezbătute în legătură cu New Media, anume crizele 
internaţionale politico-militare şi revoluţiile, ceea ce oferă posibilitatea de a 
continua în mod cumulativ demersurile intelectuale şi s-au bucurat de un 
impact major, atât politic cât şi ca reprezentare.  

Structura studiului urmează organizarea cercetării. Următorul capitol 
este dedicat evaluării demersurilor intelectuale referitoare la cauzele crizelor 
internaţionale politico-militare; cel de-al treilea, revoluţiilor. Capitolul al 
patrulea se va referi la testul de plauzibilitate al modelelor ipotetice dez-
voltate aici, fiind urmat de o serie de concluzii şi de sugestii pentru noi direc-
ţii de investigare. Studiul de faţă nu îşi propune să ofere un răspuns 
comprehensiv, ci să exploreze unele corelaţii şi explicaţii posibile, deoarece 
subiectul este nou, insuficient cercetat.  
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Capitolul 1.  
Dezbateri conceptuale despre reţele sociale 

 
Scopul studiului de faţă este de a realiza o cercetare exploratorie asu-

pra efectelor exercitate de reţelele sociale asupra crizelor politice şi econo-
mice. Subiectul este de-o maximă actualitate, sub impactul evoluţiilor din 
mediul internaţional şi a atras atenţia publicului cel puţin odată cu Pri-
măvara Arabă. Cu toate acestea, problematica a fost ignorată în literatura 
de specialitate şi nu numai, deoarece reprezintă ceva nou, ci în general, 
impactul formulelor de comunicare a fost subestimat în favoarea altor fac-
tori explicativi. Deseori, există tendinţa de a reacţiona prin extreme: fie un 
subiect nu contează, fie acesta explică orice şi schimbă tot. Acest lucru este 
evident în cazul reţelelor sociale, care sunt privite alternativ fie ca un mij-
loc de petrecere a timpului liber, eventual prin folosirea unor aplicaţii sau 
difuzarea de ştiri şi filme, fie ca o ameninţare potenţial subversivă. Reacţii 
emoţionale de acest tip tind să inhibe o mai bună înţelegere raţională a 
subiectului şi adoptarea unor strategii credibile, eficiente şi etice.  

Metodologia urmează interpretările calitative propuse de Alexander 
L. George şi Andrew Bennett1. Aceştia au formulat o serie de reguli pentru 
dirijarea cercetărilor în situaţiile în care măsurarea este imposibilă sau de 
nedorit, cum ar fi modelarea conceptuală sau studiile de caz, îndeosebi în 
ceea ce priveşte stabilirea tipologiilor, comparaţiile, mecanismele cauzale 
sau tipurile de testare. Normele respective prezintă o importanţă capitală 
îndeosebi când avem de-a face cu fenomene noi, insuficient înţelese şi care 
stârnesc un interes public major, inclusiv din partea factorilor de decizie, 
lucrarea fiind interesată şi de fundamentarea politicilor publice, a decizie şi 
a strategiilor actorilor privaţi2. Mecanismele cauzale reprezintă scheme de 
interacţiune care permit specificarea efectelor anticipabile ale unui factor şi 
servesc drept ghid pentru orientarea cercetărilor empirice, permiţând o se-
lecţie a teoriilor, dar au o valabilitate contextuală3. Testele de plauzibilitate 
sunt instrumente utile pentru o evaluare iniţială a explicaţiilor4. Astfel, pen-
tru a aprofunda investigaţia, studiul îşi propune să identifice principalele 
mecanisme cauzale în doi paşi. Mai întâi, va fi trecută în revistă literatura 
de specialitate dedicată identificării cauzelor crizelor internaţionale politi-
co-militare şi ale revoluţiilor, cu obiectivul de a construi două tipuri ideale: 

                                                 
1 Alexander L. George, Andrew Bennett, Case studies and Theory Development in the Social 
Sciences, MIT Press, 2005. 
2 Ibidem., pp. 13-14. 
3 Ibidem., pp. 123-134, 236-252. 
4 Ibidem., p. 75. 
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unul în care efectele sunt majore şi altul în care acestea sunt complexe, în 
interacţiune cu alte procese sociale. Al doilea pas implică efectuarea unui 
test de plauzibilitate a celor două modele, prin intermediul unei anchete so-
ciologice pe bază de chestionar difuzat în rândul specialiştilor în studii stra-
tegice şi de securitate.  

Această cercetare are un caracter exploratoriu, fără a avea pretenţia 
de-a oferi răspunsuri definitive, ci doar o serie de instrumente conceptuale 
care pot ajuta pentru o mai bună înţelegerea a fenomenelor studiate şi 
elimina unele exagerării. Ea poate contribui în cadrul unui demers mai am-
plu destinat înţelegerii felului în care New Media pot influenţa societatea 
contemporană. De asemenea, trebuie menţionat că fenomene precum cri-
zele sau revoluţiile nu sunt independente, ci pot fi corelate în modalităţi 
complexe (o criză externă care accelerează o revoluţie, o schimbare radica-
lă care produce tensiuni în relaţiile internaţionale). Conceptele sunt utilizate 
în sens larg, cel folosit în literatura de specialitate recentă, nu restrictiv, 
deoarece dorim să evităm restrângerea câmpului cercetării prin apriorisme.  

Aproape fiecare tehnologie modernă a avut profeţii săi, care anunţau 
că lucrurile nu vor fi niciodată ca în trecut, că ne aşteaptă un viitor fericit 
sau, dimpotrivă, o catastrofă. Cândva se credea că publicul crede orice ci-
teşte în ziare sau ascultă la radio, până când o echipă condusă de Paul 
Lazarsfeld a arătat că relaţia se poate inversa, că indivizii şi grupurile sunt 
mult mai selectivi, iar opţiunile depind în mare parte de credinţe, valori şi 
structuri sociale profunde sau de liderii locali de opinie5. Prudenţa episte-
mologică nu este echivalentă cu un fel de scepticism nihilist, ci o cale spre 
o rafinare şi dezvoltare a instrumentelor conceptuale necesare pentru a înţe-
lege o realitate socială complexă, din care facem parte şi faţă de care nu 
putem fi în întregime independenţi.  

 
1.1. Precizări conceptuale 
Problematica influenţei reţelelor sociale asupra crizelor politice şi 

economice poate fi încadrată în categoria mai amplă a studiilor relaţiilor 
dintre formele de comunicare şi socialul în general. Sunt necesare definiţii 
clare deşi nu exhaustive ale conceptelor fundamentale, identificarea căilor 
prin care reţelele sociale pot influenţa crizele politice şi economice, even-
tual construirea unui model sau indicarea unor probabilităţi. 

Potrivit Cameliei Beciu, comunicarea este „o interacţiune între actori 
sociali … care difuzează un conţinut, într-o situaţie dată, pentru alţi actori 
sociali … conţinutul respectiv urmează a fi interpretat de către interlocu-
                                                 
5 Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson, Hazel Gaudet, Mecanismul votului. Cum se decid alegătorii 
într-o campanie prezidenţială, Comunicare.ro, 2004.  
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tori”6. Într-un model clasic, ea presupune „un emiţător, un canal, informaţie 
şi un receptor”7. Fenomenul poate fi unidirecţional, un orator adresându-se 
publicului, profesorul predând, sau bi/multidirecţional8. În acest context, o 
reţea socială/New Media se poate referi la mijlocul folosit pentru a trans-
mite informaţii, la o serie de companii şi mărci ca Facebook, Twitter sau 
Google sau la o nouă formă de interacţiune simbolică. Aceasta din urmă, 
„este o formă a comunicării mediatizate pe internet în cadrul căreia au loc 
procese de comunicare asincronă one-to-one, one-to-few, one-to-many, pe 
email sau pe reţele sociale; sau many-to-many, pe grupurile de discuţii; ori 
comunicare sincronă one-to-one, one-to-few, one-to-many, sau many-to-
many, prin camerele de live chat” potrivit lui Antonio Momoc9. De ase-
menea, trebuie distins de sensul tehnic utilizat în sociologie, unde se referă 
la interacţiuni10. Reţelele sociale sau New Media diferă deci, de formulele 
primare de interacţiune electronică ca site-uri sau email, prin caracterul lor 
multiplu, care permite utilizatorilor să beneficieze de-o implicare mai mare 
în generarea conţinutului11. Fiecare participant poate produce propriul 
mesaj sau se pot implica în gestionarea fluxului informaţional exterior. 

În linii mari, massmedia, mijloacele de comunicare în masă, sunt 
unidirecţionale; o redacţie selectează ştiri, articole şi emisiuni pe care le 
difuzează către un public, public ce are însă opţiunea de a evita mesajul12. 
Televiziunea creează în mod special sentimentul unei relaţii directe, contro-
late de moderatori13. Trebuie distinse facilităţile oferite de internet precum 
emailul, forumurile, site-urile oficiale, blog-urile de cele noi, reţele sociale 
precum Facebook saw Twitter, care fac obiectul studiului de faţă14. Astfel, 
acestea din urmă au mai multe trăsături: sunt mai interactive, utilizatorii pot 
exercita o influenţă mai mare asupra mesajelor, mai uşor de accesat, mai 
autonome şi relativ mai ieftine15. „Abordarea centralizată (…) încă joacă un 
rol important (…) Principalul punct forte este posibilitatea acesteia de a 
ajunge la un public larg şi (…) conştientizarea unei teme (…) Dar (…), 
barierele culturale au capacitatea de a distorsiona (…). Prin contrast, comu-

                                                 
6 Camelia Beciu, Sociologia comunicării şi a spaţiului public, Polirom, Iaşi, 2011, p. 17. 
7 J. J. Van Cuilenburg, O. Scholten, G. W. Noomen, Ştiinţa comunicării, Humanitas, Bucureşti, 
2000, p. 25. 
8 Ibidem, p. 26. 
9 Antonio Momoc, Comunicarea 2.0. New media, participare şi populism, Adenium, Iaşi, 2014, p. 
35. 
10 Marian-Gabriel Hâncean, Reţele sociale. Teorie, metodologie şi aplicaţii, Polirom, Iaşi, 2014.  
11 Joseph Nye, Jr., Viitorul puterii, Polirom, Iaşi, 2012, p. 172. 
12 J. J. Van Cuilenburg, O. Scholten, G. W. Noomen, op. cit., pp. 10, 26.  
13 Camelia Beciu, op. cit., pp. 171-174. 
14 Momoc, op. cit., pp. 145-151.  
15 Joseph Nye Jr. Viitorul puterii, Polirom, Iaşi, 2012, pp.  120-172. 
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nicarea în reţea poate profita de comunicarea în dublu sens şi de relaţiile 
între egali”, sublinia Nye16. În esenţă, ele cresc abilitatea indivizilor şi a 
grupurilor de a comunica în sens orizontal. 

Reţelele sociale au un vast câmp de cuprindere şi deseori, după cum 
s-a văzut anterior, îmbină mai multe forme de comunicare: mesaje, texte, 
imagini sau sunet. Conţinutul poate fi transmis prin mijloace variate, pentru 
toate contactele, pe anumite grupuri sau direct şi pot avea un caracter 
generic, sau specializat, existând reţele sociale dedicate imaginilor, muzicii, 
lecturii. De-aici rezultă şi capacitatea de adaptare a acestora, pot fi utilizate 
pentru mai multe scopuri, de la divertisment, pană la afaceri şi politică17.  

 
1.2. Dezbaterea despre reţelele sociale 
Pentru a putea studia consecinţele dezvoltării reţelelor sociale asupra 

crizelor, trebuie să fie clar în ce constă specificul lor, adică elementul fără 
de care unele fenomene nu s-ar putea produce sau s-ar manifesta în mod 
diferit. De exemplu, simplu fapt că un grup de oameni foloseşte reţelele 
sociale pentru a se reuni undeva sau că, în unele schimbările revoluţionare, 
participanţii au recurs la serviciile Facebook, Youtube şi Twitter, nu de-
monstrează un efect cauzal, o legătură necesară şi suficientă. În fond, şahul 
Iranului a fost răsturnat de contestatari mobilizaţi prin mesaje transmise cu 
ajutorul casetelor video, iar pamfletele au jucat un rol similar în timpul 
Revoluţiei Franceze.  

Din discuţia anterioară, putem formula ipoteza că reţelele sociale 
sporesc potenţialul de mobilizare şi de influenţare a agendei publice. Mai 
departe trebuie să identificăm în ce măsură şi dacă efectul este identic sau 
depinde de contextul social şi politic. Odată cu Primăvara Arabă, a început 
o dezbatere destul de mediatizată referitoare la efectul exercitat de reţelele 
sociale asupra crizelor politice, militare, economice ş.a.m.d., care a opus, 
ca de fiecare dată când apare ceva nou, radicalii şi reformatorii. 

După cum menţiona Movindri Reddy, primul curent de opinie argu-
mentează că reţelele sociale ar fi schimbat în întregime regulile de interac-
ţiune, amplificând tendinţele mai vastului proces de globalizare, declinul 
autorităţilor publice, formarea unei noi conştiinţe globale etc18. Cetăţenii şi 
mişcările sociale au acum posibilitatea de a exercita o influenţă nemaiîntâl-
nită asupra structurilor de putere. S-ar deschide noi oportunităţi de dezvol-

                                                 
16 Ibidem, p. 128. 
17 Momoc, op. cit., p. 36.  
18 Movindri Reddy, ”Can Social Media Sustain a Revolution?”, E-International Relations, august 
2013, http://www.e-ir.info/2013/08/15/can-social-media-sustain-a-revolution/ (accesat septembrie 
2014).  
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tare publică, sau cel puţin, regimurile autoritare ar fi condamnate pe termen 
lung19. Scepticismul lui Reddy subliniază că nimic nu s-ar schimbat în pro-
funzime20. Nu toate dictaturile s-au prăbuşit, structurile politice şi econo-
mice continuă să influenţeze existenţa de zi cu zi, alte ameninţări apar, 
internetul poate fi influenţat, supravegheat sau chiar cenzurat. În ultimă 
instanţă, Facebook şi Twitter sunt companii care acţionează într-un context 
social clasic, depind de profituri şi de satisfacţia consumatorilor21. Poziţia 
respectivă oferă un corectiv necesar optimismului tehnologic exagerat. Cu 
toate acestea, nu este clar dacă schimbările sunt minore. Există cel puţin 
două posibilităţi oferite de reţelele sociale, după cum am văzut anterior: 
interactivitatea şi schimbarea orizonturilor de referinţă.  

Fiind vorba despre un fenomen relativ recent, este greu de oferit un 
răspuns definitiv. O cale intermediară între cele două poziţii ar pune accent 
pe identificarea mecanismelor cauzale prin care pot fi exercitate efectele 
utilizării reţelelor sociale asupra altor fenomene22. În fond, vorbim despre 
indivizi şi grupuri, care folosesc anumite mijloace pentru a transmite dife-
rite mesaje, deci ar fi improbabil ca impactul să fie unitar sau mai ales 
independent de contextul politic, social şi cultural în care trăiesc aceşti uti-
lizatori23. Cu toate acestea, poziţia sceptică nu aduce suficiente argumente, 
deoarece New Media uşurează interacţiunile şi oferă anumite avantaje, 
chiar dacă rolul ei a fost exagerat. Deci, este posibil ca impactul să fie dife-
renţiat. Deşi o asemenea abordare pare mai modestă, are un caracter explo-
ratoriu şi nu promite răspunsuri de-a gata, este mult mai solidă din perspec-
tiva cercetării. 

                                                 
19 Clay Shirky, ”The Political Power of the Social Media: Technology, the Public Sphere and 
Political Change”, Foreign Affairs, ianuarie-februarie 2011.  
20 Reddy, op. cit. 
21 Malcom Gladwell, „Small Change: Why the Next Revolution Will not be Tweeted”, The New 
Yorker, octombrie 2010; Movindri Reddy, op. cit. 
22 Fergus Hanson, ”Harnessing the Power of Social Media in International Relations”, ISN, martie 
2011, http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Detail/?id=127095 (accesat septembrie 
2014).  
23 Reddy, op. cit. 
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Capitolul 2.  
Teoria relaţiilor internaţionale şi studiul crizelor 

  
Disciplina relaţiilor internaţionale a apărut ca un demers ce şi-a pro-

pus înţelegerea şi controlul cauzelor declanşării conflictelor. Primele for-
mule instituţionale în lumea academică (catedre, cursuri) au fost înfiinţate 
după Primul Război Mondial cu scopul declarat de a investiga condiţiile in-
staurării unei păci durabile24. Pe tot parcursul existenţei sale, disciplina a 
fost profund influenţată de evoluţiile politico-militare sau economice, ală-
turi de-o serie de dezbateri intelectuale şi cerinţe contextuale. Deşi nu exis-
tă un sistem conceptual dominant şi nici teorii similare celor din fizică, stu-
diul relaţiilor internaţionale a permis explicitarea premiselor şi dezvoltarea 
unui set de idei referitoare la rolul forţei, cauzele războaielor sau la viitorul 
statelor pe scena mondială. 

Crizele internaţionale sunt momente de ruptură, potrivit unei definiţii 
deja clasice a lui Brecher şi Wilkenfeld, în care există reprezentarea unui 
ameninţări majore, timpul necesar adoptării unei decizii este redus, iar pro-
babilitatea folosirii violenţei, mare25. Ele reprezintă momentul în care ordi-
nea internaţională, subsisteme sau relaţii dintre actori sunt supuse unei pre-
siuni, care, dacă nu este gestionată, poate escalada în mod violent. Înţelege-
rea lor este cu atât mai necesară în condiţiile existenţei arsenalelor nucleare 
şi a prezenţei percepţiei unei lumi instabile, în rândul multor experţi în pro-
bleme de securitate.  

