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„Nu ne putem apãra împotriva tuturor ameninþãrilor,
dar acum suntem vulnerabili la aproape orice.“

(General maior Brett Williams, fost director de operaþiuni
al Comandamentului cibernetic al SUA)

Abstract. In 2007, President George W. Bush asked his security advisers
a third option – after diplomacy failed and the war didn’t appear the bests
of strategies – in order to curb Iran’s nuclear ambitions. Keith Alexander,
director of the National Security Agency at the time, proposed a final
effort in the form of a digital virus, which later became known as Stuxnet.
This ‘Hail Mary’ proposed by Alexander would release of the Pandora’s
Box the weapon of future confrontations in the fifth domain. The US may
have avoided a conventional war with Iran, but launching Stuxnet into the
world has opened up a whole new front. The virus had crossed the
Rubicon from defensive espionage to an offensive cyber weapon, and in
just a few short years it would be used as a precedent by America’s biggest
competitor in the 21st century – China. There is currently no more
significant competition for the future of world politics such as that
between the US and China. And in the relationship between the two
superpowers, there is no other field that would aroused more divergences
than cyber security. Mutual mistrust is growing and is beginning to
generate profoundly negative assessments of each country’s long-term
strategic intentions. This essay introduces some assessments and
predictions regarding the dynamics within the digital space between
Washington and Beijing. The cyber domain is proving to be as challenging
as the traditional concerns that have long dominated the US-China
agenda. The analysis is also introducing a new concept in the theoretical
field of international relations – cyber realism.
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Arrakis 2.0

Acþiunea din celebrul roman Dune al lui Frank Herbert este plasatã într-o
lume în care Pãmântul a fost devastat cu mult timp în urmã de un rãzboi nuclear
global împotriva maºinilor inteligente artificiale. În centrul evenimentelor este
Casa Atreides, care la scurt timp dupã ce a ajuns sã conducã planeta Arrakis –
cunoscutã ºi sub numele de Dune datoritã deºerturilor de la Polul Nord – a fost
sabotatã politic ºi îndepãrtatã de la putere de familia rivalã, Harkonnen. Paul
Atreide, eroul adolescent al cãrþii, se refugiazã în vastul deºert al planetei, acolo
unde „viermi de nisip lungi de o mie de picioare cutreierã adâncurile planetei“1,
ieºind ocazional la suprafaþã pentru a mistui totul în calea lor. Pe mãsurã ce
creºte, tânãrul Atreide învaþã metodele de supravieþuire ale nativilor de pe
planeta Arrakis, inclusiv abilitatea acestora de a cãlãri viermii de nisip. În cele
din urmã Paul Atreide va conduce o revoltã de gherilã ºi cãlare pe spatele vier-
milor de nisip, împreunã cu nativii „fremen“ de pe Dune recuceresc capitala ºi
preiau controlul asupra tuturor celor care sprijiniserã familia Harkonnen în lovi-
tura de stat împotriva Casei nobile a Atreizilor.

Contextul în care se desfãºoarã acþiunea din Dune este unul arid futurist.
Intriga este condusã de jocuri politice care amintesc de Game of Thrones. Pro-
blemele pe care le abordeazã autorul sunt la fel de moderne precum televiziunea
color sau viitoarele cãlãtorii spre Marte. Geniul lui Frank Herbert se manifestã
prin capacitatea sa de a combina trecutul, prezentul ºi viitorul într-o singurã
miºcare elegantã numitã Dune. Însã dincolo de calitãþile beletristice romanul
ºtiinþifico-fantastic al lui Herbert introduce ideea de schimbare de paradigmã.
Confruntãrile viitorului nu vor mai avea caracteristicile medievale sau specifice
celor douã rãzboaie mondiale, nici mãcar trãsãturile Rãzboiului Rece. Geopolitica
este studiul oamenilor la locul lor, iar oamenii sunt nestãpâniþi, niciodatã mulþumiþi
sã rãmânã acolo unde sunt. Încã de la genezã oamenii au sfidat tot ce îi limita ºi
au dezvoltat instrumente ºi strategii care i-au ajutat sã ajungã acolo unde ºi-au
dorit. Au ajuns din peºteri sã strãbatã oceanele, iar mai apoi în spaþiu. Iar din
spaþiu au revenit pe pãmânt unde au descoperit un nou domeniu, cel virtual,
acolo unde se poate cãlãtori nelimitat. Astfel, noile rivalitãþi au fost mutate în cel
de-al cincilea domeniu – acest Arrakis 2.0 al secolului 21. Spaþiul cibernetic a
evoluat în ultimii ani, devenind un domeniu critic al relaþiilor internaþionale, la
fel cum oceanele ºi spaþiul cosmic au fost în secolele anterioare. Acest domeniu
capãtã o importanþã din ce în ce mai mare, deoarece este global ºi nu are graniþe
fizice în sferele interne ºi internaþionale. În plus, pe mãsurã ce un procent din ce
în cemai mare al activitãþii umanemigreazã în spaþiul cibernetic, indivizii, grupurile,
corporaþiile ºi statele naþionale devin tot mai dependente de acesta. Ceea ce se
întâmplã în spaþiul cibernetic poate ajuta sau dãuna ordinii ºi bunãstãrii în inte-
riorul statelor, precum ºi stabilitãþii ºi prosperitãþii sistemului internaþional în general.

