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TURBULENȚĂ GEOPOLITICĂ GLOBALĂ 

 
GLOBAL GEOPOLITICAL TURBULENCE 

 
General-locotenent (r) prof. asoc. dr. Constantin Mincu* 

 
 

Rezumat: Autorul consideră că după declanșarea, nu se știe exact cum, a 
pandemiei COVID-19, soldată până acum la nivel global până la sfârșitul lunii 
mai 2020 cu câteva milioane de persoane infectate și sute de mii de decedați, 
problematica securității globale și cea a salvării umanității trebuie să devină o 
prioritate pentru liderii politici din întreaga lume și pentru toți cetățenii interesați 
de viitorul lor și al urmașilor lor. 

Prezentarea, în articolul de față, a unor declarații cinice și iresponsabile 
făcute de unii lideri politici și de indivizi din sfera înaltă a finanțelor și din 
corporații are menirea de a conștientiza, din nou, pericolul mortal care planează 
asupra umanității. 

De asemenea, conținutul terifiant al cărții autorului Jacques Attali „O 
scurtă istorie a viitorului” din care am reușit să prezint doar scurte pasaje, 
demonstrează că pericolul este real și foarte apropiat în timp. 

Se pune întrebarea cine se poate opune și cu ce forțe!? 
Cuvinte cheie: turbulență geopolitică, COVID-19, Jacques Attali, Super-

imperiul, Hiperconflictul. 
 

Abstract: The author considers that after the outbreak of the COVID-19 
pandemic, which since May 2020 resulted globally in some millions of infected and 
some thousands of dead people, the issue of global security and humanity rescue 
must become a priority for political leaders around the world and for all citizens 
interested in their future and that of their descendants. 

By presenting in this article some cynical and irresponsible statements 
made by some political leaders and individuals responsible in the high sphere of 
finance and corporations leaders is intended to raise awareness, once again, of the 
deadly danger looming over humanity. 

                                                
* membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România, Vicepreședinte al Secției 
de Științe Militare, membru în Consiliul Onorific al Academiei Oamenilor de Știință din 
România, email: mincu_constantin@yahoo.com; telefon: 0722 303 015. 
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Also, the terrifying content of Jacques Attali book “A Short History of the 
Future” of which I managed to present only short passages shows that the threat is 
real and very close in time. 

The question is who can oppose and with what forces!? 
Keywords: geopolitical turbulence, COViD-19, Jacques Attali, super-

empire, hyper-conflict. 
 

În Noiembrie 2019 am predat la Editura Academiei Oamenilor de 
Știință din România articolul Haos Geopolitic Global1, în care, pe baza 
studierii unor puncte de vedere și analize a unor autori străini și români am 
evaluat, cu mijloacele mele științifice modeste, evoluțiile geopolitice din 
ultimii cinci ani, care, au avut loc pe complicata și agitata scenă mondială. 

Nici un politician, analist sau simplu cetățean nu a intuit că peste 
mai puțin de două luni lumea va intra într-o criză medicală majoră prin 
declanșarea în China (Wuhan) a unei epidemii cu virusul COVID-19, 
epidemie care s-a transformat, extrem de rapid, în PANDEMIE, afectând 
aproape toate țările lumii, bilanțul contaminaților și celor decedați fiind 
terifiant (la data de 17.05.2020 s-au înregistrat în întreaga lume 4,77 
milioane infectați și 315.170 decedați). 

Această evoluție a avut și are consecințe majore în relațiile 
dintre statele lumii și, în special între marile puteri, considerând aici 
disputele cu accente tot mai dure dintre Statele Unite ale Americii și 
China. La întreținerea scandalului participă, cu entuziasm, Federația Rusă și 
prietenii ei în special prin orchestrarea unui război informațional global, 
prin răspândirea de știri false și promovarea asiduă a unor teorii ale 
conspirației. Nici România nu a scăpat de „atenția” acestor țări și 
organizații, evenimentele recente din 15 și 16.05.2020 demonstrând acest 
lucru. Din păcate și unii vectori media din țară lucrează asiduu pentru a 
panica și bulversa populația. 