Capitolul de faţă este dedicat unei scurte treceri în revistă a celor mai 
importante teoretizări ale crizelor şi conflictelor din domeniul relaţiilor in-
ternaţionale. Ele vor fi grupate în două mari categorii: prima se referă la 
abordări generale ale disciplinei, cum ar fi realismul, liberalismul şi con-
structivismul, în timp ce a doua clasă include explicaţii mai moderate, dedi-
cate fie crizelor ca atare, fie identificării unor corelaţii empirice între di-
verşi factori şi conflictualitate. Scopul acestui demers este de a facilita 
identificarea căilor prin care dezvoltarea reţelelor sociale poate influenţa 
evoluţia crizelor politico-militare internaţionale. Termenul va fi utilizat în 
sens extins, incluzând nu doar statele, ci şi alţi actori şi nu reprezintă neapă-
rat o noutate, cum, de pildă, unul dintre cele mai cunoscute exemple, de-
clanşarea Primului Război Mondial a izbucnit şi ca urmare a asasinatului 
comis de o mişcare ce poate fi acum numită teroristă26. 
                                                 
24 Daniel Biro, „Idealismul utopic sau gândirea internaţionaliştilor liberali în perioada interbelică”, 
în Andrei Miroiu, Radu-Sebastian Ungureanu (coord.), Manual de relaţii internaţionale, Polirom, 
Iaşi, 2006, pp. 77-82 
25 Michael Brecher, Jonathan Wilkenfeld, A Study of Crisis, The University of Michigan Press, f.l., 
2000, p. 3. Vezi şi Iulian Chifu, Analiză de conflict, Politeia, 2004. 
26 Christopher Clark, The Sleepwalkers, Harper, f.l., 2014.  
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2.1 Statele, puterea şi crizele internaţionale 
Realismul a fost teoria dominantă a relaţiilor internaţionale şi tinde 

să revină la modă ori de câte ori sistemul global capătă trăsături conflictu-
ale, dezamăgind speranţele legate de pace şi cooperare între diverşii actori. 
Această familie teoretică evidenţiază rolul statelor al puterii, importanţa 
intereselor şi contradicţiile drept factori cauzali fundamentali27. Prin urma-
re, a fost supusă unor critici dure după sfârşitul Războiului Rece, dar con-
tinuă să reprezinte unul dintre reperele cercetării şi politicilor de securitate.  

În formularea lui Kenneth Waltz, neorealismul privea statele drept 
un sistem, dirijat de anarhie, absenţa unui guvernământ comun şi de schim-
bările distribuţiei capabilităţilor, adică a puterii în sensul de resursă28. Fiind 
obligate să supravieţuiască pe cont propriu, pentru autor, actorii tind să 
balanseze, să se coalizeze şi să îşi dezvolte mijloace, împotriva celui domi-
nant29. Aşa se explică de ce politica mondială ar fi fost definită printr-o 
succesiune de coaliţii, curse ale înarmărilor, crize şi războaie30. Multipola-
ritatea, existenţa a mai mult de două mari puteri într-un sistem, însemna o 
potenţială instabilitate, deoarece alianţele erau flexibile şi nesigure, iar pu-
terea, mai dificil de evaluat31. Bipolaritatea ar fi cea mai stabilă pentru 
Waltz, deoarece coaliţiile, deşi prezente, sunt mai puţin importante pentru 
supravieţuirea celor două puteri predominante, capabilităţile sunt mai sim-
plu de calculat, iar negocierile implică mai puţini parteneri32. În acelaşi 
timp, deoarece superputerile au interese globale, crizele se pot escalada mai 
uşor, au mize mai mari, dar controlul lor este mai uşor decât în multipola-
ritate, îndeosebi dacă armele nucleare sunt prezente, ceea ce face rezul-
tatele anticipabile şi de temut33.  

Unipolaritatea ar trebui să fie cea mai puţin durabilă distribuţie a 
capabilităţilor, deoarece stimulează actorii secundari să îşi dezvolte 
resursele de putere şi să încerce schimbarea sistemului internaţional. După 
cum se poate observa, este o teorie ideală în condiţii de bipolaritate şi de 
Război Rece, resimţindu-se influenţa Crizei Rachetelor din Cuba. Armele 
nucleare păreau să simplifice calculele strategice, de unde şi succesul 
adaptării modelelor matematice precum cel al teoriei jocurilor. Deşi se 
întâmplau multe în politica mondială, se putea argumenta că soarta lumii 

                                                 
27 Andrei Miroiu, Simona Soare, ”Realismul”, în Andrei Miroiu, Radu-Sebastian Ungureanu 
(coord.), Manual de relaţii internaţionale, Polirom, Iaşi, 2006, pp. 95-104. 
28 Kenneth N. Waltz, Teoria politicii internaţionale, Polirom, Iaşi, 2006, pp. 119-145. 
29 Ibidem, pp. 173-179. 
30 Ibidem, pp. 223-259. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
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depindea de balanţa arsenalelor nucleare34. După 1989 şi prăbuşirea 
Uniunii Sovietice, teoria neorealistă a fost contestată din cauza ambiţiilor 
scientiste considerate prea simpliste, a accentului pus pe marile puteri, a 
excluderii oricăror altor considerente exceptând supravieţuirea şi al subes-
timării unor fenomene precum conflictele inter-comunitare, globalizarea 
sau terorismul internaţional35. Alte curente rivale precum liberalismul, teo-
riile critice şi constructivismul au câştigat adepţi. Două noi conceptualizări 
realiste au câştigat adepţi, chiar dacă nu erau în mod necesar noi. 

Teoria stabilităţii hegemonice se opunea direct interpretărilor neore-
aliste, considerând că unipolaritatea este cel mai stabil sistem internaţional 
atâta vreme cât puterea dominantă oferă o serie de bunuri publice: securita-
tea comunicaţiilor, garantarea contractelor, asigurarea funcţionării eficiente 
a economiei internaţionale, intervenţii în cazul crizelor economice36. Dacă 
se schimbă relaţiile de putere, competitorii pot contesta vechea ordine poli-
tică globală, iar actorul major va fi dezinteresat de scopurile comune37. Cri-
zele ar fi mai probabile şi mai periculoase în perioade de tranziţie hegemo-
nică, aceasta fiind o a doua interpretare a evenimentelor din vara lui 1914. 
A doua interpretare spune că tezele neorealiste sunt adevărate, doar că for-
mulele de balansare sunt mai diverse decât formarea de alianţe şi înarma-
rea. Lor li s-ar alătura utilizarea diplomaţiei publice, a organizaţiilor inter-
naţionale sau intervenţia în crize regionale, scopul fiind de a limita puterea 
hegemonului, fără a risca riposte prea costisitoare38. Teoria soft balancing 
este uneori alăturată concepţiei balanţei intereselor, pentru care fiecare 
actor alege între a contesta şi a sprijini o ordine internaţională, stabilitatea 
fiind rezultatul relaţiilor dintre puterile statu-quo şi cele revoluţionare39.  

Realismul a adus contribuţii majore în studiul relaţiilor internaţio-
nale. Interacţiunile dintre marile puteri, puterea şi conflictualitatea sunt 
caracteristici importante ale lumii contemporane. Cu toate acestea, rămân o 
serie de întrebări: nu sunt excluse interpretări importante ale fenomenelor? 
Nu există şi alţi actori pe lângă state? Cum poate fi înţeleasă globalizarea? 
Care este rolul organizaţiilor internaţionale? 

                                                 
34 Robert W. Cox, ”Problems of Power and Knowledge in a Changing World Order”, în Richard 
Stubbs, Geoffrey R.D. Underhill (coord.), Political Economy and the Changing Global Order, 
Oxford University Press, 2006, f.l. 
35 Tim Dunne, Brian C. Schmidt, ”Realism”, în John Baylis, Steve Smith (coord.), The 
Globalization of World Politics, Oxford University Press, 2005, Bungary, 2005, pp. 162-179. 
36 Robert Gilpin, Economia politică a relaţiilor internaţionale, DU Style, 1999, pp. 74-96. 
37 Robert Gilpin, Război şi schimbare în politica mondială, Scrisul românesc, Craiova, 2000.  
38 T. V. Paul, ”Introduction: The Enduring Axioms of Balance of Power Theory and their 
Contemporary Relevance”, în T. V. Paul, James Wirtz, Michel Formann (coord.), Balance of 
Power: Theory and Practice in the 21st Century, Stanford University Press, 2004, pp. 1-26. 
39 Randall Schweller, Deadly Imbalances: Tripolarity and Hitler`s Strategy of World Conquest, 
Columbia University Press, 1998.  
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2.2 Interdependenţa şi pacea democratică 
Liberalismul reprezintă una dintre tradiţiile filosofice majore ale mo-

dernităţii, care promovează libertatea, regimurile reprezentative şi comerţul 
liber ca valori şi formule de organizare politice şi economice. De asemenea, 
a inspirat o serie de teorii şi interpretări de prestigiu în domeniul ştiinţelor 
sociale. Pentru relaţiile internaţionale, el a constituit alternativa majoră nor-
mativă şi descriptivă la adresa realismului, evidenţiind cooperarea, impor-
tanţa politicii interne şi a organizaţiilor internaţionale40. Neorealismul insti-
tuţional a devenit una dintre teoriile fundamentale ale domeniului. În elabo-
rarea lui Robert Keohane şi Joseph Nye, conceptualizarea consideră inten-
sitatea dependenţei mutuale dintre actori ca factorul cel mai important, 
inclusiv în chestiunile legate de pace, război şi crize internaţionale41. Teoria 
interdependenţei continuă, astfel, filosofia Luminilor, care vedea în comerţ, 
nu doar posibilitatea creşterii bunăstării, dar şi o sursă potenţială a păcii.  

Keohane şi Nye construiesc un model alternativ la realism, definit 
prin prezenţa unor canale multiple de comunicare între societăţi, absenţa 
unei ierarhii tematice pe plan global şi descreşterea importanţei forţei mili-
tare42. Această formulă, intitulată interdependenţa complexă, se poate apli-
ca în acele spaţii, regiuni sau probleme unde realismul nu mai oferă răspun-
suri satisfăcătoare43. Un exemplu tipic ar fi lumea euroatlantică, unde con-
flictele militare dintre societăţile occidentale dezvoltate nu mai sunt pro-
babile. Ideea fundamentală este că puterea şi interesele rămân importante, 
dar contextul, actorii şi comportamentele se schimbă. În locul forţei, con-
tează tipul de interdependenţă şi anume, gradul reciproc de vulnerabilitate 
al societăţilor, teoria fiind aplicabilă unor domenii precum cel economic 
sau al energetic44. Practic, lumea este privită ca fiind alcătuită din mai mul-
te straturi, după cum evidenţia Marz Kaldor: cel al democraţiilor occiden-
tale, unde se aplică aceste afirmaţii şi unul sau mai multe în care este încă 
valabil vechiul joc al politicii de putere45. O versiune redactată de Robert 
Keohane în anii `80, ca reacţie la neorealism, a considerat că anarhia nu în-
seamnă neapărat un conflict repetat între actorii majori. Aceştia au posibili-
tatea de a-l modera, dacă adoptă un cadru instituţional ce transformă calcu-
lele de interes, dacă există posibilitatea repetării cooperării în viitor46. Con-

                                                 
40 Lucian-Dumitru Dîrdală, ”Neoliberalism”, în Andrei Miroiu, Radu-Sebastian Ungureanu 
(coord.), Manual de relaţii internaţionale, Polirom, Iaşi, 2006, pp. 139-154.  
41 Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Putere şi interdependenţă, Polirom, Iaşi, 2009.  
42 Ibidem, pp. 68-80.  
43 Ibidem.  
44 Ibidem, pp. 54-64.  
45 Mary Kaldor, Securitatea umană, CA Publishing, Cluj, 2010, pp. 12-14.  
46 Robert O. Keohane, After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political 
Economy, Princeton University Press, 1984. 
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secinţa ar fi că beneficiile din urma unei rivalităţii prea intense scad pe ter-
men lung, deoarece celelalte mari puteri vor adopta măsuri de coerciţie, în 
caz de trişare47. Neoliberalismul instituţional se poate aplica uşor fenome-
nelor din spaţiul euroatlantic, după cum am discutat anterior, precum evo-
luţia NATO şi a UE şi a influenţat profund dezbaterile referitoare la natura 
şi sensul globalizării în anii `90. Cu toate acestea, de fiecare dată când se 
produc crize şi conflicte, credibilitatea sa scade. El a fost criticat şi pentru 
atenţia prea mare acordată interpretărilor sistemice şi structuraliste şi sta-
telor, în dauna actorilor şi a societăţii48. O altă interpretare liberală majoră 
este teoria păcii democratice, care a influenţat lumea academică, dar şi 
strategiile politice, cel puţin la nivel discursiv. În formularea cea mai clară, 
a lui Michael Doyle, aceasta susţine că regimurile liberale consolidate nu se 
luptă între ele49. În consecinţă, cauzele războaielor şi crizelor s-ar regăsi în 
trăsăturile şi comportamentul regimurilor autoritare şi totalitare, sau în ne-
încrederea pe care acestea le trezesc. Conceptualizarea nu susţine că demo-
craţiile sunt paşnice, ci că războaiele sunt mai probabile cu alte tipuri de 
regim politic. De asemenea, nu este clară cauza, posibilităţile fiind multi-
ple, de la interpretarea clasică a lui Immanuel Kant, cum că cetăţenii evită 
conflictele, deoarece suportă costurile, până la unele moderne, ce evidenţia-
ză încrederea sau uşurinţa de a obţine informaţii despre deciziile adoptate 
în societăţile deschise50.  

Deşi diferă în premise şi interpretare de neoliberalismul instituţional, 
teoria păcii democratice ajunge la concluzii similare referitoare la spaţiile 
unde izbucnirea crizelor este mai probabilă şi anume, în regiunile în curs de 
dezvoltare, dominate de state autoritare sau slabe. De asemenea, există o 
versiune liberală a teoriei stabilităţii hegemonice, pentru care ordinea 
internaţională democratică necesită o mare putere care să creeze cadrul 
instituţional necesar dezvoltării relaţiilor de cooperare politică şi econo-
mică între actorii internaţionali51. Exemplele sunt Marea Britanie în secolul 
XIX şi Statele Unite, mai întâi în sfera sa de influenţă după 1945 şi apoi la 
nivel global, după sfârşitul Războiului Rece. Diferenţa faţă de cea realistă 
se regăseşte în privilegierea cooperării, intereselor şi a caracteristicilor 
regimurilor politice interne, în dauna puterii şi supravieţuirii, alături de o 
                                                 
47 Robert Axelrod, Robert O. Keohane, ”Obţinerea cooperării în anarhie: strategii şi instituţii”, în 
Daniel Baldwin (coord.), op. cit., pp. 87-104. 
48 Andrew Moravcsik, ”Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics”, 
International Organization, vara 1997.  
49 Michael Doyle, ”Kant, Liberalism and Foreign Affairs”, Philosophy and Public Affairs, vara-
toamna 1983.  
50 Immanuel Kant, Spre pacea eternă, All, 2008; Daniel Biro, ”Teza pacifismului democratic”, în 
Andrei Miroiu, Radu-Sebastian Ungureanu (coord.), Manual de relaţii internaţionale, Polirom, 
Iaşi, 2006, pp. 257-272.  
51 G. John Ikenberry, After Victory, Princeton University Press, 2000.  
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mai mare încredere acordată regimurilor şi organizaţiilor internaţionale52. 
Liberalismul oferă o teorie credibilă, dar a fost criticat destul de intens de 
„extremele” disciplinei relaţiilor internaţionale. Pentru realişti, liberalismul 
nu explică în mod satisfăcător repetiţia conflictelor internaţionale de-a 
lungul istoriei şi nici motivaţia acestora. Pentru constructivişti şi teoretici-
enii critici, liberalismul tinde să se confunde cu realismul de-a lungul câtor-
va dimensiuni fundamentale: consideră că interesele sunt exogene, date, şi 
că nu depind de caracteristicile şi evoluţia interacţiunilor; adoptă un model 
epistemologic, de filozofie a ştiinţei, pozitivist, subestimând caracteristicile 
lumii sociale şi privilegiază statele, în ciuda tuturor precauţiilor adoptate53. 

 
2.3. Constructivismul şi crizele internaţionale 
Una dintre cele mai recente elaborări teoretice din domeniul relaţiilor 

internaţionale, constructivismul diferă atât de realism, cât şi faţă de libera-
lism. Importat din sociologie, acesta oferă o abordare epistemologică şi ex-
plicativă generală, capabilă să fie adaptă de mai multe discipline socio-u-
mane54. Iniţial aparent contestatar, el a devenit un curent de sine stătător 
acceptat în mainstream-ul academic.  

Constructivismul conţine două principii fundamentale: natura socială 
a politicii şi a relaţiilor internaţionale şi fundamentul ideatic al acestora. 
Mai întâi, structurile (statul, economia, cultura) şi agenţii se definesc reci-
proc prin interacţiuni şi practici, nu pot fi separate nici în realitate, nici în 
cercetare55. De asemenea, grupurile şi actorii colectivi îşi conservă carac-
teristicile fundamentale şi pot fi schimbaţi prin intermediul reprezentărilor, 
a identităţilor56.  Prin urmare, deşi importantă, nu puterea este factorul fun-
damental prin care pot fi înţelese chestiuni precum pacea, războiul sau cri-
zele politico-militare, ci imaginarul ne explică de unde provin interesele 
care-i animă pe actori şi ce comportamente sunt mai probabile a fi adap-
tate57. Constructiviştii sunt interesaţi de probleme ca identităţile, comunită-
ţile de securitate, cultura strategică etc. teoria crescând în popularitate odată 
cu sporirea atenţiei acordate conflictelor inter-comunitare sau terorismului 
internaţional.  