Însã odatã cu migraþia competiþiei dintre state spre spaþiul cibernetic s-a
crezut cã ºtiinþa geopoliticã va deveni inutilã. S-a considerat cã lipsa unor deli-
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mitãri fizice nete între state va eroda analiza strategicã, întrucât distanþele mari
ºi imposibilitatea atribuirii concrete a unei acþiuni sau a alteia vor altera orice
construcþie analiticã. Dar geopolitica a rezistat. Spaþiul cibernetic, cu toatã pu-
terea sa transformatoare, s-a supus regulilor geopoliticii, doar cã transferul riva-
litãþilor dintre marile puteri în acest nou domeniu a creat noi paradigme. Astfel,
pentru teoreticienii secolului 21 aceasta va fi marea provocare: adaptarea la noile
realitãþi ºi deschiderea spre ceea ce Thomas Kuhn numea, la mijlocul secolului 20,
„schimbarea de paradigmã“2. Filosoful american a folosit-o pentru a defini con-
cluzia unei crize a gândirii ºtiinþifice sau a unei perioade în care greutatea purã
a misterelor ºi contradicþiilor necunoscute a slãbit gândirea ºtiinþificã acceptatã,
pânã când aceasta a fost deconstruitã. Ceea ce a apãrut a fost un nou mod de dez-
voltare a naturii care se bazeazã pe un nou set de presupuneri. Aceastã abordare
este perfect aplicabilã ºi relaþiilor din sistemul internaþional, întrucât dinamica ºi
evoluþia lor impune nevoia actualizãrii teoriilor tradiþionale. „O lume cu totul nouã
are nevoie de o ºtiinþã politicã nouã,“3 spunea în 1835 Alexis de Tocqueville. În
urmãtoarele decenii, vechile paradigme în cadrul cãrora a funcþionat sistemul
internaþional în ultimele sute de ani vor fi puse sub semnul întrebãrii. O sã aparã
noi dezbateri, controverse ºi ideologii. Unele dintre convingerile noastre profunde
„vor fi revizuite sau abandonate cu totul.“4

Pânã de curând, spaþiul cibernetic era considerat în mare mãsurã o problemã
a politicii secundare (low politics) – un termen folosit pentru a desemna condi-
þiile de fond, deciziile ºi procesele de rutinã. Prin contrast, problemele de interes
ale politicii principale (high politics) au de-a face cu securitatea naþionalã, insti-
tuþiile de bazã ºi sistemele de decizie esenþiale pentru stat, interesele sale ºi valo-
rile sale subiacente. Naþionalismul, implicarea politicã, disputele politice, con-
flictele, violenþa ºi rãzboiul se numãrã printre preocupãrile comune ale politicii
principale. Însã în ultimii ani, acele domenii ale politicii secundare au început sã
iasã la suprafaþã. Dacã efectele cumulate ale activitãþilor normale schimbã dina-
mica stabilitã a interacþiunii, atunci rutina aparentã poate trece în prim-planul
atenþiei politice.5 Aceastã nouã realitate a propulsat domeniile adesea tratate
ambiguu, în lumina reflectoarelor. În ultimii ani, problemele legate de spaþiul ci-
bernetic ºi utilizãrile sale au ajuns pe cel mai înalt tãrâm al politicii principale.
Noile evoluþii din spaþiul cibernetic au ajuns sã genereze noi tipuri de vulne-
rabilitãþi, punând sub semnul întrebãrii înþelegerea tradiþionalã a relaþiilor inter-
naþionale, a conceptelor clasice ºi a realitãþilor corespunzãtoare secolului 21.
Arrakis 2.0 nu mai este doar o poveste ºtiinþifico-fantasticã dintr-un viitor înde-
pãrtat. Este aici, ºi-a fãcut loc în contemporaneitatea noastrã, obligându-ne sã ne
ajustãm viziunea ºi abordãrile teoretice ºi practice, deoarece înþelegerea a ceea
ce se întâmplã este cel mai precis mod de a anticipa viitoarele provocãri.
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Realismul în epoca rãzboiului cibernetic