Se constată că acuzele și uneori insultele reciproce între competitorii 
relevanți, se transformă în dispute geopolitice, cu consecințe tot mai grave 
pentru pacea lumii și pentru stabilitatea sistemelor economico-financiare 
globale și statale. 

                                                
1 Gl.lt.(r) prof.asoc.dr. Constantin Mincu, Haos Geopolitic Global, Revista de Științe 
Militare numărul 4/2019. 
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Asistăm la o adevărată turbulență geopolitică globală, mai ales 
după recentele declarații ale Președintelui S.U.A. Donald Trump, în privința 
relațiilor cu China: „Sunt multe lucruri pe care le putem face. Putem rupe 
orice relație.” 

Această declarație a șocat opinia publică mondială, dar și pe liderii 
unor state importante din Europa și Asia, întrebarea care se pune fiind: unde 
se vor opri disputele și ce curs va fi urmat în privința unor escaladări în plan 
economic, financiar și de ce nu, militar? 

Declanșarea crizei mondiale a Coronavirusului în Ianuarie 2020 și 
explozia, fără precedent a răspândirii în întreaga lume, a adus în atenția 
celor interesați, unele declarații șocante ale unor foste și actuale personalități 
mondiale. Cred că nu este rău să le aducem în atenție, pentru că, avem 
datoria să înțelegem ce ni se întâmplă. 

Am selectat din cele douăzeci și una de declarații și luări de poziție 
ușor de găsit pe diverse canale media, doar câteva: 

 Merton Lambert: „Pământul e bolnav de cancer, iar cancerul 
sunt oamenii” (Merton Lambert, formator în cadrul Fundației Rockefeller 
(!?)). 

 Christine Lagarde, șefa F.M.I.: „Bătrânii trăiesc prea mult și 
este un risc pentru economia globală, trebuie făcut ceva”. 

 Dr. Henry Kissinger, are mai multe declarații șocante: 
- „Ilegal o putem face imediat. Constituțional va dura puțin mai 

mult.”(se referă la reducerea drastică a populației lumii). 
- „Depopularea ar trebui să fie cea mai mare prioritate a politicii”. 
- „Persoanele în vârstă sunt consumatori inutili”. 
- „Populația lumii trebuie redusă cu 50%” (n.a. este generos, alți 

indivizi cred că sunt suficienți 100-500 milioane de oameni). 
 David Rockefeller: „Suntem pe punctul de a realiza o 

transformare la nivel mondial. Tot ce avem nevoie este o criză majoră 
credibilă și națiunile vor accepta Noua Ordine Mondială (NEW) (n.a. – 
iată că această criză a apărut, ca din senin !?). 

 Mihail Gorbaciov, fost secretar general al P.C.U.S. și Președinte 
al U.R.S.S.: „Noi trebuie să vorbim mai clar despre sexualitate, 
contracepție, despre avort, despre valoarea controlului populației, deoarece, 
pe scurt, criza ecologică este criza populației. Reduceți populația cu 90%, 
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iar apoi nu vor mai fi suficienți oameni pentru a face atât de multe daune 
ecologice” (n.a. este mai dur decât americanul Henry Kissinger). 

 Jacques Cousteau, 1991, explorator și reprezentant UNESCO: 
„În scopul de a stabiliza populația lumii, trebuie să eliminăm 350.000 de 
oameni pe zi. Acesta este un lucru oribil pe care trebuie să îl spun, dar este 
la fel de rău să nu-l spun”. 

   Dr. Eric Pianka, profesor de ecologie evolutivă la Universitatea 
din Texas: „Războiul și foametea nu sunt eficiente. În schimb, boala a oferit 
cel mai eficient și mai rapid mod de a ucide miliardele care trebuie să moară 
în curând pentru a fi rezolvată criza populației. SIDA nu este un criminal 
eficient, deoarece este prea lent. Candidatul meu favorit pentru eliminarea a 
90% din populația lumii este Ebola, deoarece este extrem de letală și ucide 
în câteva zile, în loc de câțiva ani. Trebuie să creștem mortalitatea cu 90% la 
om”. (n.a. iată că, din senin, din cauze naturale sau din alte cauze a apărut 
un nou candidat eficient (COVID-19) la reducerea drastică a populației. 
Individul poate fi fericit!). 

