
 

 

1

Cetatea Cavalerilor Nr.6  (10)/ IUNIE  2021

 
Cartea Mea e și a Ta!                                                                                                                            ISSN 2734-6889  

ISSN-L 2734 -6889 
 

 
Geopolitica Pandemiei de Covid-19 

Gheorghe DRAGOMIR1 
 
Motto: 
„Mă îngrijorează enorm, încotro se rostogoleşte 
această lume scrântita, sărită de pe axul firescului 
şi normalităţii... Atunci când FRÂNTĂ a generat şi 
cunoscut pe propria piele ororile unui iacobism 
robespierian, a încetat să mai fie o naţiune 
măreaţă, pe placul lui DUMNEZEU.”  

(Alain DELON, interviu la RAI 3/2019) 
 

Pandemia de Covid-19 a dat peste cap 
datele geopolitice de-a lungul planetei. Acuzaţiile 
reciproce privind originea virusului au creat noi 
tensiuni între SUA şi CHINA, iar organismele cu 
vocative internaţionale OMS, ONU, UE şi-au 
arătat limitele şi lipsuri grave în gestionarea 
pandemiei şi a crizei sanitare ce i-a urmat. În 
paralel, pandemia a declanşat un adevărat război 
informaţional între SUA şi CHINA, care s-a 
suprapus pe un război comercial şi al devizelor, 
existent deja între cele două superputeri. 
Pandemia a dat o lecţie geopolitică întregii lumi, 
fiind considerată drept o „surpriză strategică”, 
anunţând apariţia „geopoliticii izolării” şi 
intrarea în era „populismului global”, fie că 
vorbim de perioada când administraţia TRUMP 
conducea destinele SUA, fie că ne referim la 

RUSIA lui PUTIN, trecând prin BREXIT-ul lui Boris JONSON, populismul autocratului ERDOGAN, ori al 
premierului indian, MORI, fără a uita de extremele drepte europene. 

                                                           
1 Preşedintele Centrului de Etică şi Strategii, membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România 
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Un fapt politic major al crizei şi „geopoliticii izolării”, îl constituie reîntoarcerea în primul rând la 
dezbaterea publică privind problema frontierelor, a libertăţii totale de circulaţie a persoanelor, 
mărfurilor şi a modului de reglementare unitară a schimburilor comerciale şi a pieţei muncii. Pandemia 
departe de a se încheia, este prezentată de către experţi drept preludiul la apariţia de noi pandemii care 
vor lovi umanitatea: de rujeola, Ebola etc. Deşi ora bilanţului actualei pandemii nu a sosit, iar întrebările 
formulate pe parcursul crizei sanitare şi economice au rămas fără răspuns,totuşi evaluările efectuate la 
nivelul instituţiilor europene cu atribuţiuni  specifice, au relevat o serie de disfuncţionalităţi grave şi 
vulnerabilităţi ale sistemului sanitar european de care se fac vinovate anumite persoane care nici pună 
în prezent nu au răspuns pentru aceste atingeri la securitatea sanitară a cetăţenilor europeni. 

martie 2021 
Chiar dacă nu am ajuns la ora bilanţului, totuşi cetăţenii aşteaptă răspunsuri şi măsuri concrete 

din partea guvernelor în cadrul planului de redresare şi reziliență europeană care, să vină în sprijinul 
imensei majorităţi a populaţiei europene ajunsă în pragul disperării datorită sărăciei, şomajului, 
inegalităţilor sociale, reducerii accesului la educaţie şi la o protecţie sanitară satisfăcătoare. Conceptul de 
geopolitica desemnează tot ce se referă la rivalităţile de putere şi influenţa având drept mize: geografia 
politică, demografia, fluxurile migratoare, proliferarea nucleară, accesul la apă potabilă, resursele 
alimentare, energetice, la aprovizionarea cu materii prime, controlul rutelor de aprovizionare, controlul 
pieţelor bursiere şi fluxurilor financiare, controlul pieţelor de desfacere, controlul medicamentelor, 
echipamentelor medicale şi vaccinurilor etc. Geopolitica ar putea fi definită ca un studiu privind 
influenta factorilor geografici, economici, demografici, culturali, militari şi de intelligence, asupra politicii 
statelor şi asupra relaţiilor internaţionale. Mediul academic şi universitar s-a aplecat asupra acestui 
subiect, dezvoltând noi concepte interesante privind: geopolitica petrolului, geopolitica mărilor şi 
oceanelor, geopolitica continentală etc. 