Statele Unite au fost în fruntea revoluþiei cibernetice încã de la începutul
acesteia. China este relativ întârziatã în acest domeniu, dar recupereazã eficient.
Acesta nu este un accident, ci mai degrabã rezultatul unei strategii chineze asu-
mate. În ultimii ani conducerea chinezã în general ºi preºedintele Xi Jinping în
special au fãcut tot posibilul sã recunoascã ºi sã analizeze evoluþiile din domeniul
cibernetic, sã articuleze perspectiva Beijingului privind supremaþia în cel de-al
cincilea domeniu ºi, ulterior, sã promoveze dezvoltarea unei gândiri strategice
care sã le ofere „oportunitatea istoricã pentru dezvoltarea informatizãrii în încer-
carea de a consolida puterea þãrii în spaþiul cibernetic.“6 Mai mult, campaniile de
spionaj cibernetic sponsorizate de stat ale Chinei au intrat în centrul atenþiei ca
o problemã serioasã pentru securitatea naþionalã a SUA, ºi chiar pentru dominaþia
sa comercialã. La mijlocul anilor 2000, o serie de intruziuni cunoscute sub
numele de Titan Rain,7 despre care se crede cã ar fi fost efectuate de spioni ci-
bernetici care lucrau pentru Armata Popularã de Eliberare a Chinei, au pãtruns
în serverele companiei Lockheed Martin, ale Sandia National Labs ºi NASA.8 În
mai puþin de un deceniu hackerii chinezi au preluat totul, de la designul urmã-
torului avion de luptã F-35 la codul Google, reþeaua inteligentã din SUA ºi for-
mulele pentru Coca-Cola ºi a vopselei Benjamin Moore.9 Mai mult, în iunie
2015, atacul cibernetic asupra Biroului Statelor Unite pentru Managementul
Personalului (OPM) a dus la furtul celor mai sensibile date a 21.5 milioane de
americani care au avut vreodatã o autorizaþie de securitate.10

Ideea de rãzboi cibernetic a fost o consecinþã naturalã a revoluþiei digitale.
Dacã toatã activitatea militarã depindea de colectarea, procesarea ºi transmiterea
rapidã a datelor, atunci nu ar trebui sã fie aceasta o preocupare la fel de impor-
tantã precum lansarea unor rachete sau prevenirea unor atacuri ale inamicilor?11
Dacã toate funcþiile cheie ale unei societãþi moderne – energie, transport, servicii
bancare, sãnãtate ºi educaþie – depind de aceste fluxuri de informaþii, ar fi posibil
ca o þarã sã fie adusã în pragul colapsului fãrã sã se tragã un singur foc de armã?
Blocarea fluxului de informaþii ar echivala cu închiderea unui comutator gigantic.12
Totul s-ar scufunda în întuneric, distrugând economia ºi inducând o panicã gene-
ralã la nivel societal. Vulnerabilitãþile create de era digitalã sunt deja evidente ºi,
nu de puþine ori, au fost resimþite la nivel global, iar în centrul rivalitãþii din
spaþiul cibernetic se aflã cele douã super puteri ale secolului 21. Într-un nou
sistem bipolar ar trebui sã ne aºteptãm sã vedem o competiþie de securitate con-
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tinuã, bazatã pe calcule ale puterii relative a statului. SUA vor încerca sã îngrã-
deascã activitatea Chinei pentru a-ºi menþine hegemonia, iar China, la rândul ei,
din poziþia de hegemon aspirant, va folosi forþa pentru a modifica status quo-ul
dacã beneficiile depãºesc costurile. Noua bipolaritate a sistemului internaþional
va crea noi zone de influenþã, iar ambiguitatea care înconjoarã capacitãþile
cibernetice ale statelor va face dificilã mãsurarea capacitãþii relative, ceea ce va
creºte suspiciunea reciprocã între Washington ºi Beijing. În acelaºi timp, acest
nou tip de dinamicã obligã ºi domeniul teoretic la o ajustare rapidã ºi adecvatã
la realitãþile internaþionale ale secolului 21.