 Congresmanul Larry P. McDonald, 1976: „Direcția pe care o 
urmează Rockefellerii și aliații lor este de a crea un guvern într-o lume care 
combină supercapitalismul și comunismul în același cort, toate aflate sub 
controlul lor. Mă refer la o conspirație? Da. Și sunt convins că există un 
astfel de complot internațional în domeniu, aplicat și planificat de mult timp, 
și care este incredibil de rău în intenție”. (Congresmanul Larry P. 
McDonald, 1976, ucis într-un zbor al Liniilor Aeriene Coreene, doborât de 
către Uniunea Sovietică.) 

 Prințul Phillip, soțul Reginei Elisabeta, Ducele de Edinburgh: 
„Dacă m-aș reîncarna aș dori să revin pe pământ ca un virus ucigaș care să 
reducă populația umană”. (n.a. iată că dorința i-a fost îndeplinită, fără să fie 
nevoie să se reîncarneze, fiind încă în viață și apropiindu-se de 100 de 
ani!?). 

Am menționat deja că sunt multe asemenea declarații de un cinism 
absolut, dar care, trebuie cunoscute de opinia publică mondială, cu scopul 
unic de a înțelege ce se pregătește și dacă mai poate, pentru a se salva. 

În ceea ce mă privește am luat, cu unele rezerve, declarațiile de mai 
sus și pe cele pe care, din cauza spațiului disponibil, nu am putut să le redau, 
dar citind cartea politicianului și bancherului francez Jacques Attali „ O 



  
 

 
9

scurtă istorie a viitorului”2, am căzut pe gânduri: Dacă totuși se va 
întâmpla!? 

Iată de ce mă simt obligat să redau unele pasaje din cartea 
menționată, o carte care îți dă fiori. De folos ar fi să fie citită atent de cât 
mai mulți oameni. Este șocant ce scrie autorul, în deplină consonanță cu 
declarațiile prezentate mai sus: 

 Autorul nu-și susține teoriile privind evoluția omenirii în acest 
secol folosind, de bun simț de altfel, expresii de genul: „probabil că...”, nu, 
el face afirmații clare, de genul: „Se va produce, declanșa, întâmpla etc. 
ceva” la niște date oarecum precise. Ion Coja îl definește pe Attali ca pe „un 
evreu care știe el ce spune”. 

 Attali confirmă faptul că bancherii „Iluminati” sunt în curs de 
impunere a unei hidoase „ Brave New World” asupra omenirii, una care n-
are nici o conexiune cu frumusețea, bunătatea, adevărul sau realitatea. 

 Deși este adeptul reducerii drastice a populației lumii, susține o 
unică excepție: la Congresul European Evreiesc afirmă că populația 
evreiască din lume trebuie să se ridice la 200 de milioane (cei interesați pot 
găsi pe internet un CV impresionant al lui Attali, el afirmându-se în politică, 
finanțe și în eforturile de instaurare a „Noii Ordini Mondiale (NEW)”. 

 Interesant este că a scris o prezentare elogioasă la adresa lui 
Karl Marx, argumentând că Marx a fost un adept al pieței libere care a 
favorizat capitalismul ca un pas decisiv spre idealul său comunist și a prezis 
globalizarea așa cum o știm astăzi (de exemplu Noua Ordine Mondială). 

 În „O scurtă istorie a viitorului”, Attali prezice că secolul XXI 
se va desfășura în trei faze distincte: 

1. Super-imperiul 
Mai întâi va fi o eră de privatizare în care societățile (corporațiile) 

impun ordinea de zi. El scrie: „Banii îl vor scăpa în cele din urmă de tot 
ceea ce-l amenință, inclusiv de statele-națiuni, care se vor distruge 
progresiv. Piața va deveni singura lege recunoscută în lume. Un sistem de 
putere a cărui structură rămâne evazivă, dar al cărui scop este global”. 