Pentru moment ne vom apleca asupra geopoliticii pandemiei şi a modului în care au fost 
influenţate diverse evoluţii în relaţiile internaţionale şi în modul de guvernanţă mondială. Pandemia de 
covid-19 s-a propagat în mod progresiv în cele mai îndepărtate zone ale planetei, provocând reaşezări 
geopolitice la nivel regional şi internaţional, punând în atenţia analiştilor politici şi militari teme actuale 
care vor modifica şi completă planurile geostrategice şi geoeconomice existente cu realităţile geopolitice 
prezente: 

• Aventurile geopolitice ale SUA şi CHINA, se regăsesc în prezenţa militară activă a forţelor 
navale americane în Marea CHINEI de SUD cu ameninţări reciproce, ceea ce măreşte tensiunea în zonă şi 
riscul declanşării unui conflict militar ce va afecta securitatea TAIWAN-ULUI şi a ţărilor aflate în linia de 
miră a operaţiunilor militare. Recent, la lucrările FEM (Forumului Economic Mondial) de la Davos, 
preşedintele chinez a atras atenţia privind riscul „izbucnirii unui nou război rece”, susţinând cu fermitate 
necesitatea ideii de multilateralism şi de renunţare la atitudinea hegemonică a SUA la nivel global. 
„Construirea de clanuri sau declanşarea unui război rece, ar respinge, ameninţa sau intimida pe alţii, ar 
tulbura canalele de aprovizionare sau ar aplica unilateral sancţiuni economice pentru a provoca izolarea, 
nu face decât să împingă lumea în direcţia divizării şi chiar a confruntării”. Această reacţie dură a 
demnitarului chinez, vine în contextul în care, noua administraţie BIDEN a lansat o amplă ofensiva 
diplomatică, dublată de manevre militare comune cu JAPONIA şi COREEA de SUD, în Marea CHINEI de 
SUD, pentru reînnoirea alianţei QUAD, creată în 2007 la iniţiativa premierului nipon, Shinzo ABE, care 
dorea „o contrapondere la o CHINĂ din ce în ce mai puternică şi ambiţioasă”. În acest sens, Secretarul de 
stat Antony BLINKEN se va întâlni cu omologii săi din AUSTRALIA, INDIA, JAPONIA şi COREEA de SUD 
pentru a evalua situaţia produsă de pandemie în plan economic, social şi sanitar, soluţii la schimbările 
climatice şi bineînţeles elaborarea unei strategii comune pentru organizarea de manevre militare în scop 
de descurajare şi limitare a influenţei geopolitice a CHINEI în ASIA-PACIFIC. Reacţia părţii chineze nu a 
întârziat, ziarul chinez GLOBAL TIMES avertizând că: „preşedintele Joe BIDEN a făcut o greşeală 
strategică importantă şi riscă o confruntare strategică serioasă”. Cu ocazia Conferinţei de Securitate de la 
München (2021), preşedintele Joe BIDEN a transmis următorul mesaj care creionează strategia de 
securitate a SUA pentru viitor: „Alianţa transatlantică a revenit şi nu privim înapoi, privim înainte 
împreună, scopul principal este de revigorare a alianţei, element central în secolul XXI, pentru apărarea 
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democraţiei şi normelor statului de drept. Parteneriatul între SUA şi EUROPA, în opinia mea, trebuie să 
rămână o prioritate a tot ceea ce vrem să realizăm în secolul XXI, la fel cum am realizat în secolul XX.” Tot 
cu acest prilej, secretarul general NATO, Jens STOLTENBERG, a prezentat un plan de măsuri vizând 
reformarea organizaţiei, identificând opt domenii în care NATO s-ar putea moderniza pe termen mediu, 
de la schimbările climatice, până la finanţarea sustenabilă a operaţiunilor militare ale alianţei „NATO se 
doreşte să devină mai verde în următorii ani, inclusiv în ceea ce priveşte reducerea emisiilor poluante 
produse de tancuri, avioane şi nave de luptă.” Rămânând în zona militară, preşedintele american a anulat 
retragerea trupelor din GERMANIA şi AFGANISTAN, iar în privinţa IRANULUI, administraţia americană a 
anunţat că: „SUA se alătura acordului de limitare şi control al Programului nuclear iranian, în conformitate 
cu cele stabilite în 2015, când a fost semnat de preşedintele OBAMA”. Premierul britanic, Boris JOHNSON a 
declarat la Conferinţa de la München că: „Salută revenirea SUA în poziţia de lider al lumii libere.” 
Interesant că, GERMANIA a adoptat o poziţie mai prudentă privind strategia americană în direcţia 
CHINEI şi RUSIEI, exprimând prin vocea ministrului economiei, Peter ALTMAIER, interesul de: „a apăra 
acordul semnat în decembrie 2020 între UE şi CHINA care deschide piaţa imensă a CHINEI pentru 
întreprinderile europene şi vice-versa, cât şi hotărârea Comisiei Europene de a finaliza proiectul energetic 
cu RUSIA, Nord Stram 2, în ciuda opoziţiei şi presiunilor americane şi din partea unor parteneri europeni.” 
Pentru a atenua asperităţile apărute, ministrul francez al economiei, Bruno le MAIRE a exprimat 
convingerea că: „problemele aflate în dezacord între SUA şi UE, îndeosebi în privinţa taxării globale a 
întreprinderilor, îşi vor găsi rezolvarea în cadrul unui nou acord comercial ce va fi semnat la sfârşitul 
primăverii 2021, în cadrul OCDE.” 