                                                 
52 Stephano Guzzini, Realism şi relaţii internaţionale, Institutul European, Iaşi, 2000, pp. 304-330. 
53 Steve Smith, Patricia Owens, „Alternative Approaches to International Theory”, în John Baylis, 
Steve Smith (coord.), The Globalization of World Politics, Oxford University Press, 2005, 
Bungary, 2005, pp. 271-291. 
54 Olivia Toderean, „Constructivismul în Relaţiile Internaţionale”, în Andrei Miroiu, Radu-
Sebastian Ungureanu (coord.), Manual de Relaţii Internaţionale, Polirom, Iaşi, 2006, pp. 155-163. 
55Alexander Wendt, „The Agent-Structure Problem in International Relations Theory”, 
International Organization, vara 1987; Anthony Giddens, A Contemporary Critique of Historical 
Materialism, University of California Press, 1981, Vol I. 
56 Friedrich Kratochwill, Rules, Norms and Decisions, Cambridge University Press, f.l. 1989. 
57 Alexander Wendt, Teoria socială a politicii internaţionale, Polirom, Iaşi, 2011. 
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Pentru Alexander Wendt, sistemul internaţional este definit de trei ti-
puri sau modele culturale: hobbesian, fără reguli; lockeean, axat pe proteja-
rea suveranităţii şi kantian, în care distincţia prieten-duşman dispare58. 
Structura ideatică explică şi ce comportamente vor fi dominante, conflictu-
al, competitiv sau amical, o distincţie inspirată de şcoala engleză59. Această 
interpretare presupune că statele sunt analoage indivizilor dintr-o societate 
internă şi că identitatea lor, deşi autonomă, este profund definită de cultura 
internaţională. Nu toţi constructiviştii au adoptat o interpretare atât de 
structuralistă, de sus în jos.  

Pentru Nicholas Onuf, esenţială este definirea contextuală sau inte-
ractivă prin discurs, în urma căreia rezultă o serie de practici, rutine şi insti-
tuţii care vor configura un anumit sistem internaţional60. Puterea este regla-
tă şi constituită prin aceste procedee, în mai multe forme: propagandă, ie-
rarhie şi autonomie, crizele apărând ca rupturi potenţiale ale unei anumite 
ordini ce pot fi integrate prin noi practici discursive61. Tot în cadrul con-
structivist au fost dezvoltate şi o serie de interpretări privind cultura stra-
tegică, un termen ce desemnează valorile şi atitudinile ce definesc com-
portamentele acceptate referitoare la utilizarea forţei.  

Pentru Stanistav Secrieru, acest concept ne ajută să înţelegem trăsă-
turile politicii externe şi de securitate adoptate de actorii majori pe plan 
internaţional62. De pildă, pentru studierea comportamentul Federaţiei Ruse, 
trebuie luată în calcul criza sa de identitate, de după prăbuşirea URSS şi 
ezitarea între rolul de putere regională şi de actor global63. Constructivis-
mul a adus o contribuţie majoră în studiul relaţiilor internaţionale prin evi-
denţierea importanţei factorilor ideatici, subestimaţi de realism, îndeosebi 
în versiunea sa neo şi de liberalism. Totuşi, este vulnerabil în faţa criticilor 
care subliniază rolul puterii şi perseverenţa statului64. Rămâne însă unul 
dintre punctele de reper ale demersurilor oricărui cercetător din domeniu.  

 
2.4. Modelarea crizelor internaţionale 
Teoriile discutate până acum îşi propun să explice sistemul interna-

ţional şi fenomenele politicilor mondiale în ansamblul lor. Fie că au în ve-

                                                 
58 Mihai Zodian, „Recenzie: Alexander Wendt, Teoria socială a politicii internaţionale”, în Studii 
şi materiale de istorie contemporană, nr. 10, 2011. 
59 Ibidem.  
60 Nicholas Onuf, „Constructivism: A User’s Manual”,  în Vendulka Kubalkova, Nicholas Onuf, 
Paul Kowert (coord.), International Relations in a Constructed World, M. E. Sharpe, Armonk, 
1998, pp. 58-79. 
61 Ibidem. 
62 Stanislav Secrieru, Rusia după imperiu, Institutul European, Iaşi, 2008, pp. 21-22. 
63 Ibidem, p. 22.  
64 John J. Mearsheimer, ”The False Promise of International Institutions”¸ International Security, 
iarna 1995. 
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dere structura de putere, interdependenţa sau identităţile drept factori expli-
cativi şi de interpretare, ele reprezintă rezultatul ambiţiei de a concepte pa-
radigme sau seturi de idei generale despre pace, război, conflictualitate sau 
actori. Nu sunt dedicate în mod special crizelor, ci le includ în clase mai 
mari de evenimente. Cu toate acestea, îndeosebi odată cu declanşarea Răz-
boiului Rece şi cu consolidarea arsenalelor nucleare, a devenit evident că o 
criză prost gestionată poate avea rezultate catastrofale. Se spune că preşe-
dintele John Kennedy le-a oferit consilierilor săi celebra carte a Barbarei 
Tuchman, Trufaşa citadelă, dedicată crizei din 1914, pentru a evita greşeli-
le atribuite de autoare decidenţilor din acea perioadă. Crizele, din anticame-
ra conflictelor, au devenit un fel de surogat al acestora în relaţiile dintre 
actorii majori.  

Momentul octombrie 1961, atunci când SUA şi URSS s-au înfruntat 
în jurul şi deasupra Cubei, iar lumea întreagă a privit a determinat, pe lângă 
nenumăratele mecanisme instituţionale, strategice şi de comunicare şi o 
serie de schimbări în studiile strategice şi de securitate. Cea mai cunoscută 
interpretare a acestei crize, realizată de Graham Allison şi re-editată în 
colaborare cu Philip Zelikow, Esenţa deciziei, rămâne o lucrare fundamen-
tală în domeniu65. Autorul a folosit metoda modelării conceptuale calitative 
pentru a oferi trei interpretări alternative ale evenimentelor66. Primul tip 
ideal este cel al actorului raţional. Decidenţii sunt animaţi de realizarea in-
tereselor naţionale, au la dispoziţie informaţii complete, capacităţi de ana-
liză şi prognoză, hotărârile sunt aplicate ca la carte67. Politica internaţională 
poate fi redusă, în consecinţă, la măsurarea şi compararea capabilităţilor 
diferiţilor actori, operaţii pe baza cărora pot fi realizate predicţii şi elabo-
rare politici adecvate. Al doilea model este cel al organizaţiilor. Decidenţii 
sunt constrânşi de faptul că informaţiile, recomandările şi implementarea 
depind de instituţiile din care este alcătuit statul68. Fiecare dintre acestea 
elaborează proceduri pentru a face faţă diferitelor situaţii, rutine care sunt 
greu de modificat, pot fi vulnerabile în situaţii de criză dar fără de care nu 
se pot gestiona şi mobiliza resursele, iar funcţionarii sunt socializaţii în cul-
turi organizaţionale diferite şi nu neapărat compatibile între ele69. Al treilea 
model se referă la politica guvernamentală. Aici deciziile sunt privite drept 
consecinţa structurilor interne de putere, a conflictelor şi negocierilor dife-

                                                 
65 Graham Allison, Philip Zelikow, Esenţa deciziei. O explicaţie a crizei rachetelor din Cuba, 
Polirom, Iaşi, 2010.   
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ritelor instituţii şi grupuri de interese70. Deseori, rezultatele pot fi, în conse-
cinţă, ineficient din perspectiva intereselor naţionale definite în abstract, 
fără ca hotărârile să poată fi reduse la proceduri sau la trăsăturile culturilor 
organizaţionale. Cele trei modele ale lui Zelikow oferă imagini alternative 
ale realităţii, fără să poată fi decis care dintre ele este preferabil în mod 
aprioric. Toate sunt însă excesiv concentrate asupra statelor, de înţeles 
ţinând cont de contextul în care au fost elaborate. Ele au avut o contribuţie 
decisivă la orientarea cercetărilor spre elemente ce ţin de „bucătăria inter-
nă” a statelor şi a felului în care sunt adoptate şi implementate deciziile.  

 
2.5. Psihologia cognitivă şi politica mondială 
O altă perspectivă asupra crizelor politico-militare evidenţiază trăsă-

turile psihologice ale decidenţilor şi grupurilor care exercită o influenţă di-
rectă asupra acestora. În fond, aceste fenomene implică presiuni, timp limi-
tat şi opţiuni restrânse, ceea ce înseamnă că nu se reduc în mod necesar la 
factori activi pe termen lung. Cu toate acestea, din raţiuni de simplificare 
teoretică, influenţa caracteristicilor de personalitate a fost deseori subes-
timată. Robert Jervis a adus o contribuţie majoră aici, atrăgând atenţia asu-
pra elementelor ce pot conduce la erori de percepţie şi la interpretări greşite 
ale intenţiilor şi comportamentelor în timp de criză71.  

Un rol fundamental îl joacă modelele conceptuale, schemele care ne 
ajută să înţelegem şi să controlăm realitatea, îndeosebi în situaţiile de criză, 
când este dificil să selectăm informaţiile corecte de cele false. În circum-
stanţe de acest tip, decidenţii tind să adopte hotărâri pe baza prejudecăţilor 
şi a formulelor deja testate în timp72. Cercetătorul a relevat importanţa 
interpretărilor istorice, care se reduc la două momente fundamentale, 1914 
şi 1939. Primul stă la baza modelului mental al escaladării în spirală sau 
dilema securităţii, potrivit căruia măsuri aparent defensive sunt percepute 
drept ofensive de către rivalii potenţiali73. O criză poate, în consecinţă, scă-
pa de sub control şi conduce la război, chiar dacă nimeni nu şi-a propus 
acest rezultat. Al doilea tip ideal este inspirat de Conferinţa de la München 
din septembrie 1938 şi a fost denumit cel al descurajării74. Este opusul celui 
anterior şi prevede că adoptarea de concesii faţă de un agresor potenţial 
poate conduce la amplificarea tendinţelor de expansiune, deoarece puterile 
statu-quo par a fi intimidate75. Aici, o politică de integrare a actorilor ma-

                                                 
70 Ibidem, pp. 241-254.  
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jori poate contribui la declanşarea unei conflagraţii şi la modificarea rapor-
turilor de putere, tot în ciuda intenţiilor iniţiatorilor ei. Ambele modele 
atrag atenţia asupra necesităţii cunoaşterii motivaţiilor autentice ale acto-
rilor internaţionali şi asupra riscului consecinţelor neplanificate, a efectelor 
perverse ce pot rezulta din subestimarea reprezentărilor şi percepţiilor 
decidenţilor. Fiecare implică politici opuse, de negociere şi de rezistenţă, 
care devin instrumente contextualizate şi nu strategii ce pot fi aplicate ori-
unde şi oricum. De asemenea, atrag atenţia asupra importanţei flexibilităţii 
în luarea deciziilor în situaţii de criză76.   

 
2.6. Statistica şi conflictualitatea internaţională 
Alte abordări resping teoriile generale şi preferă să studieze legătu-

rile dintre variabilele independente, cauze şi rivalităţile internaţionale. Unul 
dintre proiectele de anvergură, Correlates of War (CoW) a strâns timp de 
decenii informaţii cu ambiţia de a identifica principalele tendinţe conflictu-
ale din relaţiile internaţionale77. De asemenea, participanţii şi-au propus să 
testeze teoriile elaborate pentru explicarea războaielor şi a perioadelor de 
pace. Informaţiile au fost clasificate în funcţie de mai multe niveluri de 
analiză, pentru fiecare dintre ele fiind identificate relaţii conceptuale, pe 
baza discuţiilor din literatura de specialitate78. Acestea se referă la unităţi, 
diade (perechi de state), regiuni şi la sistemul internaţional, în ordinea cres-
cătoare a generalităţii. Corelaţiile nu corespund în întregime unor teorii, 
deoarece nu au fost dezvoltate mecanisme cauzale; prin urmare, ele pot fi 
incompatibile între ele. Potrivit statisticilor proiectului, un stat este mai 
probabil să fie implicat într-un conflict dacă este o mare putere, trece prin-
tr-un moment decisiv al acumulării de resurse (ascensiune, declin), are 
mulţi aliaţi şi vecini79. Alte caracteristici ale unităţilor, par a fi mai puţin 
importante din această perspectivă80. Trebuie menţionat că aceste corelaţii 
empirice nu stabilesc cauzele producerii fenomenelor, iar geografia pare a 
fi mai curând un stimul, o condiţie favorabilă81.  

Motivul principal al depăşirii nivelului unităţii este caracterul de 
grup al conflictului, care presupune cel puţin două părţi, în timp ce ostili-
tatea însăşi are un caracter social, „continuarea politicii cu alte mijloace”, 
cum spunea Clausewitz82. La nivelul diadelor, crizele şi confruntările sunt 

                                                 
76 Ibidem, pp. 100-113. 
77 Daniel S. Geller, J. David Singer, Nations at War. A Scientific Study of International Conflict, 
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78 Ibidem, pp. 20-28. 
79Ibidem, p. 27. 
80 Ibidem, p. 67. 
81  Ibidem, pp. 60-62.  
82 Carl von Clausewitz, Despre război, Antet, Bucureşti, 2001, p. 18. 
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mai probabile, potrivit autorilor, dacă există o vecinătate, lipsesc democra-
ţii şi formule de cooperare economică, puterea actorilor este comparabilă 
sau relaţiile se schimbă rapid, una dintre părţi beneficiază de avantajele 
unei alianţe, sau disputa este de durată83. Cu alte cuvinte, contextul în care 
unităţile interacţionează modifică sensul relaţiei dintre acestea.  

Nivelurile regional şi sistemic se aseamănă între ele şi pot fi consi-
derare drept contexte cu un grad de generalitate crescut84. În primul caz, 
tensiunile şi conflictele sunt mai probabile dacă există un hegemon în de-
clin, ordine internaţională în schimbare, avem un număr mare de vecinătăţi 
şi de războaie civile şi manifestă o tendinţă de difuziune85. Interesantă este 
şi inversarea unei tendinţe seculare: până în 1945, marile puteri europene 
au luat parte la cele mai multe războaie; ulterior, Bătrânul Continent a de-
venit relativ paşnic, în timp ce conflictele din ale zone s-au intensificat sau 
au rămas destul de serioase prin comparaţie, de unde rezultă că multe dintre 
fenomenele identificate după 1989 ca fiind noi, sunt de fapt mai vechi, dar 
au fost acoperite de competiţia bipolară86. La nivel sistemic, au fost obţi-
nute rezultate comparabile87. Demersurile proiectului CoW şi a altor iniţia-
tive similare sunt importante, deoarece ne arată că există modele conflictu-
ale, care pot fi controlate şi gestionate. În acelaşi timp, metodologia folosită 
ne poate indica doar tendinţe, nu ne lămureşte în privinţa cauzelor şi persis-
tă incertitudini în ceea ce priveşte politica necesară pentru a face faţă urmă-
toarei crize sau conflictului viitor. În linii mari, tinde să confirme unele pre-
dicţii ale teoriilor stabilităţii hegemonice şi ale interpretărilor liberale ale 
politicii internaţionale.  

 
2.7. Tendinţe generale ale crizelor politico-militare 
Michael Brecher şi Jonathan Wilkenfeld au realizat cel mai substan-

ţial studiu al crizelor politico-militare din perspectivă pozitivistă şi empi-
ristă. Spre deosebire de proiectul CoW, ei s-au concentrat în mod special 
asupra acestui fenomen şi nu a conflictualităţii în general88. Deosebirea re-
flectă posibilitatea de a gestiona şi soluţiona o criză, dar şi tendinţa de sub-
stituire a confruntării directe cu momente de tensiune intentă, tipică Răz-
boiului Rece, care va persista atâta vreme cât vor exista arme nucleare.  

Cercetarea s-a remarcat prin claritatea deosebită, atenţia pentru deta-
lii, dar şi prin ambiţiile autorilor. După cum am discutat anterior, ei defi-
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nesc crizele drept situaţii în care actorii percep „o ameninţare la adresa une-
ia sau mai multor valori fundamentale”, caracterizate prin „existenta unui 
timp limitat de răspuns” şi o „probabilitate accentuată de implicare în ostili-
tăţi militare”89. Fenomenele implică o dezvoltare graduală, mai multe eta-
pe. Prima este cea premergătoare, în care un eveniment din sistemul inter-
naţional provoacă senzaţia de ameninţare, „mai intensă decât de obicei şi 
reacţionează într-o manieră care determină perturbări puternice”, „fiind ne-
cesari cel puţin doi adversari”90. Trecerea la următoare etapă depinde de 
„percepţia şi reacţia celuilalt actor”91. A doua etapă se referă la criza pro-
priu-zisă. Conflictualitatea potenţială din faza iniţială se intensifică, ambele 
părţi angajându-se într-o interacţiune ostilă ca reprezentare, care poate să 
includă sau nu violenţa directă92. A treia fază se referă la gestionarea crizei. 
Rivalităţile rămân importante, dar în anumite condiţii, tensiunile se pot re-
laxa, cum unul dintre actori îşi poate impune obiectivele sau intervine o în-
ţelegere, favorizată de reducerea percepţiei ameninţării la adresa unei valori 
fundamentale93. Ultima etapă se referă la consecinţele crizelor politico-mi-
litare internaţionale. Potrivit autorilor, impact se poate resimţi „la nivelul 
actorilor, a distribuţiei de putere, configuraţiei alianţelor şi al regulilor jo-
cului”94, dar este mult mai greu de evaluat şi posedă o limită clară de 
timp95. Autorii identifică o serie de factori care pot influenţa caracteristicile 
crizelor, fiind avute în vedere peste 400 de cazuri, din majoritatea regiuni-
lor geografice, între 1918 şi 199496.  