2. Hiperconflictul 
Super-imperiul va face implozie și va exista o perioadă de haos la 

nivel mondial. Începând cu 2030, Attali prevede „războaie devastatoare, 

                                                
2 Jacques Attali, O scurtă istorie a viitorului, Editura Polirom, 2016. 
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națiuni erodate, grupuri religioase, entități teroriste și pirați ai piețelor 
libere” care se vor lupta unul împotriva celuilalt. 

 
3. Hiperdemocrație (2060). 
Extenuată de războaie și de revolte sociale, populația lumii va 

accepta cu brațele deschise „crearea unui guvern mondial democratic”. 
Acesta va fi un sistem colectivist, în care toată lumea lucrează pentru 
„binele comun” (n.a. știm cu toții ce înseamnă acest „bine comun” încă din 
vremea comunismului). 

 Iată, în continuare, câteva teme abordate de Attali în această 
carte, pentru a vă oferi o idee despre viitorul pe care ni-l pregătesc 
„elitele”: 

 Iluminati și sexualitatea 
În viitor, oamenii nu se vor mai lega și nu își vor mai crea familii. 

„Cuplul nu va mai fi principala bază a vieții și sexualității. Oamenii vor 
prefera să aleagă, în deplină transparență, iubirea poligamă sau poliandră.” 
(n.a. în continuare autorul dezvoltă în acest capitol și alte idei ciudate, care, 
pun serios pe gânduri un om normal în aceste vremuri). 

 Supravegherea 
Attali a descris o imagine a unui sistem de supraveghere omnipotent 

și omniprezent în viața tuturor oamenilor. Chiar și mașinile noastre de spălat 
vor conspira împotriva noastră, în timp ce „ambalajele produselor 
alimentare, tapițeriile vehiculelor și bunurile de uz casnic vor deveni 
«comunicative». (n.a. în dezvoltarea ideilor sale demente aduce și alte 
argumente, precum că nu putem evita cursul scris de alții pentru noi 
toți). 

 Imigrarea 
Fluxurile de imigrare se vor extinde și vor scufunda statele-

națiune. „Marea Britanie va deveni o țară-gazdă majoră, în special pentru 
cetățenii din țările Europei Centrale. În cele din urmă, aceștia vor spune la 
rândul lor bun venit muncitorilor ucrainieni, ei înșiși înlocuiți de ruși și de 
vasta populație chineză”. Țările durabile (rămase) vor învăța că „un aflux de 
populație este condiția ca ele să supraviețuiască”. Într-un peisaj sinistru, 
Attali vorbește despre hoardele lumii a treia înghițind Vestul: „Mai 
numeroase ca niciodată, masele se vor arunca asupra porților Vestului. Ele 
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deja numără sute de mii în fiecare lună; această cifră va crește la milioane, 
apoi la zeci de milioane”. 

Statele Unite vor fi cea mai populară destinație și, „în douăzeci de 
ani, populațiile hispanică și afro-americană vor constitui aproape o 
majoritate în S.U.A.”. (n.a. continuarea capitolului este și mai incitantă. 
Merită citit!). 

 Viitorul S.U.A. 
Dolarul va rămâne moneda dominantă cel puțin până în 2025, când 

susținătorii străini vor începe să-l abandoneze și „piramida creditului bazată 
pe valoarea locuințelor americane, se va prăbuși”. 

S.U.A. vor începe apoi să se dezintegreze, violența și haosul fiind 
urmarea crizei economice. Attali statuează: „Nu va exista pentru Africa de 
mâine o zi care să semene cu Vestul de azi, dar întregul Occident de mâine 
ar putea evoca Africa de astăzi”. „S.U.A. vor trebui să-și remodeleze 
guvernul, pentru a recâștiga controlul”. „Statele Unite ar putea deveni atunci 
un fel de social-democrație scandinavă sau o dictatură – și chiar, probabil, 
una după alta. Nu ar fi pentru prima dată când o astfel de surpriză s-ar 
produce: primul lider care a aplicat principiile necesare pentru a ieși din 
criză a fost Mussolini, al doilea a fost Hitler și însuși Roosevelt a fost al 
treilea”. 