• Strategia CHINEI în direcţia Golfului Persic vizează consolidarea cooperării comerciale şi 
dezvoltarea infrastructurii în cadrul Proiectului „Noul Drum al Mătăsii”, sens în care la 20. 02.2021, 
preşedintele Comisiei de Afaceri Externe din CC al PCC, Yan JIECHI, a efectuat o vizită oficială în QATAR 
unde a avut întrevederi cu emirul, şeic Taniem bin HAMAD al THANI, prilej cu care s-au exprimat poziţii 
comune privind: „întărirea cooperării şi aprofundarea parteneriatului strategic. „CHINA susţine 
QATARUL pentru a juca un rol tot mai semnificativ în afacerile internaţionale şi regionale, inclusiv în 
cadrul Consiliului Golfului, şi pentru promovarea multilateralismului, iar QATARUL doreşte o cooperare 
reciproc avantajoasă în domeniile: energiei, investiţiilor, economiei numerice, culturii şi infrastructurii.” 
Cu IRANUL, CHINA a semnat în 2020 un acord de cooperare strategică în domeniul comercial şi militar 
pe termen lung, în contrapartidă cu furnizarea de gaz şi petrol CHINEI la un preţ cu 3% sub preţul pieţei, 
CHINA angajându-se să investească în IRAN, peste 400 miliarde $. Prin acest acord, CHINA reuşeşte să-şi 
creeze influenta în regiune, iar IRANUL să supravieţuiască sancţiunilor economice americane. Potrivit 
scriitoarei şi expertei în problemele Orientului Mijlociu Extins, Amelie Myriam CHELLY, care şi-a lansat 
recent cartea:”IRAN - autopsia unui şiism politic”(Editura CERF): „Colaborarea CHINEI cu IRANUL este la 
toate nivelurile, diplomatic, academic, ştiinţific, militar, adică totală. Este o reorientare politică promovată 
de către preşedintele ROHANI, care înaintea semnării acordului cu CHINA,spera la o deschidere spre 
EUROPA.” CHINA continua Parteneriatul cu EUROPA Centrală şi Orientală (PECO) ca suport pentru 
acordul semnat cu UE, preşedintele XI declarând recent că: „Tara mea va accelera ritmul sau pentru 
favorizarea unei noi paradigme de dezvoltare internă şi internaţională că pilon pentru întărirea 
colaborării reciproce. CHINA va continua să deschidă larg porţile, punând accent pe deschidere 
instituţională care acoperă reglementările, gestiunea normelor, favorizând mediul comercial bazat pe 
principiile pieţei, guvernate de lege şi conform normelor internaţionale. Deschidere şi incluziune, sunt 
cheile dinamismului durabil a cooperării CHINEI cu ţările EUROPEI Centrale şi Orientale, PECO 
garantând diversitatea şi incluziunea. Revista „CONFLICT” nr. 31/2021, sub titlul: „Trezirea gigantului 
adormit”, într-un studiu elaborat de către experţi politico-militari şi economici, preciza că: „în 2020 în 
plină pandemie CHINA a devenit principalul partener comercial al UE, ocupând locul deţinut până atunci 
de SUA, iar expertul în politici macro-economice şi fost consultant al CIA în probleme bursiere şi 
financiare, Bill BONNER, într-un articol publicat la 23.02.2021 în revistă „La Cronique Agora”, aduce noi 
precizări şi anume: exporturile de bunuri din UE spre CHINA în 2020 au crescut cu 2,2% cifrându-se la 
202,5 miliarde euro, iar Importurile din CHINA au crescut cu 8,2%, adică la 383,5 miliarde euro; 
pandemia şi măsurile protecţioniste dispuse de administraţia TRUMP, au afectat grav comerţul 
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transatlantic, exportul produselor europene în direcţia SUA au scăzut cu 8,2% în raport cu 2019, iar 
importurile cu 13,2%; investiţiile străine directe în CHINA în 2020 le-au depăşit pe cele în SUA, 
întreprinderile şi investitorii au întors spatele SUA, orientându-se spre CHINA a cărei economie este în 
plină mişcare, iar gestionarea pandemiei a fost mai eficace; CHINA va conduce economia lumii post-
pandemie, devenind tot mai influentă pe scenă internaţională.” 