Realismul (cu toate variantele lui) a fost mult timp paradigma dominantã în
domeniul relaþiilor internaþionale ºi se bazeazã pe un set general de ipoteze: cã
statele sunt cei mai importanþi actori, care funcþioneazã ca unitãþi independente
în cadrul unui sistem internaþional lipsit de autoritate centralizatã ºi îºi urmãresc,
în mod pragmatic, interesul propriu pentru a-ºi asigura puterea ºi securitatea.13

Astfel, adepþii realismului ar trebui sã fie primii care sã analizeze dovezile empi-
rice care indicã tendinþa de expansiune ºi dominaþie a Chinei atât în spaþiul ciber-
netic, cât ºi în mediul tradiþional. Puterea ciberneticã este definitã de Joseph Nye
ca „abilitatea de a obþine rezultate preferate prin utilizarea resurselor informatice
interconectate electronic ale domeniului cibernetic“14, iar potenþialul sãu de a
transforma relaþiile internaþionale a devenit o dezbatere proeminentã. Deºi nu
existã o teorie a puterii cibernetice (cyber power) în literatura de specialitate
(discuþia purtându-se în jurul conceptelor de soft ºi hard power), realismul oferã
un cadru de gândire în care noul concept de putere ciberneticã poate fi atribuit
acþiunii unuia dintre actorii implicaþi într-un posibil conflict. Însã realismul
clasic ridicã ºi întrebarea dacã acest tip de putere conferã actorilor puterea tradi-
þionalã de constrângere. Dacã prin utilizarea puterii militare (hard power) daunele
produse infrastructurii critice pot avea un caracter definitiv, un atac cibernetic nu
are – sau cel puþin nu existã un precedent în acest sens – un caracter distructiv
de o asemenea amploare. Erik Gartzke subliniazã limitele unei confruntãri în
spaþiul cibernetic: „Destabilizarea temporarã a infrastructurii, comunicaþiilor sau
capabilitãþilor militare ale unei þãri sunt un lucru. Cu totul altceva este provo-
carea unor daune care se traduc într-o schimbare durabilã a echilibrului dintre
capacitãþile naþionale.“15 El sugereazã cã armele cibernetice pot fi eficiente numai
atunci când sunt utilizate simultan cu operaþiunile militare convenþionale.

Totuºi, în ciuda provocãrilor ºi a criticilor, realismul oferã cele mai sustena-
bile scenarii în dezbaterea privind viitorul relaþiei SUA-China ºi al securitãþii
cibernetice. Realismul clasic are uneltele necesare pentru a oferi predicþii privind
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comportamentul Marilor Puteri, iar o formã actualizatã a acestuia – realismul
cibernetic – poate contribui la crearea arhitecturii teoretice privind balanþa dintre
vulnerabilitãþi ºi capabilitãþile de apãrare ale unui actor.

Era digitalã de astãzi diferã semnificativ de perioada de glorie a politicii de
echilibru a puterii din secolele al XVIII-lea ºi al XIX-lea. Graniþele nu mai sunt
bariere. Atacurile cibernetice, finanþate de stat sau ale unor actori nestatali, au
capacitatea de a perturba orice sistem conectat la internet. De asemenea, astfel
de ingerinþe pot accentua clivajele politice ºi slãbi instituþiile civice prin inun-
darea reþelelor de socializare a unei þãri cu un torent de ºtiri false ºi teorii ale
conspiraþiei.

