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Problematica terorismului contemporan a căpătat o dată cu tragicele 
evenimente petrecute în SUA, la 11 septembrie 2001 valenţe deosebite, 
determinând schimbarea viziunii majorităţii statelor lumii faţă de acest 
flagel, indiferent dacă ele s-au confruntat cu acte teroriste concrete pe 
teritoriile lor naţionale. 

„Nimic nu va fi ca înainte“ [1] aprecia un cotidian, iar caracterizarea 
dată atentatelor teroriste de „hiperterorism ori megaterorism“ subliniază că 
„agresiunea este atât de mare încât nu seamănă cu nimic cunoscut până în 
prezent. Atât de mare încât nu i se poate da nume. Atentat? Atac? Act de 
război?“ [2]. 

În acest context nou s-a avansat conceptul de „neoterorism“ sau 
„superterorism“ – forma inedită de manifestare pe plan mondial a 
confruntărilor militare asimetrice, care pot îmbrăca fie caracterul clasic de 
acţiune militară, fie de folosire a unor mijloace sau metode specifice 
neconvenţionale. Situaţia este impusă de faptul că nu este exclus ca 
„superterorismul“ să recurgă în viitor la utilizarea armelor de distrugere în 
masă, manifestându-se sub forma terorismului nuclear, chimic sau 
bacteriologic sau la ecoterorism şi ciberterorism, cu consecinţe greu de 
imaginat la scară naţională sau mondială. 

Rivalitatea religioasă împletită cu xenofobia, cu ura pătimaşă 
manifestată făţiş în numele unor precepte absolutizate reprezintă o realitate 
veche de secole. Neoterorismul de factură fundamentalist-religioasă se 
particularizează de cel clasic prin impactul mediatic pe care este capabil 
să-l realizeze, prin potenţialul de intimidare şi de inducere a terorii de care 
dispune. 

Fundamentalismul religios îşi poate direcţiona potenţialul de ură şi 
violenţă, inclusiv spre proprii coreligionari care deviază de la linia 
preceptelor absolutizate. 

Sursa fundamentalismului islamic ca şi a terorismului de origine 
extremist-islamică nu a constituit-o niciodată Coranul, Sharia sau alte 
precepte religioase musulmane, ci dezvoltarea anacronică a ţărilor 
musulmane în contextul afirmării economice şi politice a Occidentului 
creştin. Mulţi musulmani fervenţi au interpretat starea de inferioritate 



economică, socială şi politică ca pe un semn al „relaxării“ lor spirituale, 
fapt care a dus la năruirea imperiilor arabe şi a celui otoman. 

La mijlocul secolului al XVIII-lea, un teolog numit El-Wahhab a pus 
bazele unei mişcări de renaştere a Islamului, bazată pe disciplina 
religioasă. Noua mişcare a servit drept ideologie de luptă unui şeic local, 
Mohamed Ibn Saud care a unit triburile din Peninsula Arabică punând 
bazele Arabiei Saudite şi dinastiei cu acelaşi nume. Resurecţia islamică a 
adus cu sine şi primele derapări de factură teroristă, El-Wahhab autorizând 
masacrele de la Qarbala, unde au fost ucişi mii de arabi. Cu toate acestea, 
primul apostol al fundamentalismului islamic violent a fost un molah 
itinerant, scriitor şi activist politic numit El-Afgani, care a decretat că nu 
există nici o compatibilitate între islam (care cuprindea religia, legea, 
guvernarea şi socialul) şi modul de viaţă de tip occidental (european). 

Transformarea fundamentalismului religios în politică de mase a 
debutat în 1928 când un activist egiptean, El-Banna, a format Frăţia 
Musulmană. Această organizare politică a derapat spre terorism datorită 
ideologului Said Qutb. Acesta a trasat linia politică clasică a terorismului 
fundamentalist islamic, care se angaja în lichidarea tuturor guvernelor 
musulmane „corupte de ideile occidentale“ şi înlocuirea acestora cu 
conduceri devotate aplicării stricte a „Shariei“. Victima cea mai 
proeminentă a fundamentaliştilor islamici clasici a fost preşedintele 
egiptean Anwar El Sadat asasinat în 1981, dar fundamentaliştii au obţinut 
şi succese politice şi militare de proporţii cum a fost revoluţia islamică din 
Iran, din 1979, care a condus la instaurarea regimului Ayatolahului Kho-
meiny şi ocuparea Kabulului în 1996 de către regimul taliban afgan. 

Diferenţa esenţială între fundamentalismul islamic clasic şi 
neoterorismul fundamentalist islamic constă în faptul că primul era 
îndreptat în special împotriva guvernărilor musulmane bănuite a fi corupte 
de civilizaţia apuseană, în timp ce neoteroriştii islamici îşi propun în 
secolul al XXI-lea să distrugă „sursele şi promotorii corupţiei Shariei“, 
adică civilizaţia apuseană.  