• Dialogul telefonic între preşedinţii BIDEN şi XI prilejuit de anul nou chinezesc, a reliefat 
dorinţa ambelor părţi de a găsi soluţii comune problemelor aflate în dezacord, în spiritul respectului 
reciproc şi cooperării, pentru a dezvolta relaţii sănătoase şi stabile. În contextul transformărilor fără 
precedent generate de pandemie, SUA şi CHINA trebuie să-şi asume responsabilităţi că mari puteri, 
pentru a face faţă împreună provocărilor mondiale, a menţine pacea şi stabilitatea în gestionarea 
tensiunilor zonei ASIA-PACIFIC şi nu numai, pentru dezvoltare şi prosperitate în lume. Ca un prim 
semnal care ajută la atenuarea a fost transmis de administraţia americană care, (în urma inspecţiei 
recente efectuată de experţi OMS la laboratoarele din WUHAN, s-a stabilit că originea virusului nu este 
din aceste laboratoare) a fost de acord cu aceste concluzii. În plus administraţia BIDEN a comunicat 
reluarea relaţiilor cu OMS, finanţând cu 500 milioane $ organizaţia (din cei 3 miliarde $ cât reprezintă 
bugetul). 

Peninsula Coreeană prinsă în capcana războaielor hibride americane şi chineze. 
• Conceptul de război hibrid a fost introdus în literatură de specialitate şi în manualele de 

strategii începând cu anul 2000, devenind rapid un concept uzitat frecvent în rândul comunităţii 
strategice occidentale, dar însuşit şi de mediile academice şi de intelligence din întreaga lume. La nivel 
politic şi strategic, conceptul hibrid reflectă porozitatea între războiul regulat şi neregulat, iar la nivel 
operativ, trimite la anumite manevre sofisticate combinând dispersarea sau concentrarea forţelor 
armate. La nivel tactic şi capacitar, el descrie asocierea echipamentelor moderne care în mod normal 
sunt rezervate formaţiunilor regulate, recurgerea la atacuri nelineare tipice războiului neregulat. Acest 
mod inovând de a purta luptă, demonstrează o mare varietate de operaţiuni în teatrele de luptă, noile 
tehnologii completând arsenalul cu atacuri cibernetice asuprea obiectivelor strategice, răspândirea de 
ştiri false ,război psihologic de descurajare a forţelor inamice şi populaţiei, atacuri la moneda naţională 
şi la sursele de aprovizionare pentru a crea panică. Asemenea acţiuni au fost folosite cu succes în 
războaiele din GOLF, din SIRIA, IRAK, AFGANISTAN, YEMEN, în organizarea „primăverii arabe” etc. 
Peninsula coreeană a intrat în frenezia înarmării începând cu august 2020, când ministrul apărării a 
declarat că ţara sa a reuşit să dezvolte rachete balistice cu cea mai mare încărcătură militară din lume, 
pentru a proteja pacea în peninsulă coreeană. FRANKENMISSILE face să pună în pericol infrastructura 
armamentului nuclear nord-corean, cât şi asigurarea unui leadership militar independent de SUA. 
Revista „Internaţional security” (20.02.2021), publică extrase dintr-un raport strategic al COREEI de 
SUD, din care rezultă că: „cele două strategii KILL CHAIN şi sistemul de apărare antiaeriană şi 
antiracheta, au un impact major asupra stabilităţii strategice a peninsulei pentru că ele asigura 
detectarea atacurilor cu rachete nord-coreene şi distrugerea de o manieră preventivă a capacităţilor de 
lansare a rachetelor.” În 2019, administraţia lui MOON JAE -in a rebotezat strategiile de pedepsire 
masivă a COREEI de NORD în paralel cu susţinerea iniţiativelor de reconciliere în peninsulă. COREEA de 
SUD menţine în continuare cooperarea cu SUA în domeniul achiziţiilor militare şi coordonarea în 
domeniul intelligence, supravegherii şi recunoaşterii aeriene. În contextul geopolitic generat de 
pandemie, situaţia din regiune rămâne tensionată şi datorită rivalităţilor dintre marile puteri emergente 
din ASIA de EST, ceea ce determina şi SUA să se implice în sprijinirea militară a SEULULUI şi TOKYO 
pentru a dobândi capacităţi convenţionale avansate.  