La apogeul Rãzboiului Rece realiºtii clasici priveau cu tristeþe spre secolele
anterioare când Marile Puteri se considerau rivale într-un joc cu reguli care li-
mitau scopurile ºi mijloacele politicii externe, dar erau comun acceptate. Toate
aceste reguli erau menite sã reducã unele calcule greºite ºi sã scadã riscul de
escaladare accidentalã. Astãzi, liderii ºi factorii de decizie politicã ignorã aceste
perspective, crescând exponenþial riscurile la care este supus sistemul interna-
þional. Iar un astfel de comportament în spaþiul cibernetic poate avea efecte ire-
versibile ºi va fi aproape imposibil ca viitoarea competiþie dintre SUA ºi China
sã poatã fi gestionatã. „În absenþa unei anumite clarificãri a limitelor ºi a unui
acord privind regulile reciproce de auto-control, este posibil sã aparã o situaþie
de crizã“16, avertizeazã Henry Kissinger.

Desigur, normele restrictive singure nu vor garanta securitatea ciberneticã.
Pentru ca normele sã fie solide împotriva eºecului, acestea trebuie susþinute de o
apãrare naþionalã îmbunãtãþitã împotriva atacurilor cibernetice. În timp ce Statele
Unite au dezvoltat capabilitãþi cibernetice ofensive foarte performante, în special
dupã atacul terorist din New York, din 11 septembrie 2001, defensiva sa este in-
suficient dezvoltatã ºi nu ridicã mari probleme inamicilor invizibili care doresc
sã se infiltreze în al cincilea domeniu american, de la computerele guverna-
mentale, pânã în cele din domeniul privat.

De-a lungul istoriei a fost esenþial ca liderii naþionali sã ia în serios schimbãri
majore în natura rãzboiului. Tehnologia ciberneticã este marginea de vârf a unei
astfel de transformãri. Viteza cu care web-ul mondial a devenit o potenþialã armã
evidenþiazã amploarea ºi semnificaþia acestei schimbãri. Compararea cu acurateþe
a puterii naþionale a diferitelor state a fost întotdeauna o provocare, dar schim-
bãrile revoluþionare în tehnologiile informatice ºi de telecomunicaþii au fãcut ca
valorile stocurilor pentru cântãrirea capacitãþii relative ofensive sã fie proble-
matice. Raþionamentul echilibrului de putere a apãrut într-o lume cu graniþe clar
delimitate, în care agresiunea a avut loc în material mai degrabã decât în tãrâmul
virtual ºi a folosit mijloace fizice mai degrabã decât digitale. Lumea de astãzi, în
care capacitatea de a perturba este la fel de importantã ca ºi capacitatea de a
distruge, reprezintã o rupturã bruscã de acel trecut ºi, prin urmare, necesitã o
nouã abordare pentru construirea ºi susþinerea ordinii internaþionale.
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Relaþia SUA-China în spaþiul cibernetic:
spre Pearl Harbor sau Westphalia?

Deºi spaþiul cibernetic reprezintã o caracteristicã relativ nouã a relaþiei
SUA-China, controversele din acest domeniu au evoluat rapid spre probleme
critice ºi controversate în ochii ambelor pãrþi, afectând o gamã largã de domenii.
Înþelegerea evoluþiei relaþiei sino-americane din aceastã nouã perspectivã ºi a
factorilor de bazã ai tensiunilor va avea un impact major în ameliorarea diver-
genþelor ºi construirea viitoarei lumi digitale.

În septembrie 2015, preºedintele american Barack Obama a stat alãturi de
preºedintele chinez Xi Jinping în grãdina Casei Albe ºi a anunþat un acord istoric
pentru a opri spionajul economic legat de atacurile cibernetice.17 Domeniul de
aplicare al „U.S.-China Cyber Agreement“18 a fost modest, obligând China ºi
Statele Unite doar sã nu mai fure sau sã ajute la furtul de proprietate intelectualã
prin intermediul metodelor specifice spaþiului cibernetic. Însã la mai puþin de un
an de la semnarea acordului, noua administraþie de la Washington a acuzat
guvernul chinez de ingerinþã în sectorul privat american, iar preºedintele Donald
Trump a dispus impunerea unor noi sancþiuni economice împotriva Chinei. În
2022, Secretarul de Stat Antony Blinken a oficializat strategia prin care SUA va
aborda emergenþa ca super-putere a Chinei: „China este singura þarã care are atât
intenþia de a remodela ordinea internaþionalã, cât ºi, din ce în ce mai mult,
puterea economicã, diplomaticã, militarã ºi tehnologicã pentru a face acest lucru.
(...) vom concura cu China pentru a ne apãra interesele ºi a ne construi viziunea
pentru viitor.“19