Discutată anterior în secţiunea despre realism, polaritatea, numărul 
de mari puteri dintr-un sistem, influenţează stabilitatea, definită ca absenţa 
unei schimbări majore sau ca durabilitate, pornind de la constatarea că 
instabilitatea duce la crize, dar „nu neapărat la război”97. Bipolaritatea 
rigidă este cea mai sigură, urmată de multipolaritate şi de bipolaritatea 
flexibilă/ policentrism, în care superputerilor li se alătură alţi actori interna-
ţionali98. Acesta este un rezultat important, care confirmă unele dintre 
predicţiile teoriei neorealiste99. 

Al doilea factor discutat este cel geografic cu efectele sunt multiple. 
Poziţia geografică propriu-zisă este corelată cu tipul de polaritate predo-

                                                 
89 Ibidem, p. 3. 
90 Ibidem, p. 11. 
91 Ibidem, p. 13. 
92 Ibidem, p. 14. 
93 Ibidem, pp. 15-16. 
94 Ibidem, p. 16. 
95 Ibidem.  
96 Ibidem, p. 73.  
97 Ibidem, pp. 80-81. 
98 Ibidem, p. 80. 
99 Ibidem, p. 82. 

 24

minant pentru a creşte şansele de producere a crizelor, observându-se ace-
laşi model ca în cazul războaielor, menţionat mai sus, reducere a frecvenţei 
în Europa Occidentală începând din 1945 şi de intensificare în Asia de Sud 
şi Est, Orientul Mijlociu şi mai ales pe continentul african, „regiunea cu cel 
mai mare număr de crize în general, de obicei după 1945 … 47% fiind le-
gate de etnicitate”100. Geografia influenţează şi prin intermediul proximi-
tăţii faţă de sursa adversarul potenţial101, dar şi faţă de sursa de instabilita-
te102. Tensiunile interetnice şi intercomunitare constituie al treilea element 
avut în vedere de Brecher şi Wilkenfeld. Ele sunt influenţate de tipul de 
conflict (prelungit sau nu), de poziţia geografică (similar discuţiei anteri-
oare), dar şi de polaritate (mai importante în multipolaritate decât în bipola-
ritate sau unipolaritate)103. Astfel, nu sfârşitul Războiului Rece, ci perioada 
de decolonizare de după 1945, a promovat crizele legate de chestiuni inter-
etnice, dar acestea „au un efect marginal asupra desfăşurării crizelor inter-
statale”, cauzele regăsindu-se altundeva (polaritate, geografie)104. 

Autorii observă că democraţiile tind să reducă rolul jucat de violenţă 
în desfăşurarea crizelor internaţional, fie ca declanşator, fie ca instrument 
de impunere a voinţei105. De asemenea, ei sugerează că organizaţiile inter-
naţionale ar putea fi mai eficiente, dacă participanţii sunt predominant state 
guvernate de regimuri reprezentative106. Explicaţiile rezidă în identitatea 
acestora sau în limitele interne ale exercitării puterii107. De asemenea, cri-
zele implică mai multă violenţă atunci când intervin în cazul existenţei unui 
conflict prelungit („îngheţat”) şi conduc la perceperea unor ameninţări mai 
puternice la adresa valorilor108. Intervenţiile organizaţiilor internaţionale 
sunt mai probabile când tensiunile sporesc, îndeosebi în cazul sistemelor 
multipolare109. În cele bipolare, este anticipabilă implicarea directă a ma-
rilor puteri ca intermediari şi mai puţin ca participanţi110. Cercetarea lui 
Brecher şi Wilkenfeld deschide noi perspective pentru studiul crizelor şi 
conflictelor. Precizia urmărită şi atenţia la detalii contribuie la posibilitatea 
extinderii factorilor cauzali ce pot explica tensionarea relaţiilor dintre 
actorii internaţionali. De asemenea, se pot realiza predicţii, cu rezerva că şi 
aici avem de-a face cu generalizări empirice şi nu cu teorii complete.  
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2.8. Concluzii 
Teoria relaţiilor internaţionale a trecut printr-o serie de transformări 

conceptuale, metodologice şi tematice în cei aproape o sută de ani de exis-
tenţă. Dezbaterile filozofice referitoare la natura umană au făcut loc unor 
elaborări, ipoteze şi studii empirice mult mai coerente şi mai precise. În 
acelaşi timp, interogaţiile epistemologice au menţinut legăturile cu proble-
matica fundamentală a războiului şi păcii. 

Neorealismul a consolidat direcţia pozitivistă a cercetărilor, ceea ce, 
de altfel, reprezintă şi unul dintre motivele pentru care a fost criticat atât de 
dur în ultimii ani. Corelaţiile dintre schimbările şi caracteristicile structurii 
internaţionale de putere şi apariţia sau dezvoltarea crizelor internaţionale nu 
pot fi, însă, neglijate prea uşor, chiar dacă relaţiile internaţionale nu se re-
duc la capacităţile statelor. Instituţiile publice rămân fundamentale pentru 
conştientizarea şi gestionarea acestor momente de ruptură care pot ame-
ninţa stabilitatea internaţională.  

Liberalismul a atras atenţia asupra necesităţii de a studia cu atenţie 
dezvoltarea relaţiilor transnaţionale, globalizarea şi trăsăturile regimurilor 
politice interne. Adepţii săi oferă o explicaţie deloc de neglijat a schimbă-
rilor produse în fenomenele conflictuale după 1945, odată cu consolidarea 
spaţiului transatlantic, paşnic şi puternic instituţionalizat. De asemenea, au 
pus în discuţie actualitatea modelelor clasice ce puneau statul în centrul 
politicii.  

Constructiviştii au promovat ideile şi identităţile ca factori directori 
ai socialului şi ai relaţiilor internaţionale, înţelese în sens larg. Ei au 
conceptualizat structurile politice, ca statul sau economia de piaţă, ca având 
o natură procesuală, fiind tot timpul susceptibile de schimbare, deoarece 
existenţa şi funcţionarea lor depinde de practicile şi de instituţiile acceptate 
de actori111. Teoretizările respective au venit în paralel cu transformările 
produse odată cu sfârşitul Războiului Rece şi al competiţiei bipolare. 

Dincolo de conceptualizările generale referitoare la esenţa relaţiilor 
internaţionale, s-au dezvoltat şi o puzderie de demersuri aplicate, de anver-
gură medie şi mică, referitoare la conflictele şi crizele internaţionale. Mo-
dele ideale concepute de Allison încă rămân de actualitate pentru a înţelege 
deciziile şi comportamentele adoptate de actorii internaţionali, îndeosebi 
când elitele par a nu se comporta raţional. Contribuţia lui Jervis a subliniat 
importanţa înţelegerii psihologiei liderilor şi a grupurilor de care aceştia 
depind, un element fundamental în studierea crizelor internaţionale. 
Cercetările realizate în cadrul proiectului Correlates of War au subliniat 
importanţa unor variabile precum structura internaţională a puterii, vecină-
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tăţile sau existenţa unor regimuri democratice, dar şi a defalcării acestora 
pe niveluri multiple de analiză.  

După cum vom vedea mai jos, în înţelegerea efectelor exercitate de 
reţelele sociale asupra crizelor politice şi economice, trebuie să identificăm 
două dimensiuni. Prima se referă la canalele prin care dezvoltarea acestor 
mijloace de comunicare pot influenţa fenomenele studiate. A doua, deloc 
de neglijat, se referă la amplitudinea sau la intensitatea consecinţelor, pent-
ru că este clar că, dacă peste 400 de crize internaţionale au avut loc în 
absenţa Facebook-ului sau a Twitter-ului în secolul trecut, la fel de sigur 
pare că nu se pot a fi subestimate. Ceva s-a schimbat, important este să 
înţelegem cum şi cât de mult. Cea mai utilă explicaţie este modelul cu patru 
etape elaborat de Brecher şi Wilkenfeld, deoarece este bine construit din 
punct de vedere metodologic, identifică cu precizie principalele etape şi 
factorii potenţial fundamentali în înţelegerea crizelor internaţionale. ţinând 
cont de discuţia anterioară, considerăm că efectele dezvoltării reţelelor 
sociale se pot manifesta în mai multe direcţii. Astfel, ele pot creşte probabi-
litatea escaladării, prin implicarea unui număr mai mare de actori, crearea 
de noi resurse, şi reducerea timpului de reacţie. De asemenea, ele pot inten-
sifica sentimentul de presiune asupra decidenţilor şi influenţa metodele de 
soluţionare a crizelor. Deci, ar fi mai importante în primele trei etape ale 
crizelor şi mai puţin în a patra.  

Amplitudinea depinde şi de alţi factori, cum ar fi existenţa unui re-
gim politic deschis, în care grupurile interne sau opinia publică internaţio-
nală pot cel puţin afecta reprezentările şi interesele decidenţilor112. Ele pot 
stimula tentativele de intervenţie pentru gestionarea fenomenelor de tensi-
une din sistemul internaţional, dar aici există mecanisme complexe de deci-
zie, care nu se reduc la reacţii emoţionale în faţa postărilor. De asemenea, 
poate depinde de interesele părţilor implicate în crize şi conflicte de a 
mobiliza sprijinul popular pentru susţinerea propriilor scopuri. toate aces-
tea, este destul de clar că dezvoltarea reţelelor sociale poate schimba me-
diul operaţional în care se desfăşoară rivalităţile dintre diverşii actori, deşi 
nu fără limitări chiar materiale, acces la curent electric, de exemplu, sau 
dispoziţia favorabilă a furnizorilor de internet. Când orice eveniment poate 
ajunge aproape instant un fenomen media global, actorii implicaţi în aceste 
conflicte trebuie să ia în considerare şi felul în care comportamentul lor va 
fi perceput în exterior. Dar şi aici sunt reţineri, reprezentarea unui fenomen 
depinde la fel de mult de trăsăturile publicului, pe cât depinde de modul în 
care este prezentat şi nu orice mesaj reuşeşte să corespundă intenţiilor auto-
rilor săi113.  
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Capitolul 3. 
Revoluţiile: între structuri sociale, actori şi transnaţionalizare 

 
Influenţa reţelelor sociale asupra crizelor politice şi economice poate 

fi evidenţiată prin studierea revoluţiilor. După cum argumenta Wight, ală-
turi de războaie, ele ne oferă o lupă pentru înţelegerea mai bună a funda-
mentelor ordinii şi a logicii socialului114. Ţinând cont de impactul şi de i-
maginarul pe care l-au construit sau provocat acestea, cea mai elaborată 
teoretizare a crizelor politice interne şi a schimbării este direct legată de 
problematica revoluţiilor115: în ce contexte se poate prăbuşi un regim poli-
tic, care sunt consecinţele mediului internaţional de securitate, ce rol joacă 
ideile, cât de radicale pot fi transformările şi în ultimă instanţă, ce rol joacă 
statul ca instituţie fundamentală a modernităţii, într-o lume în globalizare? 

În consecinţă, revoluţiile sunt fenomene fundamentale pentru studiile 
de securitate. Fără 1917, Războiul Rece nu ar fi existat; fără 1989, lumea 
contemporană, sau cel puţin, cea europeană, ar fi fost foarte diferită; 1789 a 
devenit un simbol al progresului şi al statului naţiune. Pe lângă impactul 
profund asupra politicii, stratificării, păcii şi războiului, ele ne demonstrea-
ză importanţa înţelegerii schimbărilor şi ne pot indica unele aspecte funda-
mentale ale logicii securităţii. Cu toate acestea, ele au fost arareori abordate 
direct în disciplina respectivă. Demersurile sale au tratat în general statul ca 
pe un actor unitar, care-şi proiectează interese în general stabile, asupra 
unui mediu internaţional ambiguu, prin intermediul capabilităţilor. Excep-
tând unele sugestii prezente la Wight, Schweller, Walt şi cercetările referi-
toare la contrainsurecţie116, influenţate de evenimentele curente, dar arare-
ori încadrate într-o explicaţie mai largă, fenomenele respective au fost su-
bestimate, în ciuda impactului major, în parte şi pentru că necesitau rafi-
narea sau renunţarea la modelul actorului raţional, de unde şi necesitatea 
unei abordări interdisciplinare, care să facă apel la cercetările din istorie, 
sociologie, ştiinţele politice sau filozofie. 

Revoluţiile sunt concepute în literatura de specialitate, dar şi în me-
moria colectivă, fie prin caracteristici ale procesului, cum ar fi conflictuali-
tatea sau participarea masivă a populaţiei, fie prin efecte, schimbări radica-

                                                 
114 Martin Wight, Politica de putere, Arc, Chişinău, 1998, pp. 89-102. 
115 John Dunn, „Understanding Revolution”, în John Foran, David Lane, Andreja Zivkovic 
(coord.), Revolution in the Making of the Modern Word. Social Identities, Globalization and 
Modernity, Routledge, f.l., 2008, p. 19 şi Valentine M. Moghadam, „Genul şi revoluţiile”, în John 
Foran (coord.), Teoretizarea revoluţiilor, Polirom, Iaşi, 2004, pp. 25-26. 
116 Vezi Andrei Miroiu, „Intelligence organization and operations in classical counterinsurgency. 
Malaya, Algeria and Romani, 1944-1962”, în Archiva Moldaviae, nr. VI, 2014.  
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le ale regimului politic, ale stratificării sociale sau de legitimare117. De 
exemplu, pentru Valentine Moghadam, „revoluţiile sunt încercări de schim-
bare rapidă şi profundă a structurilor sociale şi politice. Ele presupun 
participarea maselor, fac de obicei (dar nu întotdeauna) apel la violenţă sau 
la utilizarea forţei, folosesc noţiuni referitoare la societatea ideală şi au anu-
mite puncte de referinţă culturală”118. La rândul său, Ştefan Stănciugelu 
identifica o serie de caracteristici: „o formă nouă de guvernământ ... un 
corp politic nou ... şi schimbarea unui regim opresiv cu unul care garan-
tează şi respectă libertatea”119. Pentru Luttwak, revoluţiile presupun că „ac-
ţiunea este efectuată, cel puţin în faza iniţială, de mase populare necoordo-
nate şi are ca scop schimbarea structurilor sociale şi politice, precum şi a 
personalităţilor din conducerea efectivă”120. 

Ambele abordări prezintă avantaje şi dezavantaje pentru cercetare, 
dar restricţii prea mari pot limita capacitatea de explicare, îndeosebi pentru 
studiile unor subiecte de frontieră, cum sunt acum reţelele sociale, feno-
mene noi, insuficient studiate şi înţelese, datorită în mare parte, noutăţii lor 
şi controverselor pe care le-au creat. În consecinţă, este preferabilă o orien-
tare similară celei enunţate de Lachmann, pentru care termenul „cuprinde o 
serie de momente în care s-a încercat şi s-a reuşit o schimbare politică, situ-
aţiile în care uneori a avut loc şi mobilizarea maselor, iar alteori aşa ceva 
nu s-a întâmplat, precum şi situaţiile în care modificările structurale au avut 
o anvergură mai largă sau mai restrânsă”121. Potenţiala ambiguitate este 
compensată printr-o cuprinderea unui spaţiu social mai extins, o necesitatea 
pentru înţelegerea unor fenomene noi, cum sunt reţelele sociale. 

Revoluţiile sunt distinse de loviturile de palat sau de stat prin dimen-
siunile participanţilor, metodele folosite, amploarea revendicărilor şi di-
mensiunile schimbărilor. Cu toate acestea, trebuie subliniat că uneori feno-
menele se pot suprapune şi demarcaţiile pot avea un caracter normativ. De 
pildă, Luttwak sublinia că loviturile de stat „nu sunt în mod necesar spri-
jinite de intervenţia maselor” şi că „revoluţiile sunt de obicei de stânga”122. 
De asemenea, au consecinţe mai profunde decât demonstraţiile, grevele sau 
alte forme de protest. La rândul lor, acţiunile teroriste, deşi au o intenţie in-
surecţională, se deosebesc de revoluţii prin existenţa unui aparat de stat 

                                                 
117 Richard Lachmann, „Catalizatorii revoluţiei. Mobilizarea maselor şi conflictele dintre elite de la 
familia Medici la Elţân”, în John Foran (coord.), John Foran (coord.), op. cit., p. 80. 
118 Valentine M. Moghadam, p. 147. 
119 Ştefan Stănciugelu, Violenţă, mit şi revoluţie: De la violenţa rituală la violenţa simbolică şi 
donjuanismul politic al democraţiilor, All, Bucureşti, 1998, p. 252. 
120 Edward Luttwak, Lovitura de stat. Ghid practic, Compania, Bucureşti, 2013, p. 28.  
121 Lachmann, op. cit., p. 80.  
122 Luttwak, op. cit., p. 31. 
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funcţional, implicare redusă şi consecinţe modeste comparativ123. Aici este 
utilă distincţia realizată de Tilly între situaţia şi consecinţele revoluţionare, 
explicată în cursul capitolului de faţă124. Dezbaterile referitoare la rolul şi 
consecinţele dezvoltării reţelelor sociale reprezintă o consecinţă a ceea ce 
s-a denumit Primăvara arabă, lanţul de revoluţii din Africa de Nord şi 
Orientul Mijlociu care exercită încă influenţe asupra mediului internaţional 
de securitate. Dar acestea nu au reprezentat fenomene singulare. Spaţiul 
fost sovietic a fost străbătut de contestări şi schimbări aparent radicale în 
urmă cu un deceniu, la fel şi Serbia în 2000. Criza din Ucraina a cunoscut 
un important moment protestatar.  