Geopolitica pandemiei de covid-19, îl propulsează pentru al patrulea an consecutiv pe Vladimir 
PUTIN în capul listei celor mai influenţei oameni ai planetei, datorită modului în care a reuşit să 
proiecteze influenta FEDERAŢIEI RUSE „în aproape toate colţurile planetei”, precizează revista „FOR 
BES”. Prezenţa diplomatică şi de cooperare militară în GOLFUL PERSIC a companiilor ruseşti devine tot 
mai interesantă prin proiectele de cooperare cu EAU (Emiratele Arabe Unite) în domeniul aeronautic, 
prin dezvoltarea în comun a versiunii VIP (8 şi 30 de locuri) a unui avion de linie hipersonic care va 
atinge viteza de 1,8Mach, iar fondul de investiţii emiratez TAWAZUN, a semnat cu firma BP-
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TEHNOLOGIES (parte a concernului militar ROSTEC) un contract care prevede achiziţionarea a 100 
elicoptere uşoare de tipul VRT500 şi 100 drone VRT 300. Relaţiile noii administraţii BIDEN faţă de 
RUSIA se menţin în continuare încordate, preşedintele american anunţând o întărire a prezenţei militare 
pe flancul de est al NATO şi în Marea Neagră, aprobând continuarea parteneriatelor militare cu Ţările 
Baltice, POLONIA, BULGARIA şi ROMÂNIA, încercând totodată să clarifice viitorul relaţiilor cu TURCIA 
atât în plan bilateral cât şi în cadrul NATO. Recent preşedintele BIDEN a transmis semnalul de izolare a 
RUSIEI prin neînvitarea la lucrările viitoare ale G-7, deşi preşedintele TRUMP se pronunţase pentru a 
lăsa „uşa deschisă pentru reluarea dialogului cu RUSIA şi refacerea formatului G-8”. 

Alţi „viruşi” geopolitici perturbatori care ameninţa stabilitatea, pacea şi prosperitatea lumii pot fi 
consideraţi: atacurile informatice şi cibernetice, rasismul, islamismul, complotismul, populismul, 
atacurile la adresa democraţiei, terorismul, generaţia identitară etc. Aceşti „viruşi” vor avea efecte 
devastatoare nu numai în plan politic şi militar, dar şi asupra vieţii cotidiene, deci asupra întregului 
ecosistem social, vor mări disparităţile, vor creşte şi adânci fragmentările sociale, vor ameninţa 
economia mondială şi vor produce o slăbire a stabilităţii geopolitice la nivel regional şi internaţional. 

Generaţia Identitară - o nouă provocare geopolitică. 
Este o mişcare politică de extremă dreaptă, creată în 2012 mai întâi în FRANŢA, pentru ca apoi să 

câştige adepţi în majoritate ţărilor UE, inclusiv în SUA unde este considerată de media ca fiind: „o 
mişcare a albilor naţionalişti, neofascistă şi islamofobă”, care îşi propune înlocuirea actualei clase 
politice cu tineri patrioţi, militanţi activ şi apărători ai moştenirii creştine, identităţii culturale şi 
tradiţiilor popoarelor, în fata tăvălugului globalizării. 

Moştenitoarea „Tineretului Identitar” (2002) care a organizat un atentat la adresa lui Jaques 
CHIRAC şi a „Tineretului altfel” (2009), mişcarea este cunoscută pentru ocuparea în 2012 a şantierului 
de construcţii a celei mai mari moschei din FRANŢA (la POTIERS). Din 2016, mişcarea şi-a dobândit 
autonomia, devenind „IDENTITARII”. Twitter a închis mai multe conturi asociate Generaţiei Identitare şi 
cele ale „Apăr EUROPA” şi ale principalilor conducători ai mişcării. În FRANŢA mişcarea a organizat mai 
multe acţiuni violente antimigraţie, culminând cu incendierea şi atacarea taberei de refugiaţi de la 
CALAIS (unde erau găzduiţi 100 000 maghrebieni) care aşteptau trimiterea spre Marea Britanie, iar 
recent, (29 01.2021) au organizat acţiuni similare la frontierele cu SPANIA şi ITALIA, fapt ce l-a 
determinat pe ministrul francez de interne, Gerard DARMANIN să ceară serviciilor de informaţii 
elemente care să permită dizolvarea legală a mişcării considerată o ameninţare serioasă la adresa 
securităţii naţionale. 

Generaţia Identitară europeană întreţine legături şi organizează reuniuni periodice cu organizaţii 
similare ale albilor din SUA (Tradiţional Youth Network şi American Freedom Party) cu cele din 
GERMANIA, ITALIA, POLONIA, AUSTRIA, UNGARIA şi DANEMARCA. Recent, Securitatea Internă a SUA, 
condusă de hispanicul Alejandro MAYORAS a declarat că: „cea mai mare ameninţare la adresa securităţii 
SUA este terorismul intern, reprezentat de susţinătorii ex. preşedintelui TRUMP, care nu vor scăpa 
nepedepsiţi pentru luarea cu asalt a Congresului american, la 6 ianuarie 2021”.  