Creºterea suspiciunii reciproce faþã de intenþiile celuilalt este profund încor-
poratã în domeniul cibernetic, unde activitãþile anonime ºi invizibile sunt predo-
minante. SUA interpreteazã fiecare pretenþie ºi acþiune a guvernului chinez în
spaþiul cibernetic ca fãcând parte din eforturile de a-ºi spori stãpânirea autocra-
ticã la nivel intern ºi de a beneficia de a fi revizionistul, precum ºi cel care
încalcã regulile pe scena internaþionalã. China considerã cã acuzaþiile SUA ºi
apelul sãu pentru standarde internaþionale sunt menite sã suprime ascensiunea
Chinei ºi sã menþinã liderul SUA în spaþiul cibernetic.

În plus, lipsa normelor cibernetice acceptate la nivel internaþional a fãcut
controversa ºi mai complexã. Interpretarea spionajului cibernetic este un bun
exemplu. SUA fac o distincþie clarã între spionajul cibernetic pentru securitatea
naþionalã ºi cel care are ca finalitate posibile beneficii economice; în timp ce îl
acceptã pe primul drept motiv legitim pentru a efectua spionaj cibernetic, îl descrie
în mod repetat pe cel din urmã drept un motiv inacceptabil. Washingtonul a recu-
noscut cã a recurs la spionaj asupra entitãþilor comerciale, dar ºi-a justificat in-
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gerinþa drept problemã de securitate naþionalã. Din perspectiva chinezã linia este
mult mai subtilã, deoarece securitatea economicã în sine este o parte integrantã
a propriei securitãþii naþionale. China considerã, de asemenea, cã linia roºie a
fost deja încãlcatã, concluzie trasã dupã dezvãluirile din 2013 ale lui Edward
Snowden, privind activitãþile de supraveghere ale SUA.

Cele douã administraþii, de la Washington ºi de la Beijing, au mijloacele
tehnice ºi expertiza pentru a desfãºura operaþiuni ilicite în spaþiul cibernetic ºi,
pânã acum, au arãtat puþinã reþinere în a face acest lucru atunci când servesc
intereselor naþionale. Realismul, cu o variantã actualizatã de realism cibernetic,
este util pentru explicarea atât a stimulentelor pentru spionaj, cât ºi a incapaci-
tãþii normelor ºi instituþiilor liberale de a împiedica acest fenomen. Politicieni,
diplomaþi, oficiali militari ºi oameni de afaceri ºi-au petrecut ultimele trei de-
cenii pregãtindu-se pentru un „Pearl Harbor cibernetic“20: un singur atac dezas-
truos care ar aduce la suprafaþã adevãrata amploare a atacurilor din al cincilea
domeniu. În octombrie 2012, SecretarulApãrãrii de la acea vreme, Leon Panetta,
a avertizat despre un posibil „cyber Pearl Harbor,“21 dezvãluind faptul cã naþi-
unea americanã era vulnerabilã în faþa unui atac ce ar putea genera o adevãratã
undã de ºoc politicã ºi economicã. Originalul Pearl Harbor, cel din 7 decembrie
1941, a fost un rezultat logic, chiar dacã greºit, al strategiei pe termen lung a
Japoniei imperiale de a-ºi extinde imperiul din Pacific ºi de a bloca efortul Statelor
Unite de opri aceastã expansiune. Prin analogie am putea spune cã un Pearl
Harbor modern ar putea fi o strategie greºit calculatã a Beijingului, însã una care
ar paraliza, cel puþin pe termen scurt, America.