Capitolul de faţă îşi propune să treacă în revistă conceptualizările 
referitoare la revoluţii prezente în literatura de specialitate. Scopul este de a 
identifica principalele mecanisme cauzale prin care aceste fenomene se 
produc şi influenţează socialul şi domeniul securităţii. Acestea ne vor servi 
ca bază pentru a concepe potenţiale corelaţii dintre dezvoltarea reţelelor 
sociale şi procesele revoluţionare.  

Principalele conceptualizări elaborează elemente fundamentale ale 
politicului, din ultimele secole125. Sunt tratate condiţiile sociologice în care 
poate apărea ordinea politică, dar şi trăsături ale stratificării sociale ce con-
duc la anumit direcţii ale schimbării violente. Un rol central este deţinut de 
interpretările statului şi a condiţiilor în care acesta poate intra în crize pro-
funde: factori internaţionali, fiscali, interacţiunea dintre dezvoltarea institu-
ţională şi mobilizarea socială, dar şi consecinţele externe ale transformări-
lor. De asemenea, abordările culturale, centrate pe actori sau transnaţionale 
deschid noi perspective asupra fenomenelor revoluţionare.  

 
3.1. Stat şi ordinea politică 
Samuel Huntington s-a bucurat de o influenţă deosebită asupra pers-

pectivei etatiste. Într-o lucrare clasică, Ordinea politică a societăţilor în 
schimbare, el muta accentul de la determinismul economic sau social, spre 
aspectele legate de guvernare126. În multe societăţi, se manifestau probleme 
grave, ca absenţa unui sentiment al solidarităţii sau al comunităţii politice, 
probleme ce puteau duce la crize şi revoluţii. El anticipa în anii `50 ceea ce 
acum s-ar numi fenomenul statelor slabe sau eşuate şi, mai important, ofe-
rea o interpretare.  
                                                 
123 Jeff Goodwin, „Explaining Reolutionary Terrorism”, în John Foran, David Lane, Andreja 
Zivkovic (coord.), Revolution in the Making of the Modern Word. Social Identities, Globalization 
and Modernity, Routledge, f.l., 2008, pp. 199-201. 
124 Charles Tilly, Revoluţiile europene (1492-1992), Polirom, Iaşi, 2002, pp. 61, 249. 
125 John Dunn, op. cit., p. 146. 
126  Samuel P. Huntington, Ordinea politică a societăţilor în schimbare, Polirom, Iaşi, 1999, p. 11. 
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Cauza fundamentală a turburărilor rezidă în anumite caracteristici ale 
procesului de modernizare. Altfel spus, revoluţiile sunt mai probabil în ca-
zul acelor societăţi angrenate într-un proces de modernizare, proces care se 
loveşte, aici, o serie de obstacole127. Procesul respectiv prezintă mai multe 
dimensiuni şi implică efecte precum schimbarea cuprinderii reprezentărilor 
politice, solicitări şi funcţii noi ale politicului sau creşterea numărului şi 
tipului actorilor participanţi128. Atunci când modernizarea socială sau eco-
nomică şi participarea depăşesc capacitatea de o organizare şi instituţiona-
lizare, sistemul politic este ameninţat de crize. Slăbiciuni precum inflexibi-
litatea, lipsa de autonomie sau incoerenţa pot determina creşterea gradului 
de frustrare al noilor actori. Posibilităţi reduse de ascensiune socială i-ar în-
demna să se implice mai mult în politică, situaţie care, atunci când institu-
ţionalizarea este insuficient de dezvoltată, conduce la instabilitatea politică 
accentuată129. Altfel spus, caracteristicile politicului influenţează şansele de 
stabilitate şi schimbare. Dezvoltarea economică şi transformarea structu-
rilor sociale tradiţionale nu garantează în mod automat progresul politic, în 
sensul minimal avut în vedere de autor, acela al menţinerii ordinii. Criza 
politică ulterioară poate conduce la schimbări revoluţionare sau cel puţin, la 
o stare ambiguă, în care grupuri sociale se folosesc de instituţii pentru a-şi 
promova interesele, definite în sens îngust.  

 
3.2. Configuraţiile sociale şi cauzele revoluţiilor 
Unul dintre cei mai importanţi teoreticieni ai revoluţiilor a fost 

Barrington Moore, cel care a marcat dezbaterile şi dezvoltările postbelice, 
folosind o perspectivă a stratificării, conflictelor şi coaliţiilor sociale opusă 
celei reprezentate de Huntington. Aceste fenomene fac parte dintr-un pro-
ces de anvergură prin care societăţile tradiţionale agrare s-au modernizat, 
proces cu trei dimensiuni fundamentale, de relaţionare între grupuri şi coa-
liţii sociale, cea a regimului politic şi cea a tipului de economie130. Pentru 
sociolog, violenţa politică a reprezentat o caracteristică a acestei transfor-
mări, dacă nu necesară în mod universal, cel puţin prezentă în cazurile cele 
mai importante, cele în care au avut loc „inovaţii”131. 

Mecanismul cauzal leagă anumite configuraţii sociale de structurile 
politice şi economice rezultate132. Calea de dezvoltare constrânge traseele 

                                                 
127 Ibidem, p. 17. 
128 Ibidem, p. 12.  
129 Ibidem, pp. 20-29, 56. 
130 Barrington Moore, Social Origins of Dictatorship and Democracy. Lord and Peasant in the 
Making of the Modern World, Penguin Books, f.l., 1974, p. viii-x. 
131 Ibidem, p. x.  
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de schimbare ale comunităţilor, ceea ce limitează capacitatea de decizie şi 
face necesară înţelegerea istoriei pentru studiul prezentului. În viziunea 
autorului, explicaţia sa oferea o modalitate de a depăşi şi accentul excesiv 
pus pe fenomenele europene133.  Prima configuraţie era caracterizată de un 
ascendent al burgheziei, grupul dependent de profit, în faţa nobilimii şi a 
populaţiei rurale134. Situaţiile exemplare sunt, într-o interpretare destul de 
tradiţionalistă, Războiul civil englez din secolul al XVI-lea şi Revoluţia 
Franceză. Clasa de mijloc preia, prin mijloace revoluţionare, controlul sta-
tului şi transformă societatea potrivit propriilor idei şi interese, deschizând 
drumul unei modernizări ample şi complexe, care va rezulta în democraţie 
şi economia de piaţă135. În a doua configuraţie, nobilimea reuşeşte să îşi 
păstreze controlul, comparativ cu populaţia rurală şi noii îmbogăţiţi136. 
Exemplele aici constau în situaţiile Prusiei/Germaniei şi Japoniei începând 
cu era Meiji. Transformările sunt dirijate de sus în jos, au un caracter 
autoritar şi ierarhic din punct de vedere social, rezultatul fiind instaurarea 
regimurilor de extremă dreapta, alături de economii bazate pe profit137. A 
treia cale presupune o societate predominant rurală, unde clasele superioare 
sunt intens contestate. Barrington Moore se referă în principal la Rusia şi 
China, dar aici subestimează rolul instituţiilor politice şi al grupărilor legate 
de acestea. Grupuri radicale pot organiza ţăranii şi declanşa mişcări 
insurecţionale, ducând la sisteme politice comuniste şi economii de stat138. 
Ca orice teorie structuralistă, explicaţia lui Barrington Moore poate fi 
criticată deoarece subestimează rolul ideologiilor şi al culturii şi, ca teorie a 
stratificării, tratează statul ca pe un epifenomen139. În acelaşi timp, ea ră-
mâne importantă pentru că a definit termenii în jurul cărora care s-a orien-
tat cercetarea revoluţiilor. De asemenea, orientarea sa procesuală şi compa-
rativă rămâne importantă. 

 
3.3. Politica internaţională, criza fiscală şi prăbuşirea 

regimurilor politice 
Alături de Charles Tilly, Theda Skocpol a avut o contribuţie decisivă 

la sublinierea importanţei factorilor politici, îndeosebi a rolului statului ca 
                                                 
133 Ibidem, p. x-xi. 
134  Ibidem, pp. 3-29, 40-45. 
135 Ibidem, p. 29. 
136 Ibidem, pp. 228-275. 
137 Ibidem, pp. 291-313.  
138 Ibidem, pp. 162-227. 
139 John Foran, „Discursurile şi forţele sociale. Rolul culturii şi al studiilor culturale în înţelegerea 
revoluţiilor”, în John Foran (coord.), Teoretizarea revoluţiilor, Polirom, Iaşi, 2004, pp. 208-209 şi 
Jeff Goodwin, „Abordări etatiste ale revoluţiilor sociale – avantaje şi limitări ale tradiţiei teo-
retice”, în John Foran, op. cit.  
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instituţie sau anumitor caracteristici ale sale, la înţelegerea fenomenelor 
revoluţionare şi a funcţionării societăţii în general. Ea a preluat şi a dez-
voltat o explicaţie clasică oferită de Alexis de Tocqueville, într-o teorie 
structurală care s-a bucurat de o atenţie deosebită în literatura de specia-
litate. Revoluţiile tratate se referă în principal la modelele standard, Revo-
luţia Franceză, cea rusă, dar şi la cea chineză din 1911140. 

Pentru autoare, care studiază schimbările din societăţile agrare, dar 
cu aspiraţii de generalizare, revoluţiile sunt rezultatul unei conjuncţii dintre 
presiunile mediului internaţional de securitate şi interacţiunea internă dintre 
grupurile sociale141. Caracteristicile statului reprezintă variabila intermedi-
ară fundamentală între aceste două elemente. Principiul fundamental este 
că explicaţia trebuie regăsită în aspectele structurale, de poziţionare şi mai 
puţin în credinţe sau ideologii.  

Statele studiate erau vechi regimuri, imperii, entităţi cu aspiraţii de 
centralizare a puterii politice, dar insuficient de bine organizate, funcţio-
nând în economii predominant agrare, divizate între nobili şi ţărani142. Re-
laţia dintre elitele etatizate şi aristocraţii era ambiguă, de cooperare, dar şi 
de concurenţă pentru venituri143. Limitările instituţionale acordau nobililor 
capacitatea de a bloca unele proiecte de reformă şi modernizare, relaţie care 
se dovedeşte esenţială în anumite contexte144.  

Relaţiile internaţionale se pot dovedi fundamentale, în conjuncţie cu 
slăbiciunile structurale ale acestui tip de autocraţie. Rivalitatea cu alţi actori 
creşte costurile dezvoltării unui aparat militar, pentru susţinerea căruia este 
necesară extracţia de resurse din interior, ceea ce poate induce o criza de 
venituri şi dezvoltarea ostilităţii din partea elitei nobiliare145. Exemplul 
clasic este cel al Revoluţiei Franceze, iniţiată de disputele aristocraţilor 
legate de reformele lui Necker.  

Pe lângă caracteristicile statelor şi mediului internaţional de secu-
ritate, atitudinea populaţiei rurale a fost decisivă. Crizele s-au transformat 
în revoluţii, atunci când au fost acompaniate de revolte ţărăneşti răspândite 
şi direcţionate împotriva nobilimii146. Aspectul important pentru studiul de 
faţă rezidă în accentul pus de Skocpol asupra unor condiţii necesare ale 
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141 Ibidem, p. 47. 
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acestei contestări, şi anume, deţinerea de resurse: solidaritatea, autonomia 
faţă de elită şi atitudinea critică faţă de coerciţia instituţionalizată147.  

Consecinţele revoluţiilor depind şi ele de condiţiile structurale şi aici 
teoria lui Skocpol se dovedeşte a fi controversată, argumentând că o revo-
luţie nu este atât de radicală pe cât se crede de obicei şi că ideile nu joacă 
un rol esenţial148. Ca la Tocqueville, revoluţionarii trebuie să centralizeze 
statul şi să facă faţă unor eventuale opoziţii externe, în caz contrar, pier-
zând puterea149. Ele sunt deja condiţionate de structurile Vechiului Regim, 
prin intermediul politicilor etatiste pe care acesta le promova, deşi în mod 
incomplet150. În mod special, consideră Skocpol, „sunt necesare ideologiile, 
dar nu se pot prezice rezultatele revoluţiilor sau acţiunile... din acestea”. 
Ele pot juca o serie de roluri subsidiare, în opinia autoarei, precum cel de 
legitimare, de justificare a politicilor sau de mobilizare a resurselor151. De 
asemenea, ideologiile pot asigura coeziunea grupurilor implicate în con-
flictele politice, dar esenţial, contează influenţa structurilor statale, de stra-
tificare şi a contextului internaţional, cel puţin pentru a elabora interpretări 
cauzale şi proiectări152.  

 
3.4. Centralizare şi revoluţii 
Explicaţia lui Charles Tilly integrează procesele din sistemul politic 

internaţional şi dezvoltarea structurilor economice, cu schimbările institu-
ţionale din interior şi relaţiile dintre grupurile sociale implicate în politică, 
mediate cultural. Pentru el, o revoluţie reprezintă „un transfer forţat al pute-
rii într-un stat în decursul căruia cel puţin două blocuri distincte de adver-
sari avansează revendicări incompatibile de a controla statul, iar o parte 
semnificativă a populaţiei susţine revendicările fiecărui bloc”153. Prin ur-
mare, el combină o abordare a efectelor cu una a mobilizării. 

Tilly separă situaţia revoluţionară, condiţiile în care acest fenomen 
este probabil, de consecinţe, care uneori se pot produce fără mobilizare şi 
conflict intern154. Prima este caracterizată prin trei trăsături: contestarea, 
mobilizare şi eşecul reprimării; iar cea de-a doua, prin: alăturarea unei părţi 
a elitei, prezenţa unor forţe revoluţionare, scăderea capacităţii de coerciţie a 
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regimului şi dobândirea puterii155. Afirmaţia fundamentală este că o revo-
luţie tinde să se producă atunci când puterea coercitivă a statului fie scade, 
fie instituţiile de forţă se coalizează cu contestatarii156. Prin urmare, pentru 
autor, înţelegerea revoluţiilor înseamnă studierea caracteristicilor instituţiei 
etatice. Aceasta se află, în ultimele secole, sub influenţa a două tendinţe 
majore, competiţiile de securitate la nivel internaţional şi evoluţiile econo-
mice care modelează structurile de stratificare interne. Costurile în creştere 
ale mijloacelor necesare purtării războaielor au determinat dezvoltarea unui 
aparat instituţional pentru extragerea resurselor, în schimbul cărora, func-
ţiile statului s-au extins şi noi grupuri s-au implicat în politică157. Statele au 
reacţionat prin impunerea unor limite teritoriale fluxurilor sociale cum ar fi 
comerţul (circumscriere), prin extinderea puterii în interior şi prin diversi-
ficarea obligaţiilor, odată cu creionarea ideii de naţiune158. Au existat trei 
căi, cea concentrată pe capital (oraşe-stat), pe coerciţie (regimuri autoritare) 
şi pe un compromis între forţă şi avere, care a condus la democraţiile occi-
dentale contemporane159. Modelul cel mai eficient în asigurarea securităţii 
a tins să devină un exemplu de organizare şi să domine relaţiile internaţio-
nale. Atunci când funcţionarea instituţiilor se confrunta cu o criză, ce an-
grena diviziuni sociale interne, aparatul coercitiv putea deveni inoperabil, 
iar o revoluţie devenea probabilă160.  

În spaţiul occidental, după 1945, războiul a devenit de neimaginat, 
iar relaţiile economice s-au intensificat. Asistăm la configurarea unor enti-
tăţi politice transnaţionale161. Una dintre consecinţe este că revoluţiile tind 
să devină mai puţin probabile şi ar trebui să le regăsim mai curând în fosta 
lume a doua şi în regiuni ca Orientul Mijlociu. Nu este o afirmaţie lipsită de 
excepţii, de pildă schimbarea de regim petrecută în Franţa, în 1958, odată 
cu schimbarea de regim de la republica parlamentară la cea semi-preziden-
ţială, dar aceasta a fost legată de costurile unui conflict colonia care divi-
zase societatea. Dezavantajul abordării lui Tilly, împărtăşi cu alte concepţii 
structuraliste sau instituţionaliste, este subestimarea rolului ideilor şi al ac-
torilor. Avantajul rezidă în claritatea conceptuală, dezvoltarea unor expli-
caţii cauzale capabile de contextualizare şi ambiţia de a integra studiile 
politicii interne cu cele ale relaţiilor internaţionale şi economia. Îndeosebi, 
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distincţia dintre situaţia revoluţionară şi consecinţe aduce o mai mare 
claritate în studiul acestui fenomen.  

 
3.5. Demografia şi prăbuşirea regimurilor 
Una dintre cel mai bine argumentate explicaţii a fenomenelor revolu-

ţionare îi aparţine lui Jack Goldstone, pentru care demografia, în conjuncţie 
cu vulnerabilităţile statului, joacă rolul fundamental în declanşarea revolu-
ţiilor, în timp ce efectele acestora sunt explicate prin intermediul ideilor şi 
evenimentelor162. El respinge interpretările axate pe fenomenele internaţio-
nale, drept factori declanşatori, observând că nu este necesară corelaţia 
dintre probleme externe şi schimbările interne163. O explicaţie mulţumitoa-
re nu poate fi precisă, în domeniul ştiinţelor sociale, dar trebuie cel puţin să 
identifice cauzalităţi contextuale, prin comparaţii şi să exprime concluzii 
probabilistice, valabile în general164. Ca şi la Skopcol sau Tilly, amintind în 
parte de Huntington, revoluţia izbucneşte drept rezultat al unei combinaţii 
între vulnerabilităţi ale statelor şi dinamica unor fenomene social. Vechile 
regimuri studiate de autor erau insuficient centralizate, instituţionalizate sau 
de pregătite pentru a face faţă unor crize de amploare165. Într-o lume agrară, 
dar influenţată de piaţă, relaţiile cu elitele sau cu ţăranii se puteau dovedi a 
fi cruciale în anumite contexte166.  