În ROMÂNIA clasa politică odată ajunsă la butoanele puterii, indiferent de coloratură ideologică, 
continua vechile metehne de a promova în demnităţi publice centrale şi locale, personaje mediocre ca 
nivel de cultura generală şi profesională care se identifică cu apropiaţii clientelei politice, meritocraţia 
fiind înlocuită cu parazitismul bugetar, fapt ce afectează serios dezvoltarea durabilă şi vizionară a ţării. 
De aceea, cred că 2021 va fi marcat de revolte şi proteste de strada atât în ţara noastră, dar şi la nivel 
european, în ciuda măsurilor de restricţionare a manifestaţiilor luate de autorităţi sub pretextul 
menţinerii sub control a pandemiei, tineretul studenţesc ar putea reedita mişcările revendicative care au 
debutat în FRANŢA în 1968 şi s-au răspândit rapid la nivelul EUROPEI OCCIDENTALE, zguduind din 
temelii modul de organizare spirituală şi economică a societăţii, tot la fel pe fondul adâncirii 
inegalităţilor sociale, sărăciei, şomajului, războiului rece. Să nu uităm că, reţelele de socializare sprijinite 
de noile tehnologii care au revoluţionat comunicaţiile la nivel planetar, vor contribui decisiv la 
mobilizarea tineretului şi la creşterea gradului de radicalizare a manifestaţiilor de protest. 

 
Concluzii, învăţăminte şi informaţii de ultimă oră, necenzurate: 
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- Criza sanitară a adus unele progrese în modul de management al spitalelor în colaborare cu 
administraţia publică, firmele farmaceutice şi armata; 

- Medicii s-au deprins în a trata mai eficient diversele boli folosind mai mult anticoagulantele şi o 
oxigenare mai puţin brutală a pacienţilor; 

- Sau înregistrat progrese în cercetarea medicală realizându-se markere biologice care 
semnalează din timp cazurile grave şi în folosirea IA pentru decodarea în timp real a imaginilor scanate; 

- Vaccinurile s-au produs mai repede decât era prevăzut şi în cantităţi satisfăcătoare; 
- Guvernele, prin administraţiile centrale şi locale, au dobândit o anumită experienţă în 

organizarea măsurilor de izolare selectivă mai puţin paralizantă economic şi social şi dispun de stocuri 
suficiente de materiale de preventive (măşti, teste, vaccinuri etc) pentru populaţie; 

- Începând cu 2020, anul debutului pandemiei, am asistat la un proces îngrijorător de limitare a 
democraţiei occidentale, multe ţări trecând de la o „democraţie totală” la o „democraţie slăbită” 
(FRANŢA, GERMANIA, ITALIA, BELGIA, SUA), iar la nivel global asistăm la o combinaţie între regimuri 
hibride cu cele autoritare), îndeosebi în: RUSIA, CHINA, TURCIA, ALGERIA, ORIENTUL MIJLOCIU. Potrivit 
raportului anual al „The Economist Unit”, numai 8,4% din populaţia planetei trăieşte într-o democraţie 
deplină (NORVEGIA), restul în patru tipuri de regimuri: cu democraţie deplină, cu democraţie slăbită, 
hibride şi regimuri autoritare. Raportul analizează 165 state şi are la baza drept criterii de evaluare: 
procesul electoral, pluralismul politic, libertăţile civice, funcţionarea guvernului, participarea politică şi 
culturală. 

Marile descoperiri de zăcăminte de gaze şi petrol din Marea MEDITERANĂ de către EGIPT şi 
ISRAEL, vor schimba geopolitica zonei ORIENTULUI MIJLOCIU, care se va transformă într-un hub 
energetic inclusiv pentru Africa de Nord. Ambiţiile egiptene şi israeliene în MEDITERANA ar putea 
deveni convergente (cum a fost în perioada lui Mubarak) ori se vor transforma în noi rivalităţi care vor 
tensiona şi mai mult stabilitatea şi securitatea regiunii, un rol important avându-l bani era în care 
FRANŢA (care sprijină EGIPTUL) şi SUA (care este legată de ISRAEL printr-un parteneriat strategic din 
timpul administraţiei TRUMP), reuşesc să-şi armonizeze interesele geopolitice şi geoeconomice. 

De reţinut că, astăzi EGIPTUL produce 6,6 miliarde mc de gaz/zi în creştere cu 30% faţă de 2016, 
iar rezervele descoperite de către compania italiană ENI în zona ZOHR se cifrează la 850 md. mc, în apele 
adânci ale estului MEDITERANEI, la 170 km de coastele egiptene, întinderea câmpului fiind de 100 km 
pătraţi. Ipocrizia liderilor europeni şi nu numai este fără limită atunci când este vorba de interesele lor 
naţionale, exemplul preşedintelui MACRON fiind edificator, atunci când în plină criză sanitară a 
organizat la 7 dec. 2020, vizită oficială a preşedintelui Abdel Fattah al SISI, acordându-i o atenţie specială 
în ciuda opoziţiei egiptene şi a unor ONG-uri care acuzau pe fostul mareşal de crime politice şi de 
instaurarea unui regim autoritar în EGIPT. Interesele franceze au fost superioare, astfel că între cele 
două state s-a încheiat un parteneriat strategic care acoperă domeniile: energetic, infrastructura, 
economic-comercial, militar şi de combatere a terorismului. O atitudine similară a fost adoptată de 
cancelarul german, Angela MERKEL în privinţa acordului comercial semnat de UE cu CHINA în dec. 2020, 
ori de apărarea fermă a realizării proiectului energetic cu RUSIA, Nord Stream 2, în ciuda opoziţiei unor 
lideri europeni şi a presiunilor şi ameninţărilor formulate atât de administraţia TRUMP, cât şi de 
administraţia BIDEN. 