Comparaþia cu Pearl Harbor încadreazã în mod util modul în care dependenþa
de spaþiul cibernetic genereazã vulnerabilitãþi pe care adversarii le pot exploata.
Ca toate analogiile, trebuie însã aplicatã cu grijã. Dar chiar dacã nu este o lebãdã
neagrã, aceastã comparaþie oferã o perspectivã asupra modului în care un adversar
ar putea câºtiga influenþã asupra unei armate convenþionale superioare, evitând
zonele de dominaþie militarã mai puternicã a statelor ºi lansând atacuri ciberne-
tice împotriva infrastructurii militare critice. Este, de asemenea, un avertisment
cã o mare parte din capacitatea actualã de luptã tacticã a Statelor Unite depinde
de capacitatea lor de a-ºi securiza spaþiul cibernetic, prin intermediul cãruia sunt
controlate toate capabilitãþile militare. Pe mãsurã ce gama de ameninþãri ciber-
netice se înmulþeºte, iar frecvenþa ºi gravitatea atacurilor cresc, Washingtonul are
nevoie de o dozã de realism cibernetic. Trebuie sã trateze ameninþãrile din al
cincilea domeniu ca pe o prioritate geopoliticã ºi de securitate naþionalã care
necesitã o diplomaþie asumatã, pentru a convinge adversarii SUA sã-ºi schimbe
comportamentul. La urma urmei, spaþiul cibernetic nu este un tãrâm izolat, de
sine stãtãtor, ci o extindere a câmpului de luptã geopolitic.

În ceea ce priveºte capabilitãþile cibernetice ale Chinei, acestea sunt cel mai
bine descrise de un colonel dinArmata Republicii Chineze, Ye Zheng: „Rãzboiul
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cibernetic este încã în fazele sale incipiente, totuºi majoritatea þãrilor ºi arma-
telor îºi accelereazã pregãtirile pentru arme cibernetice pentru a evita sã fie în-
vinºi în aceastã competiþie. În aceste circumstanþe, China a acordat mai multã
atenþie securitãþii spaþiului cibernetic.“22

Ye descrie operaþiunile cibernetice, inclusiv colectarea de informaþii, para-
lizia sistemelor unui oponent, integrarea rãzboiului cibernetic ºi electronic cu
operaþiuni militare mai largi, persuasiunea psihologicã ºi manipularea mulþi-
milor dar ºi apãrarea proprie împotriva tuturor acestor tipuri de vulnerabilitãþi.

Ar putea fi utopic sã credem cã este posibilã resetarea competiþiei SUA-China
în spaþiul cibernetic, având în vedere evoluþia de pânã acum a acesteia. Pentru
prima datã dupã încheierea Rãzboiului Rece, SUA au un competitor pe mãsurã.
China îndeplineºte acum toate criteriile pentru a fi consideratã o superputere –
capabilitãþi financiare, militare (inclusiv nucleare) ºi teritoriale, cercetare ºi dez-
voltare la cel mai înalt nivel, dar mai ales ambiþia de a reconfigura sistemul in-
ternaþional unipolar post-1990 într-unul bipolar. Beijingul nu ºi-a ascuns ambiþia
de a depãºi SUAca principalã superputere economicã ºi militarã a lumii, iar acti-
vitãþile sale în spaþiul cibernetic decurg în mod logic din acest obiectiv.

Însã existã unele acþiuni pe care guvernele le pot întreprinde împreunã pentru
a preveni ca acest tip de adversitate sã fie dãunãtoare nu numai relaþiei lor bila-
terale, ci ºi altor actori din întreaga lume. Iar pentru a evita un posibil Pearl
Harbor cibernetic ºi pentru a se îndrepta spre o soluþie de tip Westphalia, este
necesarã integrarea discuþiilor relevante din dialogurile existente la mai multe
niveluri, precum ºi menþinerea unei relaþii bilaterale deschise ºi active. Lipsa
canalelor de comunicare ºi negociere între SUA ºi China din domeniul cibernetic
este o problemã veche, cauzatã parþial de sensibilitatea subiectului, lacunele de
opinie ºi deciziile agresive luate de ambele guverne. Faptul cã aceste preocupãri
sunt profund împletite cu cele din alte domenii complicã ºi mai mult discuþiile.

Pacea ºi dezvoltarea sunt melodia principalã a vremurilor, dar fantoma rãz-
boiului cibernetic pluteºte în eter. Acest tip de confruntare este încã în fazele sale
incipiente, totuºi atât SUA cât ºi China îºi consolideazã capabilitãþile din acest
domeniu, chiar pentru a evita o înfrângere în aceastã competiþie. Securizarea spa-
þiului cibernetic va necesita cooperare internaþionalã; cu toate acestea, amenin-
þãrile care emanã din al cincilea domeniu ºi rãzboiul cibernetic sunt încã puþin
înþelese. Fãrã o înþelegere clarã a acestui tip de conflict, ameliorarea ameninþãrilor
cibernetice va fi aproape imposibilã.
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