Demografia constituie aspectul dinamic, mai precis consecinţele cu-
mulative pe care le poate avea creşterea demografică, mediate de structura 
socială examinată anterior. Prin intermediul comerţului, sporirea numărului 
de locuitori poate avea efecte importante asupra relaţiilor de putere dintre 
grupurile sociale: slăbirea capacităţii de colectare a taxelor, facţionalism al 
elitelor, reducerea standardelor de viaţă167. Statul vizat, insuficient de efici-
ent, riscă să intre în criză.   

 Crizele politice respective implică mai multe aspecte şi sunt carac-
terizate printr-o „schimbare a atitudinilor elitelor sau populaţiei faţă de stat 
... incapabil să realizeze sarcinile necesare guvernării”168. Elementelor lor 
distinctive presupun criticarea autorităţii, revolte, transformări politice, 
economice şi sociale sau ideologice169. Instituţiile etatice se pot prăbuşi 
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dacă nu reuşesc să gestioneze situaţia170. Considerat acum o potenţială a-
meninţare la adresa securităţii internaţionale, eşecul statal produce revolu-
ţii, în măsura în care este realizată o articulare ideologică eficientă a noilor 
doleanţe171. Ideile „stabilesc direcţia schimbării” şi influenţează diferite 
evenimentele, în funcţie de contextual social172. Înainte de criza politică, 
ele pot juca rolul de critică la adresa vechiului regim; odată schimbarea de-
clanşată, ele pot unifica alianţele revoluţionare sau justifica rivalităţile 
dintre diversele grupuri173. 

Ca şi Skocpol, Goldstone distinge între ideologii şi modele culturale. 
Cele din urmă sunt mai puţin conştientizate, se manifestă prin rutine şi 
obiceiuri şi nu sunt neapărat coerente174. Ele pot exercita o influenţă deci-
sivă uneori, cum este cazul impresiei lăsate de milenarismul creştin chiar şi 
asupra mentalităţilor laice în Occident, impresie care ar acorda, după autor, 
caracterul de radicalism retoric Revoluţiilor europene, spre deosebire de 
schimbările din Turcia şi China, la începutul modernităţii, unde reţele de 
relaţii şi instituţii tradiţionale au explicat coeziunea grupurilor contestatare, 
dar a lipsit retorica respectivă175. Cultura nu trebuie să fie conceptuală, în 
viziunea lui Goldstone, drept ceva static şi organic, ci ca un proces, deschis 
schimbărilor şi legat în mod profund de politică şi putere176. 

El şi-a extins explicaţia dezvoltată pentru societăţile europene din 
modernitatea timpurile evenimentelor cunoscute sub denumirea generică de 
Primăvara Arabă. Similar Vechiului Regim, statele din regiune afectate de 
schimbări erau caracterizate prin „sultanism”, o formă de modernizare 
politică incompletă, deosebit de expusă în condiţii de criză177. Aceasta ar fi 
caracterizată prin absenţa unei ideologii, creşterea puterii personale a lide-
rilor, cleptocraţie, divizarea instituţiilor statale, îndeosebi a celor de forţă şi 
tensiunea dintre interesul de a coopta elita şi cel de îmbogăţire a conducă-
torului178. Ca şi la Huntington, modernizarea parţială trimite noi grupuri în 
politică, proces ce agravează vulnerabilităţile instituţionale ale statului în 
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regiunea Orientului Mijlociu179. Demografia, sporirea populaţie, îndeosebi 
a tinerilor urbani, a pus regimurile respective în faţa unui pericol mortal180. 
În consecinţă, contextele locale joacă un rol mai important în înţelegerea 
Primăverii Arabe decât globalizarea sau reţelele sociale.  

 
3.6. Consecinţele internaţionale ale revoluţiilor  
Revoluţiile nu au doar consecinţe în interiorul unei societăţi. Deşi 

acest truism influenţează atitudinile politice, relaţia dintre schimbările 
violente de anvergură şi relaţiile dintre actorii internaţionali nu au fost 
studiate în mod sistematic şi teoretizate decât foarte rar. Meritul lui Stephen 
Walt este de a argumenta prin ce mecanisme o revoluţie poate contribuit la 
apariţia crizelor şi a războaielor, oferind, astfel, un mijloc de a selecta şi a 
dimensiona în mod corespunzător reacţiile decidenţilor181. Scriind în tra-
diţia realistă, care evidenţiază rolul puterii, conflictualităţii şi al statelor, 
autorul foloseşte teoria balanţei ameninţărilor pentru a explica în ce contex-
te ne putem aştepta la o intensificare a conflictualităţii internaţionale. Con-
ceptualizarea a fost iniţial elaborată pentru a explica formarea alianţelor şi 
extinsă ulterior182. Aici identifică trei elemente principale, o acumulare a 
resurselor de putere, o modificare a perceperii ameninţărilor şi o dezechili-
brare a raporturilor dintre mijloacele de acţiune ofensive şi cele defen-
sive183. Revoluţiile sunt caracterizate în principal prin scopul de a cuceri 
puterea într-un stat184. Ele implică o serie de condiţii printre care: recuceri-
rea capacităţii de coerciţie a elitei, creşterea participării politice, schimbări 
ideologice şi de lideri şi folosirea violenţei185. Efectele acestor fenomene 
includ scăderea temporară a puterii statului, ideologii radicale şi un climat 
de neîncredere definitoriu pentru mediul internaţional de securitate186.  

În opinia lui Walt, „revoluţiile modifică balanţa ameninţărilor, con-
ducând la o competiţie de securitate mai intensă şi la o probabilitate mai 
mare a războiului”187, prin mai multe căi cauzale pot. Revoluţiile pot creşte 
instabilitatea internaţională făcând statul mai vulnerabil sau motivând o 
politică externă de expansiune şi convertire. Ele pot segmenta sistemul în-
tre radicali şi apărătorii statu-quo-ului şi pot agrava percepţia reciprocă a 
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ameninţărilor între aceştia. În ciuda aparenţelor şi a tendinţei conservatoare, 
Walt recomanda o politică de îndiguire188. Meritul lucrării sale a fost de a 
extinde cercetarea revoluţiilor dincolo de studiile lui Skocpol şi Tilly, luând 
în calcul efectul invers, cel al schimbărilor radicale asupra mediului inter-
naţional de securitate. Nu explică în mod satisfăcător transformările din 
1989, în special de ce percepţia ameninţărilor a fost diferită şi de ce URSS 
a tolerat răsturnarea regimurilor din Estul Europei, dezintegrându-se ulte-
rior, nici dacă stabilitatea este o valoare în orice context politic.  

 
3.7. Cultură, actor şi globalizare  
Pozitivismul şi structuralismul au fost supuse, în majoritatea discipli-

nelor umaniste, unui val de critici ce reproşau neînţelegerea specificului 
socialului, privilegierea continuităţilor în dauna schimbărilor şi a sistemelor 
în dauna actorilor. În locul lor, au fost propuse o serie de interpretări mai 
mult sau mai puţin coerente, care împărtăşesc unele caracteristici: acordă o 
atenţie sporită indivizilor şi grupurilor, recunosc importanţa ideilor, privite 
drept procese sociale, încearcă să evidenţieze unele transformări de am-
ploare ca globalizarea. Au fost puse sub semnul întrebării explicaţiile cla-
sice ale revoluţiilor, inclusiv ideea ştiinţelor naturale ca model fundamental 
al cunoaşterii sau necesitatea de a concepe subiectul ca ceva distinct de 
realitatea pe care îşi propune să o înţeleagă şi au fost promovate mai intens 
metodele de cercetare calitative în dauna celor cantitative. De exemplu, 
William Sewell a dezvoltat o interpretare a contestării politice, inclusiv a 
celei revoluţionare care încearcă să echilibreze teoriile axate pe factori 
structurali, ca statul, sistemul politic internaţional sau cel economic, cu 
abordările care evidenţiază importanţa actorilor şi a culturii pe care aceştia 
o dezvoltă în interacţiunile cu un anumit context189. Cazul său se referea la 
constituirea muncitorilor francezi ca grup social distinct, influenţat de suita 
de revoluţii dintre 1789 şi 1848. 

Ideea fundamentală este că identităţile depind de factori pur culturali, 
cum ar fi tradiţiile şi ideile împărtăşite, nu doar de interacţiunile şi de rela-
ţiile de putere. „Experienţele au fost influenţate de valorile şi tradiţiile pre-
industriale”, argumenta autorul190. Mai precis, sublinia Sewell, primele 
mişcări au fost influenţate de retorica breslelor medievale şi au fost orga-
nizate de meşteşugari şi artizani, nu de noii muncitori industriali191. 
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El nu respingea însă în întregime interpretările structurale, ci încerca 
să le combine cu cele axate pe actori şi experienţe directe. Mişcările con-
testatare din Franţa au interpretat nu numai retorica fostelor corporaţii ale 
Vechiului Regim, ci şi ideologia Revoluţiei Franceze şi s-au raportat la 
contextul structural contemporan acestora192. „Sensul frazelor şi instituţiilor 
a fost inevitabil modificat de schimbarea socială”, altfel spus, tradiţiile şi 
culturile trebuie privite pluralist şi dinamic193. Aceste trăsături sunt subli-
niate şi de John Foran, a cărui teoretizare este inspirată de cazul Revoluţiei 
iraniene din 1979, una dintre primele schimbări radicale care nu s-a inspirat 
dintr-o doctrină occidentală modernă, ci din religie194. Şi el consideră că 
trebuie elucidate două mistere, prin ce mecanisme ideile, atitudinile şi sen-
timentele influenţează declanşarea contestărilor şi a transformărilor politice 
şi sociale şi felul în care cultura se acordă cu celelalte structuri195.  

El recurge la conceptul de „cultură politică a rezistenţei sau opozi-
ţiei”, pentru a explica felul în care se formează mentalităţile revoluţionare, 
la intersecţia dintre cultură şi forţe sociale196. Aceasta se bazează pe memo-
ria contestărilor şi a revendicărilor, adică pe felul în care sunt definite şi 
transmise tradiţii ale conflictelor de putere, pe baza cărora sunt formulate 
noi revendicări. Foran menţionează că nu este vorba despre un imaginar 
unitar sau organic, dimpotrivă, ideile şi atitudinile „sunt plurale şi multiple” 
iar „diferite grupuri sociale pot îmbrăţişa diferite versiuni ale lor”197. 

Culturile politice sunt în centrul unei vaste reţele de influenţe. Printre 
factorii care pot afecta dezvoltarea unei conştiinţe revoluţionare se numără 
idiomurile culturale şi ideologiile, alături de structuri, reţele şi interpretări 
sau experienţe198. Cum argumenta Ştefan Stăniugelu, „orice mişcare revo-
luţionară va opera într-un fel sau altul cu mitul Vârstei de Aur, mitul Erou-
lui salvator, mitul poporului ales etc. Mitul central al revoluţiei ... cel al 
Vârstei de aur, beneficiază de o proiecţie în viitor”199. 

Pentru Foran, consecinţa este că revoluţiile nu sunt schimbări sociale 
determinate rigid de structuri sociale, crize sau condiţii obiective, nici nu se 
reduc la acţiunea unui grup coerent, în ciuda tradiţiei marxiste. Dimpotrivă, 
ele impulsionate de „coaliţii largi de forţe sociale nemulţumite, care ar pu-
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tea să fie caracterizate drept alianţe sociale multi-clase”200. Odată răsturnat 
regimul, coaliţia se destramă, iar cultura politica poate fi justificare sau 
factor de coeziune201. 

Abordările centrate pe actori moderează accentul pus pe factori 
structurali, cum ar fi statul, stratificarea sau economia, deschizând mai ve-
chea problemă a relaţiei dintre social şi grup/individ, iar introducerea cultu-
rii modifică insistenţa acordată importanţei factorilor cantitativi şi episte-
mologiilor predictive. O a treia contestare vine prin partea susţinătorilor 
transnaţionalismului, ideea potrivit căreia fenomenele cuprinse generic sub 
numele de globalizare au transformat rolul statelor, producţiei, consumului 
şi culturii, de unde şi consecinţe directe asupra unor mişcări precum revo-
luţiile202. Aici, reţelele sociale pot fi privite ca parte dintr-un ansamblu mai 
amplu, care poate schimba condiţiile politice ale modernităţii. Într-una din-
tre cele mai coerente elaborări conceptuale referitoare la acest subiect, 
Joseph Nye argumenta că, „definită drept extinderea reţelelor globale ale 
interdependenţei”203, globalizarea contemporană este „rezultatul scăderii 
costurilor de transport şi comunicare, alături de „micşorarea importanţei 
distanţei”204, producând interacţiuni „mai profunde şi rapide”205 şi o lume 
divizată în două sau trei sfere politice, una postmodernă, unde statul este 
dublat de reţele transnaţionale şi forţa este mai puţin importantă; alta mo-
dernă, unde rămâne actorul central, dar supus presiunii internaţionalizării şi 
o alta în care ordinea politică este dificil de asigurat206. Cu toate acestea, nu 
este un proces obiectiv şi liniar, ci unul care depinde de condiţii politice, 
compus din mai multe dimensiuni sau tendinţe, care interacţionează şi se 
pot contrazice între ele207. 

Care sunt consecinţele exercitate asupra revoluţiilor? Cum majori-
tatea definiţiilor sunt etatiste, discuţiile despre declinul statului pun sub 
semnul întrebării actualitatea acestui fenomen, sau cel puţin îl diferenţiază 
în funcţie de cele trei sfere menţionate anterior208. Astfel, ele ar fi mai pro-
babile pentru spaţiile în care statul rămâne actorul principal sau cel puţin, 
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un termen fundamental de referinţă, dar devin improbabile în regiunile ca-
racterizate printr-un proces avansat de supranaţionalizare, cum ar fi Uni-
unea Europeană, unde alte forme de protest politic sunt mai actuale. Alţi 
autori consideră că, dimpotrivă, fenomenul nu este depăşit, ci se transformă 
formele sale de manifestare, care dobândesc un caracter transnaţional, 
globalizat şi legat de conturarea unor noi identităţi şi construcţii politice209.  

 
3.8. Concluzii 
Scopul acestui capitol a fost de a discuta principalele explicaţii ale 

revoluţiilor. Ca şi studiile dedicate conflictelor internaţionale, şi acestea ne 
pot lămuri multe dintre cauzele declanşării şi agravării crizelor politice, 
care ar rămâne, altfel, un concept mult prea general, ceea ce le-ar face 
dificil, dacă nu imposibil de investigat în mod raţional. Nu trebuie uitat că 
atenţia acordată impactului reţelelor sociale se datorează în primul rând 
acelor mişcări insurecţionale cunoscute sub numele de Primăvara Arabă.  

După cum am observat, principalele conceptualizări s-au orientat, 
iniţial în jurul problematicilor consolidării ordinii politice, în societăţile 
aflate într-un proces de rapidă schimbare şi ale relaţiilor dintre grupurile so-
ciale. Ulterior, analizele s-au concentrat asupra importanţei statelor şi anu-
me, a momentelor în care, declanşată ca urmare a competiţiei internaţionale 
de securitate, a unei eficienţe reduse de taxare sau a unor nemulţumiri indu-
se de transformări demografice, o criză a funcţionării instituţiilor face posi-
bilă coalizarea contestatarilor şi răsturnarea regimului politic, economic şi 
social predominant. Explicaţiile structuraliste au fost criticate de către 
adepţii interpretărilor în termeni ideatici sau orientate spre actor, o tendinţă 
întâlnită nu numai în cazul sociologiei istorice şi ştiinţei politice, dar şi al 
disciplinei relaţiilor internaţionale, după cum am remarcat anterior, când 
am discutat despre a cincea dezbatere dintre raţionalişti şi susţinătorii teo-
riilor critice şi ai constructivismului.  

Pentru a cerceta consecinţele exercitate de dezvoltarea reţelelor soci-
ale, trebuie să distingem între mecanismele sau căile prin care o cauză se 
poate lega de un efect şi intensitatea sau importanţa conexiunii210. Primele 
ne oferă o hartă conceptuală cu care ne putem ghida în hăţişurile realităţii, 
fără de care se poate spune orice despre un anumit subiect. Cele din urmă 
ne ajută să facem distincţii şi să putem realiza judecăţi în cunoştinţă de 
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cauză. Dintre modele discutate anterior, cel elaborat de Charles Tilly se 
dovedeşte a fi generos din perspectiva obiectivelor studiului de faţă, elabo-
rarea şi rafinarea unor modele cauzale care să ne ajute să înţelegem felul în 
care reţelele sociale pot influenţa fenomenul crizelor politice şi economice. 
Amintim că el distingea între două momente fundamentale, deoarece nu 
toate schimbările radicale sunt, în mod necesar, rezultatul aceluiaşi proces. 
În situaţia revoluţionară, ca urmare a unei crize, se dezvoltă opoziţia la 
adresa regimului, grupuri importante devin contestatare şi o parte a elitei se 
distanţează de instituţiile politice211. Cel de-al doilea, consecinţele revolu-
ţionare, era caracterizat de autor prin: prin transferul puterii către noi gru-
puri, mai ales când statul nu putea să folosească abilitatea de coerciţie212. 