Am putea concluziona că ipocrizia celor puternici a devenit pentru ei o virtute, deci am putea 
parafraza: „Ipocriţi din toate ţările uniţi-vă în confreria minciunii şi manipulării, pentru a conduce 
destinele omenirii în cadrul Noii Ordini Mondiale.” 

- O ameninţare gravă la adresa securităţii omenirii şi a planetei o constituie falsul datelor 
numerice infectate sau produse de I.A. De exemplu, cum ar fii ca într-un discurs sau într-un comunicat 
„prelucrat” prin „imitarea vocii”, s-ar anunţa că preşedintele american, sau oricare lider al unei mari 
puteri nucleare, ar declara că: „ţara sa este ţinta unui atac nuclear, chimic sau bacteriologic”. Care ar fii 
efectele asupra populaţiei proprii sau la nivel mondial? Problema centrală a datelor false, infectate 
voluntar în spaţial de colectare este extrem de sensibilă, întrucât, I.A. are capacitatea imitării de o 
calitate surprinzătoare a vocii, astfel că devine imposibil de a fii deosebită de cea reală. 
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Drept urmare, spaţiul cibernetic este considerat de NATO ca un spaţiu de operaţii cu acelaşi titlu 
ca cel aerian, terestru, maritim, spaţial, fapt pentru care s-a întocmit Ghidul NATO de securitate, iar 
DARPA (Agenţia Americană de Dezvoltare a Tehnologiilor Apărării) a dezvoltat un program de 
securitate cibernetică care dispune de mijloace autonome de inspecţie şi de detectare automată a 
vulnerabilităţilor informatice. 

Potrivit ziaristului francez, Thierry BERHIER, specialist în I.A. „proliferarea datelor false create de 
I.A., are un impact puternic asupra ecosistemului nostru interconectat, producând puternice turbulențe pe 
termen scurt şi mediu, la care se adaugă şi riscul deturnării voluntare sau de punere în rezonanţă a 
sistemelor autonome pentru a avea certitudinea că, o creştere necesară în putere a I.A., se va efectua fără 
pagube colaterale.” 

Elon MUSK care participă la proiectul global al I.A. şi care are o viziune privilegiată privind 
pericolele şi ameninţările I.A., preciza: „O I.A. dispunând de o formă a conştiinţei propriilor sale acţiuni, 
poate ajunge să pună într-un plan preferenţial propriile alegeri în detrimentul intereselor umane şi să se 
angajeze în mod deliberat spre un raport de forţă şi de conflict.” 

Grupul de firme de armament, KALASHNIKOV a construit o dronă kamikaze numită KYB care 
poate transporta o încărcătură explozivă de 3 kg, concepută să se infiltreze în „linişte” în apărarea 
inamică şi să distrugă ţintele, având o viteză de croazieră de 80-130 km/h şi o autonomie de 30 de 
minute, iar armata americană testează o armă cu micro-unde pentru a opri ameninţarea dronelor asupra 
bazelor sale. Având în față acest tablou, chiar dacă este incomplet, al noilor tehnologii aflate sub 
influenţa şi controlul I.A., cred că ROMÂNIA ar putea performa în acest domeniu întrucât dispune deja de 
resurse umane de excepţie, nefiind nevoie decât de guvernanţi care să lucreze pentru viitorul acestei 
naţiuni, să aibă o viziune clară privind dezvoltarea durabilă a ţării, alocând fonduri importante pentru 
dezvoltarea economiei numerice şi lansarea unor programe de investiţii în I.A şi industria roboţilor cu 
aplicaţii civile şi militare. 