„Pe măsură ce haosul și violența vor înghiți lumea, creștinismul și 
islamismul se vor consolida. Zona strâns legată de Biblie din sudul Statelor 
Unite ale Americii se va mobiliza și ar putea domina politica S.U.A. Statele 
Unite ar putea ajunge în jurul anului 2040 să cadă pradă unei ispite 
teocratice, explicite sau implicite, sub forma izolaționismului teocratic în 
care democrația nu ar mai fi decât o umbră”. 

 Viitorul război 
În jurul anului 2030, Attali vede începerea „hiperconflictului”, o 

perioadă de violență extraordinară și de revolte, total diferită de 
„hiperdemocrație”; un guvern comunitar unic va apărea în jurul lui 2060. 

Războaiele viitoare se vor purta cu arme „chimice, biologice, 
bacteriologice, electronice și nanotehnologie”. „Armele chimice vor fi 
capabile  să caute și să ucidă liderii fără a fi detectate; pandemii ar trebui să 
fie gata de declanșare la dorință (n.a.: cartea a fost scrisă în 2016 și iată că în 
2019-2020 s-a declanșat o pandemie provocată de COVID-19, fără să se știe 
precis cum a ieșit din cutia Pandorei); arme genetice complexe vor fi 
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îndreptate în viitor, în special împotriva anumitor grupuri etnice. 
Nanoroboții la fel de mici ca un fir de praf, cunoscuți sub numele de jeleuri 
gri, ar putea efectua pe furiș misiuni de supraveghere și atacare a celulelor 
corpului inamicului. 

Aceste arme vor fi disponibile pe scară largă. „Cele mai multe dintre 
aceste arme vor fi accesibile națiunilor mici, non-statelor, contrabandiștilor, 
piraților, mercenarilor, gherilelor, mafiei, teroriștilor și oricărui tip de 
traficant”. 

În continuare autorul dezvoltă teoria generalizării războaielor în 
toată lumea, începând cu unele state „favorizate” de acest proces, precum și 
recrudescența conflictelor interetnice. 

 În ultimele capitole, Attali abordează problema legalizării 
drogurilor, cu efecte devastatoare asupra indivizilor și comunităților. 
Afirmă, de asemenea, că feminismul este necesar socialismului el militând 
pentru „Creșterea progresivă a ponderii femeilor în fiecare dimensiune a 
economiei și societății în special prin intermediul microfinanțării”. 

Abordează în Cipul pentru creier, problema controlului total asupra 
indivizilor lumii cu efecte pozitive puține și cu extrem de multe aspecte 
negative, conducând spre nebunie generalizată. 

 Nebunia Agendei 
Cartea este plină de alte descrieri similare ale omului viitorului, ca 

fiind un obiect industrial, ecou al visului comunist despre „omul sovietic”. 
 Scopul final al NOW 
Aproape de sfârșitul cărții, Attali ne spune scopul final al Noii 

Ordini Mondiale: distrugerea omenirii. (n.a.- dezvoltă scenarii și ipoteze 
terifiante). 

 Interesant este faptul că autorul cînd vorbește despre 
„hiperconflict” nu pomenește nimic despre utilizarea armelor nucleare, arme 
cu potențial distructiv total, care ar pulveriza orice formă de viață de pe 
Pământ. Cred că „Dosarul Nuclear” ar trebui studiat mai atent, pentru că 
țările posesoare și aspirante, fac eforturi considerabile pentru a-și spori 
capacitățile. Acum lumea fiind ocupată cu pandemia, cu criza economică și 
financiară, a cam uitat că poate dispărea cu totul în treizeci de minute. 

În final, în această mare de turbulență generalizată, în care 
statele lumii și cetățenii lor nu conștientizează ce li se pregătește de 
către un grup de iresponsabili, consider că nu este suficient să criticăm și să 
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expunem Noua Ordine Mondială (NOW), ci trebuie, în modul cel mai 
hotărât, să ne creăm propria noastră lume, înainte ca un cult nebun să ne 
distrugă pentru totdeauna. 
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