Rezultă două mari efecte posibile ale dezvoltării reţelelor sociale 
asupra originii şi transformării revoluţiilor. În primul rând, acestea pot con-
tribui la conştientizarea şi propagarea nemulţumirilor, la dezvoltarea capa-
cităţii de mobilizare a contestatarilor şi la atragerea atentei asupra reacţiei 
elitelor213. De asemenea, ele pot inhiba folosirea forţei de către autorităţi şi 
diminua legitimitatea măsurilor coercitive. Prin aceste căi, ele pot contribui 
la agravarea crizei statelor şi trebuie menţionat că vorbim despre instituţii 
politice în general insuficient de bine dezvoltate, cu o capacitate de adap-
tare la schimbare destul de redusă şi eventual, cu un deficit de legitimitate 
internă, cel puţin în rândul unui segment important al populaţiei.  

Al doilea mare semn de întrebare se referă la amplitudinea schimbă-
rilor induse de dezvoltarea reţelelor sociale. După cum s-a observat, epoca 
modernă a fost plină de revoluţii, apărute în condiţii diverse, cu revendicări 
şi consecinţe diferite. Cu toate acestea, comparativ cu alte forme de schim-
bare, ele nu au reprezentat, neapărat, principala metodă de modernizare. 
Altfel spus, cauzele revoluţiilor sunt, în general, de natură politică, econo-
mică şi socială şi nu sunt necesare reţelele sociale pentru producerea lor.  

Cu toate acestea, globalizarea contemporană a comunicaţiilor, mani-
festată prin reducerea costului comunicaţiilor şi creşterea capacităţii de in-
teracţiune influenţează, dacă nu cauzele fundamentale ale schimbărilor, cel 
puţin ritmul şi modalităţile de relaţionare s-au schimbat. Grupurile se pot 
coordona mai uşor, mesajele sunt mai facil de transmis în exterior, viteza 
schimburilor de informaţie s-a accelerat, noi segmente au un acces mai bun 
la evenimente şi la punctele de vedere exprimate. De unde şi o presiune 
mai mare pentru instituţiile care nu reuşesc să se adapteze acestei noi lumi.  
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Rămâne de văzut dacă reţelele sociale vor deveni doar un nou mijloc 
de comunicare printre altele sau dacă vor angrena sau vor fi parte a unei 
transformări mai ample, spre un nou fel de sat global214. Istoric, evoluţia 
comunicării în masă a mers în paralel cu alte schimbări, îndeosebi centrali-
zarea statală, laicizarea culturii şi economia de piaţă, dar a însoţit şi apariţia 
regimurilor autoritare sau totalitare de tip modern. Există Internet şi în 
China, chiar dacă acesta este controlat215, deşi se poate argumenta că ase-
menea atitudini implică un preţ: renunţarea la beneficiile pe termen lung re-
zultate din dezvoltarea unui segment important al societăţii, într-o epocă în 
care dezvoltarea se bazează din ce în ce mai mult pe accesul la tehnologiile 
informaţionale.   
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Capitolul 4. 
Analiza chestionarului 

  
Studiul a debutat notând existenţa a două poziţii extreme. Conform 

celei dintâi, reţelele sociale au produs schimbări radicale în generarea şi 
evoluţia crizelor politice, economice şi sociale. Cea de-a doua susţine că 
modificările sunt minore, iar New Media reprezintă doar alt mijloc de co-
municare în plus, rolul decisiv fiind jucat de actorii politici tradiţionali.  

Explicaţia maximalistă are la bază un model cauzal al determinismu-
lui tehnologic, potrivit căruia informatica, internetul şi reţelele sociale pro-
voacă transformări în ceea ce priveşte numărul de actori implicaţi; alocarea 
de resurse spre noi grupuri, anterior lipsite de putere politică şi rezultatele, 
reducerea influenţei şi autorităţii decidenţilor tradiţionali, presiuni de adap-
tare, intensificarea evoluţiei evenimentelor, dificultatea controlării lor, 
schimbarea modelelor culturale şi a grupurilor de referinţă şi o viziune 
pluralistă radicală216.  

Interpretarea minimală consideră ca importantă contextualizarea so-
cială a noilor media, felul în care acestea sunt utilizate de către actorii şi 
grupurile interesate în politică pentru a influenţa agenda şi a produce 
schimbările dorite. Identităţile nu ar imita în mod mecanic, ci ar interacţio-
na cu ideile şi stilurile cu care intră în contact. Ele ar intra într-o serie mai 
lungă de transformări ale comunicaţiilor, începute odată cu telegraful şi te-
lefonul. Potrivit lui Nye, ele ar creşte accesul, fără să revoluţioneze în între-
gime relaţiile de putere217. Pentru nuanţarea cercetării, am făcut o distincţie 
între crizele de politico-militare internaţionale şi cele interne, accentuând 
aici revoluţiile, care au adus, de altfel, subiectul în atenţia publică şi care au 
beneficiat de cea mai amplă elaborare conceptuală, după cum am menţionat 
anterior.  

Am optat pentru o abordare de cercetare calitativă, ce implică deri-
varea unor ipoteze adiţionale şi observarea adecvării acestora, prin inves-
tigarea reprezentărilor unor categorii de experţi, pornind de la două pre-
mise: familiaritatea cu subiectele discutate şi cea a rolului jucat de repre-
zentări în definirea crizelor şi a revoluţiilor. Un asemenea demers, axat pe 
aspecte subiective, este inevitabil limitat, dar poate juca un rol în dezvol-
tarea unor teoretizări coerente şi cu o mai mare putere de explicare218. 

                                                 
216 Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Putere şi interdependenţă, Polirom, Iaşi, 2009, pp. 49-51. 
Robert Dahl, Poliarhiile, Polirom, Iaşi, 2002.  
217 Joseph Nye, Jr., Viitorul puterii, Polirom, Iaşi, 2012, p. 172.  
218 Andrew Bennett, Joseph Lepgold, Danny Unger, „Burden-sharing in the Persan Gulf War”, 
International Organization, iarna 1994.  
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Pentru a explicita modelele cauzale, am trecut în revistă literatura de 
specialitate, detaliind trăsăturile crizelor internaţionale politico-militare şi 
ale revoluţiilor. Astfel, pe baza conceptualizării realizate de Brecher şi 
Wilkenfeld, efectele exercitate de reţelele sociale asupra crizelor pot consta 
în: creşterea probabilitatea escaladării crizelor, prin implicarea unui număr 
mai mare de actori, crearea de noi resurse, reducerea timpului de reacţie; 
intensificarea sentimentului de presiune asupra decidenţilor şi influenţează 
metodele lor de soluţionare a crizelor219. Urmându-l pe Tilly, am ajuns la 
următoarele concluzii referitoare la impactul New Media asupra revoluţi-
ilor: pot contribui la conştientizarea şi propagarea nemulţumirilor, dezvol-
tarea capacităţii de mobilizare a contestatarilor, atragerea atentei asupra 
reacţiei elitelor şi pot inhiba folosirea forţei de către autorităţi sau diminua 
legitimitatea represaliilor220. Pe baza acestora, am realizat un chestionar, 
destinat a servi drept probă de plauzibilitate a celor două construcţii teo-
retice. El a fost adresat specialiştilor în domeniile studiilor de securitate, 
ştiinţelor politice, relaţiilor internaţionale, comunicării etc., din mediul uni-
versitar, instituţii publice şi ONG-uri. Aplicat în perioada noiembrie 2014, 
chestionarul conţine 10 întrebări închise şi deschise, elemente de poziţio-
nare şi a fost realizat pe un eşantion non-probabilistic de 35 de repondenţi.  

 
4.1. Între participare şi mobilizare 
Întrebările de deschidere au urmărit să semnaleze familiaritatea re-

pondeţilor cu reţelele sociale şi frecvenţa utilizării acestora. De asemenea, 
au fost concepute cu scopul de a identifica gradul de prestigiu de care se 
bucură New Media în rândul specialiştilor în studii de securitate consultaţi. 
Premisa consta în ideea că şi cei care sunt detaşaţi faţă de aceste mijloace 
de comunicare pot avea opinii, care să influenţeze deciziile şi reprezentările 
referitoare la rolul lor în comunitate.  

Pentru familiaritate, s-au folosit doi itemi. Primul consta în a urmări 
frecvenţa folosirii reţelelor sociale de către repondenţi. Cum New Media 
sunt multifuncţionale, am adăugat o altă interogaţie referitoare la informa-
rea şi exprimarea opiniilor asupra evoluţiilor mediului de securitate, pentru 
a spori claritatea demersului.  

Majoritatea repondenţilor utilizează reţelele sociale cu o frecvenţă 
ridicată (60%) sau moderată (26%). Cu toate acestea, 14% recurg rar la 
acest serviciu. Dimpotrivă, 94% dintre persoanele chestionate sunt la curent 

                                                 
219 Michael Brecher, Jonathan Wilkenfeld, A Study of Crisis, The University of Michigan Press, f.l., 
2000, pp. 3-6. 
220 Charles Tilly, Revoluţiile europene (1492-1992), Polirom, Iaşi, 2002, pp. 61, 249. 
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cu schimbările produse în mediul internaţional de securitate, de unde rezul-
tă că o proporţie destul de mare preferă alte surse de informare. 

 51% dintre repondenţi au afirmat că arareori caută date sau îşi expri-
mă opinia în cadrul New Media în probleme de securitate, în timp ce 26% 
le utilizează în mod intens pentru acest scop. Totuşi, 23% sunt destul de 
sceptici. Comparând această situaţie cu observaţiile anterioare, iese din nou 
în evidenţă caracterul proteic, flexibil al reţelelor sociale, care pot servi 
unei diversităţi de obiective.  

După cum se poate observa, reţelele sociale se bucură de o popu-
laritate semnificativă în cadrul grupului studiat, dar nu neapărat pentru stu-
dierea subiectelor ce fac obiectul studiului de faţă. Cum New Media ser-
vesc scopuri diverse, s-ar putea elabora ipoteza şi a existenţei unor efecte 
indirecte asupra sistemului internaţional, similară conceptualizărilor Şcolii 
de la Frankfurt şi ale lui Pierre Bourdieu221. Acestea s-ar referi la o poten-
ţială stabilizare structurală prin consolidare unui model cultural axat pe 
individ şi consum şi a practicilor comerciale.  

Următoarele întrebări au fost dedicate influenţei reţelelor sociale asu-
pra crizelor politico-militare internaţionale. Prima dintre ele a urmărit am-
plitudinea impactului, o sondare care poate reflecta atât un aspect al reali-
tăţii, dar şi prestigiul New Media. În consecinţă, ce-a de-a doua interogaţie 
urmărea să obţină evaluări graduale ale intensităţii. Ultima se referă la veri-
ficarea plauzibilităţii mecanismelor cauzale dezvoltate anterior, pe baza 
analizei lui Brecher şi Wilkenfeld. 

Circa 63% din eşantion consideră că noile mijloace de interacţiune 
cresc şansele declanşării şi intensificării crizelor internaţionale politico-
militare. 14% împărtăşesc o opinie contrară, în timp ce 20% sunt indecişi. 
Astfel, deşi mai rar folosite în scopul de informare asupra evoluţiilor din 
mediul internaţional, reţelele sociale sunt considerate a se bucura de un im-
pact major. Mai mult, 46% dintre cei chestionaţi cred că amplitudinea efec-
telor exercitate de New Media asupra crizelor, este mare sau foarte mare, 
iar 14% consideră că influenţa este moderată. Doar 12% şi-au exprimat o 
opinie sceptică în ceea ce priveşte puterea legăturii cauzale. De-aici reiese 
atenţia sporită şi prestigiul de care se bucură New Media în rândul ex-
perţilor în probleme de securitate, ştiinţe politice, relaţii internaţionale etc.  

Dintre persoanele care consideră că reţelele sociale influenţează fe-
nomenul crizelor internaţionale, 37% erau de părere că acest lucru se în-
tâmplă prin intermediul creşterii numărului de actori implicaţi. De aseme-
nea, 43% evidenţiau crearea de noi resurse şi forme de organizare, 29% au 
                                                 
221 Momoc, op. cit., pp. 136-138; Max Horkheimer, Theodor Adorno, Dialectica Iluminismului, 
Polirom, Iaşi, 2012 şi Pierre Bourdieu, Raţiuni practice,  Meridiane, 1999. 
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optat pentru reducerea timpului de reacţie. Doi experţi au ales să adauge un 
alt element, posibilitatea de dezinformare a publicului.  

Reţelele sociale s-au bucurat de o atenţie deosebită în cadrul celor 
chestionaţi, îndeosebi în ceea ce priveşte aspectul participării. Se deschide 
posibilitatea modificării trăsăturilor acestor fenomene în doua direcţii. 
Opinia publică internă poate fi mai implicată mai mult ca până acum, noi 
actori ar jucat un rol semnificativ sporit alături de state, fie care participanţi 
direcţi, fie ca observatori.  

Întrebările dedicate efectului exercitat de dezvoltarea reţelelor socia-
le asupra revoluţiilor au fost concepute după acelaşi format ca şi cele des-
pre crizele internaţionale politico-militare. Prima a urmărit observarea opi-
niilor despre impactul în sens general al New Media, a doua, a încercat să 
nuanţeze această problemă. În cele din urmă, am probat plauzibilitatea mo-
delului adaptat din interpretarea realizată de Tilly.  

Se poate constata că reţelele sociale s-au bucurat de o şi mai are aten-
ţie în ceea ce priveşte capacitatea de a determina şansele de declanşare şi 
cursul revoluţiilor. În proporţie de 80%, repondenţii au considerat că există 
o influenţă şi în ceea ce priveşte cauzele, şi în ceea ce priveşte evoluţia fe-
nomenelor respective, spre deosebire de 6% care şi-au manifestat scepticis-
mul. În acelaşi timp, 11% nu aveau o opinie fermă referitoare la acest subi-
ect. Totuşi, numărul celor care consideră avem de-a face cu un efect cauzal 
puternic este mult mai redus. Astfel, 14% au considerat că reţelele sociale 
joacă un rol determinant în generarea şi desfăşurarea revoluţiilor, 43% au 
crezut că influenţa este mare, iar 20% au considerat că avem de-a face cu o 
cauzalitate moderată. Dintre repondenţi, 9% şi-au exprimat părerea că New 
Media au un impact mic sau foarte mic.  

Identificarea mecanismelor cauzale a evidenţiat un accent sporit pus 
pe capacitatea de acţiune şi de exprimare a indivizilor şi grupurilor. 74% 
dintre repondenţi au considerat că reţelele sociale pot contribui la conşti-
entizarea şi propagarea nemulţumirilor în rândul populaţiei şi că dezvoltă 
capacitatea de mobilizare a contestatarilor. Un număr mai redus a eviden-
ţiat conexiunea dintre New Media şi instituţiile publice. 34% au fost de 
acord că aceste mijloace de interacţiune atrag atenţia asupra reacţiei eli-
telor, 17% au crezut că pot inhiba folosirea forţei de către autorităţi şi un 
repondent nu a ales nicio opţiune dintre cele de mai sus.  

Participarea iese în evidenţă şi în cazul revoluţiilor, alături de abilita-
tea de comunicare. Cu toate acestea, schimbarea nu este garantată, iar 
instituţiile publice par a fi mai puţin influenţate, în opinia specialiştilor 
consultaţi. Ca şi ceea ce priveşte crizele, New Media pot amplifica fenome-
nele de transnaţionalizare şi de redefinire a grupurilor de referinţă.  
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Următoarele întrebări au vizat impactul direct exercitat de reţelelor 
sociale asupra unor evenimente concrete. Au fost alese o serie de cazuri 
recente, în care rolul New Media a fost evidenţiat în timpul dezbaterilor 
publice. Scopul a fost de a urmări percepţia interacţiunii dintre dezvoltarea 
acestor mijloace de comunicare multidrecţionale şi fenomenele selecţi-
onate, în ideea că există un cunoaştere mai bună a acestora, iar impactul 
poate fi identificat mai uşor decât în cazul întrebărilor generale.  

Cazurile concrete permit o mai puternică identificare a elementelor 
ce pot influenţa fenomenele studiate. Ele sunt mai proaspete în memoria 
publicului decât chestiunile generale şi posedă o investire afectivă speci-
fică. Selecţia s-a bazat pe criteriul atenţiei acordate, îndeosebi în legătură 
cu impactul reţelelor sociale, cum, de altfel, au şi stat la baza dezbaterii 
despre importanţa acestor mijloace de comunicare în cadrul problematicii 
de securitate. Au fost incluse Primăvara Arabă, conflictul civil din Siria, 
evenimentele din Ucraina şi Gaza şi incursiunile recente ale ISIS. 

Se remarcă unele diferenţe interesante faţă de interogaţiile anterioare. 
57% dintre repondenţi consideră că impactul exercitat de dezvoltarea re-
ţelelor sociale asupra evenimentelor cuprinse sub denumirea convenţională 
de Primăvara Arabă este mare sau foarte mare, spre deosebire de 14% care 
au considerat că avem de-a face cu o influenţă moderată. De asemenea, 
17% dintre cei chestionaţi au considerat că efectul este redus sau inexistent. 

Cu totul alte percepţii s-au manifestat în ceea ce priveşte crizele şi 
conflictele. Am preferat a doua denumire deoarece este mai cunoscută şi 
include mai multe momente de tensiune, în care timpul de decizie este re-
dus, iar folosirea forţei, o posibilitate. De exemplu, în cazul Siriei, disputele 
legate de descoperirea folosirii armelor chimice; al Ucrainei, intervenţia din 
Crimeea, izbucnirea confruntărilor din est şi doborârea avionului de pasa-
geri etc. Diferenţa se poate explica prin reprezentarea diferită asupra tipului 
de actori implicaţi.  

Circa 32% dintre repondeţi consideră că reţelele sociale au jucat un 
rol important în provocarea şi desfăşurarea conflictului civil din Siria. 7% 
sunt de părere că impactul New Media a fost redus. 40% au adoptat o pozi-
ţie de mijloc, considerând că efectele acestora au fost moderate.  