Din surse diplomatice de încredere rezultă că la 25.02 2021, au început negocieri semi-oficiale 
între ISRAEL, ARABIA SAUDITĂ, EMIRATELE ARABE UNITE, BAHREIN, pentru crearea unei alianţe de 
apărare şi securitate după modelul NATO, pentru a face faţă unui inamic comun, IRANUL. Ideea a fost 
lansată de preşedintele Donald TRUMP, la 21 06.2017, cu ocazia vizitei oficiale la RYAD, când a botezat 
aceasta construcţie de securitate în zona Orientului Mijlociu Extins, „NATO ARAB” (The Middle East 
Strategic Alliance- MESA), prilej cu care a reafirmat poziţia sa critică faţă de NATO care este considerată 
o alianţă politico-militară învechită în care SUA analizează serios dacă va mai face parte din ea. În schimb 
preşedintele TRUMP asigura că nouă structură inovantă de securitate se va bucura de totalul sprijin 
american. Este interesant că oficializarea negocierilor menţionate se face în momentul în care media 
americană şi nu numai dezbate efectele în plan politico-diplomatic şi militar ale dezvăluirilor cuprinse în 
recentul raport CIA declasificat în care prinţul moştenitor al ARABIEI  SAUDITE, Mohamed Ben 
SALMANE este acuzat de legătură directă cu asasinarea ziaristului saudit KHASHOGGI, care a fost tranşat 
în bucăţi în incinta consulatului saudit din TURCIA (ISTANBUL), la 2.10.2018 şi în contextul instabilităţii 
politice din ISRAEL (care în ultimii ani a avut parte de patru demisii şi formari de noi guverne) care se 
pregăteşte de alegeri anticipate. Este interesant că nici preşedintele TRUMP şi nici Preşedintele BIDEN 
nu a dispus aplicarea de sancţiuni împotriva ARABIEI SAUDITE pentru implicarea în acest asasinat 
politic, aşa cum s-a propus împotriva RUSIEI în cazul NAVALNÎI. Aceeaşi atitudine ipocrită a dublei 
măsuri a afişat-o şi UE, inclusiv în privinţa teroriştilor aparţinând ARABIEI SAUDITE, care au fost 
implicaţi în atacurile de 11 Septembrie 2001 împotriva SUA. 

La 11.02.2021, Congresul american a votat cu 220 pentru şi 211 împotriva, planul de relansare 
economică în valoare de 1.900 miliarde $ (cât reprezintă PIB-ui ITALIEI), în condiţiile unei contracţii 
economice de 3,5%. Structura planului este următoarea:  

- 400 miliarde $ sunt alocaţi pentru acordarea de ajutoare directe cetăţenilor afectaţi de 
criză sanitară care i-a lăsat fără locuri de muncă; ajutoare care se cifrează la 1.400$/persoană, acordate 
până în luna septembrie a.c.;  

- 15 miliarde $ pentru vaccinarea populaţiei; 
- 50 miliarde $ pentru teste ; 
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- 10 miliarde pentru a produce vaccinuri;  
- 126 miliarde pentru învăţământ. 
Preşedintă Congresului american, democrată Nancy PELOSI a declarat după vot că: „suntem la o 

turnantă a istoriei ţării noastre” argumentând astfel structura planului de relansare economică 
considerat de republicani ca fiind o risipă de fonduri care vor genera inflaţie şi un grad ridicat de 
îndatorare a ţării. 

În altă ordine de idei, PENTAGONUL a anunţat prin vocea sub-secretarului de stat de la Apărare şi 
şef al cercetării şi ingineriei militare, Terence EMMERT (8.03.2021) ca: „Proiectul Assault Breaker ÎI este 
o abordare promiţătoare a manierei pe care să o luăm în calcul înaintea concurenţei noastre strategice. 
Dacă vom realiza în bune condiţiuni acest proiect, nu vom mai avea nevoie de un Assault Breaker III”. 

Într-un raport al Consiliului ştiinţific al Departamentului Apărării, Assault Breaker ÎI este descris 
ca fiind: „un mijloc eficace de a lovi şi face ineficiente activele adversarilor noştri până ce SUA şi aliaţii săi 
pot pune în mişcare capacităţile tradiţionale de luptă. Proiectul are o componentă aeriană şi terestră, 
combinând dronele de supraveghere, noile rachete cu rază lungă de acţiune, un nou tip de bombe 
inteligente şi artileria cu rază de acţiune la 1.000 km. Combinând întregul sistem, este posibil să se 
realizeze detectarea rapidă a țintelor şi atacarea lor imediată”. La 9.03.2021 PENTAGONUL a reactualizat 
regulamentele militare pe timp de război, care pretindeau limitarea victimelor din rândul civililor, astfel 
se autorizează acum, că fiecare militar să ucidă până la 10 civili, fără sancţiuni, în scopul de a deveni „mai 
agresivi în luptă”. Fără comentarii! De altfel militarii americani sunt exceptaţi de judecată, de Tribunalul 
Penal Internaţional pentru crime de război – sunt singurii cu acest privilegiu. 

În concluzie geopolitică pandemiei, a produs şi va continua să genereze modificări structurale 
politice, economice, sociale şi militare la nivel global, ceea ce mă face să amintesc de puterea vizionara a 
lui Paul Valery când atrăgea atenţia că: „două au fost şi vor rămâne cele mai grave primejdii care ameninţa 
omenirea: ordinea şi dezordinea, ori omenirea se afla în fața construirii Noii Ordini Mondiale globalizante 
care până prinde contur creează dezordine globală, suferinţe şi inegalităţi, perturba ecosistemul planetar.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