În ceea ce priveşte evenimentele din Ucraina, 60% dintre persoanele 
chestionate sunt de părere că s-au manifestat consecinţe de amploare, prin 
utilizarea reţelelor sociale. 26% consideră că aceste efecte au fost modeste, 
iar 6%, că au fost mici. Cazul de faţă prezintă însă un grad mare de comple-
xitate: proteste de anvergură, o serie de conflicte cu implicare externă, mai 
multe momente de criză. 
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Despre influenţa exercitată de New Media asupra conflictului din 
Gaza, desfăşurat în 2014, doar 26% dintre cei chestionaţi a considerat că 
avem de-a face cu o conexiune puternică sau foarte puternică. 34% a ales 
opţiunea de mijloc, iar 29% au considerat că avem de-a face cu un impact 
redus. Aceste percepţii pot reflecta durata îndelungată a conflictului.  

Aproximativ 40% dintre repondenţi au fost de părere că reţelele so-
ciale au jucat un rol mare sau foarte mare în cursul incursiunilor ISIS. 
Scepticii s-au cifrat la 11% din eşantion, iar opţiune unui efect moderat a 
fost preferată de 31% dintre cei chestionaţi. Această reprezentare poate 
reflecta practica ISIS de a-şi propaga ideile şi acţiunile prin New Media, 
caracterul de actor nonstatal al acestei organizaţii sau noutatea feno-
menului. Diversitatea situaţiilor ar putea caracteriza cel mai bine reprezen-
tările repondenţilor în ceea ce priveşte cazurile concrete evidenţiate. Se pot 
demarca unele tendinţe, cu cât fenomenul este mai recent, cu atât impactul 
reţelelor sociale pare a fi mai mare, ceea ce relevă dezvoltarea fenomenală 
a acestor mijloace de comunicare. Conflictele prelungite şi instituţiile 
publice moderează, însă, consecinţele New Media.  

 
4.2. Interpretarea rezultatelor 
Obiectivul aplicării chestionarului a fost de a realiza un test de plau-

zibilitate al ipotezelor derivate din literatura de specialitate în legătură cu 
impactul potenţial al reţelelor sociale asupra originii şi desfăşurării crizelor 
internaţionale politico-militare şi revoluţiilor. Demersul a avut un caracter 
exploratoriu şi fost adresat unui eşantion non-probabilistic format din ex-
perţi în probleme de securitate, ştiinţe politice, relaţii internaţionale sau co-
municare. Au fost vizate persoane care foloseau reţele sociale sau cel puţin, 
erau interesate de subiect şi aveau experienţă în problemele politico-mili-
tare. În linii mari, specialiştii chestionaţi folosesc reţelele sociale, chiar da-
că nu întotdeauna pentru a observa evoluţiile specifice mediului de securi-
tate. Pluralismul scopurilor relevă complexitatea fenomenului dezvoltării 
New Media, care merge în paralel cu alte evoluţii din domeniul informaticii 
şi comunicării şi care se leagă de-o serie de valori culturale şi stiluri cultu-
rale. Cu alte cuvinte, impactul exercitat asupra manifestărilor recurgerii la 
forţă reprezintă doar un aspect dintr-un tablou mai larg. Cele două meca-
nisme cauzale au generat explicaţii credibile în rândul experţilor consultaţi. 
Participarea, comunicarea şi mobilizarea au fost îndeosebi evidenţiate de 
repondenţi. S-au remarcat însă unele deosebiri de percepţie în ceea ce pri-
veşte crizele internaţionale politico-militare şi revoluţiile.  

Impactul exercitat, în opinia persoanelor chestionate, este mai mare 
în cazul revoluţiilor decât al crizelor, deoarece factorilor sociali ocupă o 
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poziţie mai mare comparativ cu cei instituţionali, cel puţin ca percepţie.. S-
ar putea ca diferenţa să se reducă, dacă procesele de globalizare, îndeosebi 
transnaţionalizare se amplifică. Rămâne însă în discuţie enigma reacţiilor şi 
melanjurilor culturale, imposibil de prezis.  

Pe baza răspunsurilor, putem considera ca posibilă manifestarea a 
două efecte. Cel direct, evidenţiat prin mecanismele cauzale, cu accent pe 
participare şi mobiliare, priveşte grupurile implicate în desfăşurarea crize-
lor politico-militare internaţionale şi a revoluţiilor. Cel indirect, social, con-
stă în consolidarea modelelor instituţionale şi culturale existente. Pentru o 
imagine convingătoare, trebuie să luăm în calcul şi aceste consecinţe, mai 
dificil de descifrat momentan. O a doua caracteristică se referă la tempora-
litate, o dimensiune importanţă a globalizării. Importanţa New media pare 
să sporească atunci când evenimentele sunt recente. Din aceasta, reiese că 
orice afirmaţie categorică în ceea ce le priveşte riscă să se dovedească pre-
matură. Reţelele sociale interacţionează cu tendinţe ale indivizilor, gru-
purilor şi instituţiilor, ceea ce pare a explica consecinţele diferenţiale ale u-
tilizării lor. Acest lucru este relevat şi de răspunsurile referitoare la cazurile 
concrete menţionate anterior. În acelaşi timp, New Media sunt la rândul lor 
influenţate de procese şi structuri sociale. Prin urmare, pot promova valori 
şi tipuri de comportament, amplificând tendinţele de globalizare sau stimu-
lând interacţiuni culturale complexe. De asemenea, pot suplini unele limi-
tări ale infrastructurii din ţările în curs de dezvoltare, dar în anumite limite.  
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Concluzii finale 
 
Scopul studiului de faţă a fost de a identifica principalele influenţe 

exercitate de dezvoltarea reţelelor sociale asupra origini şi evoluţiei crizelor 
politice şi economice. Tema se bucură de o deosebită atenţie în rândul opi-
niei publice, dar nu a fost tratată în mod satisfăcător în literatura de speci-
alitate, îndeosebi din cauza noutăţii sale. Pe lângă utilitate, ea poate fi 
încadrată într-un spaţiu mai amplu al interogaţiilor academice din domeniul 
studiilor de securitate referitoare la globalizare, importanţa relaţiilor trans-
naţionale, funcţiile modificate ale statelor şi rolul violenţei.  

Cum dezbaterile se află abia la început, ca de obicei pot fi identifi-
cate două poziţii extreme. Una consideră că New Media aduc schimbări 
radicale în modalităţile de interacţiune, tipuri de comunităţi politice şi în 
regulile jocului, fiind inspirată de un model modernist, determinist-tehnolo-
gic al schimbării sociale. Cea de-a doua contestă că avem de-a face cu ceva 
nou şi semnificativ din punct de vedere teoretic sau practic.  

Este mult mai folositor de a trece de la discuţii purtate în termeni 
generali, la o investigare a modalităţilor prin care se pot exercita influenţele 
reţelelor sociale. Mecanismele cauzale oferă un prim pas în înţelegerea mai 
bună a realităţilor studiate, deoarece se depărtează de afirmaţii vagi şi ne 
îndreaptă atenţia asupra complexităţii lumii în care trăim. De asemenea, pot 
inspira cercetări empirice mai clare şi mai precise. Prin urmare, studiul pe 
care îl oferim publicului a optat pentru o delimitare iniţială a câmpului fe-
nomenelor investigate. Din clasa aproape nelimitată a crizelor, au fost se-
lectate cele internaţionale politico-militare şi revoluţiile. Ambele implică 
problematica fundamentală a studiilor strategice şi de securitate, anume ro-
lul forţei, au fost amplu cercetate, ceea ce ne permite accesul la un vast 
rezervor de cunoaştere şi rezultatele demersurilor pot servi apoi ca modele 
sau analogii pentru alte domenii ale lumii sociale. Trebuie subliniat că, din 
motive ce ţin de noutate şi limite ale timpului şi spaţiului, cercetarea de faţă 
are o natură exploratorie, oferă unele indicii şi sugestii, dar nu poate oferi 
răspunsuri definitive. Reţelele sociale există de câţiva ani, au fost obiectul 
unor ample controverse şi este posibil ca impactul lor să nu fie pe deplin 
resimţit pentru moment. Nici nu este pe deplin clar cum alte instituţii şi 
grupuri sociale vor reacţiona faţă de New Media, potrivit propriilor interese 
şi credinţe, de altfel, posibil de a fi modificate în viitor.  

Crizele internaţionale politico-militare au fost subiectul unor inter-
pretări teoretice variate. Pe de o parte, ele pot fi încadrate în elaborării con-
ceptuale generale despre social şi politic, într-un cadru mondial. În accep-
ţiunea realistă, schimbările distribuţiei puterii reprezintă variabila-cheie 
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pentru înţelegerea fenomenelor, un factor considerat mai important decât 
alţi actori sau forme de interacţiune, inclusiv reţelele sociale.  

Liberalismul evidenţiază importanţa indivizilor, a relaţiilor transna-
ţionale şi a organizaţiilor internaţionale. O lume mai bună poate fi creată 
dacă sunt dezvoltate mecanisme de conciliere, calabile să medieze intre 
interesele divergente ale membrilor societăţii internaţionale. Comunicarea 
reprezintă, pentru adepţii acestei teorii, un drept fundamental, dar şi una 
dintre garanţiile stabilităţii, îndeosebi în regimurile democratice.  

Pentru constructivişti, fundamentale sunt identităţile şi ideile, defi-
nite prin interacţiune socială. Reprezentarea de sine ne poate explica felul 
în care ne definim scopurile şi ce mijloace preferăm să folosim, stând la 
baza oricărei comunităţi politice. Media joacă un rol fundamental, dar mai 
curând ca un suport, decât o cauză autonomă.  

Studiile statistice au relevat conexiunile dintre factori precum distri-
buţia de putere, vecinătate şi democraţie şi declanşarea şi evoluţiei crizelor 
şi conflictelor. Cel mai amplu, al lui Brecher şi Wilkenfeld, a utilizat un 
model în patru paşi, în care sunt identificate variabile precum polaritatea, 
geografia, identităţile, regimurile sau durata. Acesta a fost adaptat pentru 
scopurile cercetării de faţă.   

La rândul lor, revoluţiile au marcat profund imaginarul modernităţii. 
Literatura de specialitate continuă să dezbată subiecte precum relaţiile 
dintre grupurile sociale, impactul politicului şi statului, legăturile complexe 
dintre mediul extern şi intern. Conceptualizările structuraliste au fost con-
testate de către autorii care au evidenţiat importanţa ideilor şi actorilor, într-
o paralelă interesantă cu studiul relaţiilor internaţionale. 

Samuel Huntington şi Barrington Moore au marcat polii primelor 
dezbateri postbelice despre revoluţii, prin teoretizările ordinii politice şi ale 
coaliţiilor sociale. Modele teoretice au devenit mai complexe, prin importul 
unor scheme conceptuale de inspiraţie structuralistă şi prin studierea atentă 
a funcţiilor statului. Aici au fost elaborate conceptualizări ale crizelor aces-
tei instituţii complexe, de la cele cu o origine în mediul internaţional de 
securitate (Skocpol), până la cele demografice şi economice (Goldstone). 
Cu toate acestea, nu există un răspuns definitiv, nici în ceea ce priveşte 
cauzele, nici în ceea ce priveşte importanţa sau actualitatea subiectului, 
dezbaterile continuând.  

Cea mai detaliată şi coerentă interpretare îi aparţine lui Charles Tilly, 
pentru care revoluţiile erau strâns legate de destinul statului. El a distins 
între situaţie şi consecinţe, a evidenţiat importanţa crizelor politice interne, 
fără a o interpreta în mod reducţionist ca un rezultat al unui singur factor, 
rolul forţei, al participării şi al elitelor. În consecinţă, modelul său a fost 
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adaptat pentru interpretarea mecanismelor cauzale ale impactului reţelelor 
sociale, accentuându-se elementele ce ţin de participare şi de publicitatea a 
reacţiei decidenţilor.  

Testul de plauzibilitate constituie o verificare preliminară a modele-
lor dezvoltate prin trecerea în revistă a literaturii de specialitate. Chestio-
narul a fost destinat specialiştilor în studii de securitate, relaţii internaţio-
nale, ştiinţe publice sau comunicare. Motivaţia o reprezintă mare familiari-
tate cu subiectele legate de rolul violenţei şi posibilitatea ca experţii să poa-
tă influenţa realitatea socială. Întrebările au fost direct inspirate de concep-
tualizările elaborate în etapa anterioară. În linii mari, cele două tipuri de 
explicaţii au fost considerate verosimile de către majoritatea repondenţilor. 
Aceştia au apreciat că reţelele sociale se bucură de o mare influenţă, deşi 
scopurile utilizării lor sunt multiple şi nu întotdeauna legate în mod direct 
de tematica mediului internaţional de securitate. Impactul a fost perceput a 
fi însă diferenţiat, în funcţie de poziţia deţinută în context de variabilele 
participării şi a influenţei instituţiilor publice.  

După cum se poate observa, în cele două modele derivate din 
literatura de specialitate, reţelele sociale nu determină apariţia crizelor 
politice sau economice, ci funcţionează ca variabilă intermediară. Mai pre-
cis, acţionează ca un accelerator al unor tendinţe existente şi oferă mijloace 
complementare de definire identitară şi de acţiune unor grupuri sociale. 
Aceasta este o explicaţie structuralistă, care ne ajută să înţelegem influenţa 
contextului şi o apreciere generală a tendinţelor, dar nu fără puncte slabe.  

Mai întâi, ea nu explică direct originile unui proces, ci doar constrân-
gerile cu care se poate confrunta o mişcare existentă din motive diferite. 
Apoi, nu ne lămureşte în privinţa reprezentărilor, a ideilor şi experienţelor 
colective trăite de actori, ci doar cum acestea pot interacţiona cu alte feno-
mene şi structuri sociale. De asemenea, nu ne poate indica direcţia schim-
bării, care depinde, în ultimă instanţă, de interacţiunile, deciziile, compor-
tamentele şi consecinţele demersurile întreprinse de miliarde de oameni. De 
exemplu, explicaţia revoluţiilor pune accent pe criza politica drept gene-
rator, cu origine în orice fenomen ce poate genera un colaps al instituţiilor 
politice: un război pierdut, faliment, demografie, insuficienta lor dezvoltare 
în termeni de flexibilitate, diviziune funcţională sau autonomie. Mobiliza-
rea şi participarea, ca şi perceperea acţiunilor elitelor vin după, curele de 
legătură ce ne ajută să înţelegem cum o problemă gravă poate conduce la o 
schimbare radicală. Prin urmare, influenţa New Media ar trebui să difere în 
funcţie de caracteristicile diverselor societăţi şi să fie studiată contextual şi 
comparativ, nu în mod universal şi abstract.  
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Pentru aprofundarea subiectului, în consecinţă, sunt necesare cer-
cetări ulterioare. Mai întâi, literatura de specialitate oferă o serie de gene-
ralizări, care nu au decât un efect probabilistic, deoarece situaţiile în viitor 
pot diferi. Mai ales, ele depind de considerarea statului şi a structurilor eco-
nomice ca fenomene date, sau care se schimbă destul de rar. Atât crizele 
internaţionale politico-militare, cât şi revoluţiile sunt influenţate de con-
cepţia modernă a instituţiilor publice suverane şi a societăţilor, care deşi 
pot fi interconectate, se definesc identitar în acest cadru politic.  

Globalizarea oferă însă un evantai de interacţiuni la distanţă, la cos-
turi reduse, cu viteze instantanee, după cum s-a observat anterior. De-aici 
nu poate fi exclusă apariţia de comunităţi virtuale transnaţionale care să ge-
nereze efecte politice semnificative şi să modifice regulile uzuale de joc. 
Mecanismul cauzal ar trece prin modificarea grupurilor de referinţă, schim-
barea tipurilor de aşteptări din partea sistemului politic, noi cereri şi inte-
ractivităţi globale.  

Pe lângă aspectele teoretice, sunt necesare studii empirice şi com-
parative detaliate. Ca pentru orice fenomen nou şi controversat, faptele sunt 
incerte, contradictorii şi dificil de interpretat, iar teoretizările se pot dovedi 
a fi greoaie sau depăşite de evenimente. În acelaşi timp, este dificil de a 
identifica fapte credibile în condiţiile existenţei crizelor şi conflictelor, mai 
ales când părţile sunt interesate a-şi promova propria versiune a adevărului, 
neglijând aspectele care le pot decredibiliza.   

Probabil că efectele de stabilizare se vor dovedi mai importante decât 
celelalte. În societăţile flexibile, cum sublinia Momoc mai sus, creşterea 
mobilizării şi a interacţiunii poate atrage atenţia asupra unor probleme de 
funcţionare şi să ofere decidenţilor un mecanism de feedback negativ, adică 
de conştientizare şi de corectare a deficienţelor în timp real, care altfel, ar 
putea trece neobservate. Cum orice ordine politică depinde de un set de 
valori, ulterior interiorizate prin modele culturale, New Media ar conserva 
şi dezvolta formulele occidentale în mod indirect, prin efecte de integrare, 
aşa cum ar putea sugera reprezentanţii Şcolii de la Frankfurt.  

Fiind vorba despre mijloace de comunicare recent dezvoltate, predic-
ţiile sunt dificil de realizat, dincolo de cea simplistă a continuării răspân-
dirii utilizării reţelelor sociale. Socialul fiind complex, iar anvergura cau-
zelor, deja la nivel global, putem fi sigur că multe din anticipările actuale 
vor fi infirmate de realitate. Cu toate acestea, prudenţa cercetării nu ne îm-
piedică să sperăm că, pe termen lung, efectele pozitive le vor compensa şi 
depăşi pe cele negative.  
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