Primul centru ideologic al neoterorismului fundamentalist a apărut la 
Azhar, în Egipt unde Omar Abder Rahman – clericul orb (sau Ayatolahul 
Khomeiny al Egiptului) a redactat o disertaţie de 2000 de pagini pe tema 
Jihadului, pe care îl considera apelul la arme pentru distrugerea 
necredincioşilor. Motivaţia acestei pervertiri a Coranului consta în faptul că 
istoric, Islamul a fost impus prin război iar în viitor aceasta este singura 
alternativă pentru musulmani. 

Unul din apologeţii lui Omar Rahman, Abdes Salan Farag a scris o 
lucrare devenită „Biblia asasinilor lui Sadat“ prin care sugera că terorismul 



prezentat ca „război sfânt“ ar reprezenta unul din fundamentele Coranului, 
„cel de al şaselea stâlp al Coranului“. 

Derapând şi mai grav de la conceptele Coranului, şeicul Abdullah 
Azzam a fondat o nouă şcoală islamică: „Jihadismul“ care punea accent pe 
martiraj şi dezlega pe fideli în comiterea actelor de terorism. Azzam a fost 
unul din fondatorii organizaţiei teroriste palestiniene HAMAS, a recrutat 
mujahedini pentru Afganistan, unde a editat o enciclopedie a arabilor 
martiri din războiul sovieto-afgan, lucrarea având titlul sugestiv „Iubiţii 
fecioarelor din Paradis“. Azzam a fost locţiitorul ideologic al lui Osama 
bin Laden şi împreună cu Abdel Rahman, şeicul orb, au pus la cale primele 
atentate superteroriste de la World Trade Center, Nairobi, Dar-es-Salam şi 
din Cartierul turistic din Cairo. Deoarece succesul acestor atentate a fost 
relativ mare, emulii acestora au perseverat şi în secolul al XXI-lea atacând 
de data aceasta decisiv turnurile gemene din New York şi Pentagonul. 

Ca segment al societăţii umane, lumea arabă îşi are particularităţile ei; 
specificităţi locale complexe, reacţii greu de prevăzut şi înţeles în 
contextul dezvoltării economico-sociale a restului lumii în cu totul alţi 
parametri decât prevăd Coranul sau filozofia islamică. În efortul de 
depistare a cauzelor care au permis intensificarea fenomenului terorist, 
trebuie avute în vedere mutaţiile importante petrecute în acest areal, mai cu 
seamă după cel de al doilea război mondial. 

Înlăturarea sistemului mandatelor, instituit după prima conflagraţie 
mondială, a condus la apariţia unor entităţi statale imature politic, dar 
determinate din punct de vedere naţionalist şi religios care, în condiţiile 
unei politici mondiale existente, vor deveni în scurt timp surse de tensiuni 
şi conflicte. 

Trei evenimente majore au marcat decisiv evoluţia statelor din zona 
Orientului Apropiat şi Mijlociu. În ordine cronologică acestea sunt: 

− înfiinţarea Statului Israel în 1948 şi conflictele consecutive acesteia 
apărute între evrei şi arabi, în special în teritoriile palestiniene 
ocupate; 

− revoluţia islamică din Iran (1979); 
− războiul sovieto-afgan (1979-1989). 
Împreună cu uriaşul interes manifestat de marile puteri (URSS şi 

SUA) faţă de rezervele petrolifere din zonă şi de posibilitatea obţinerii 
unor poziţii strategice în perspectiva unei bipolarităţi îndelungate, aceste 
cauze au influenţat radicalismul islamic şi pe acest fond, escaladarea 
acţiunilor, cu caracter terorist. 

Pentru că tot am amintit cuvântul „islam“ în contextul proliferării 
agresiunilor teroriste în lumea arabă, ar trebui să explicăm acest termen 



pentru a ne convinge că în majoritatea cazurilor este folosit în sens 
impropriu. 

Etimologic, mare parte din cercetătorii musulmani traduc în franceză 
„islam“ prin „soumission“ (supunere), ceea ce nu pare să fie cel mai corect 
mod de abordare. 

Conform Coranului, islamul este „adevărata religie“ indiferent de 
profetul care a iniţiat-o sau de epoca iniţierii. Islamul este „adeziunea la 
pacea lui Dumnezeu“, sinonimă într-un fel cu religia revelată sau cu religia 
monoteistă, cea a lui Noe, Avraam, Moise sau Mohamed. Islamul este de 
fapt ultima dintre religiile monoteiste, mesajul lui Dumnezeu revelat 
profetului Mohamed de către Arhanghelul Gavril. Această religie s-a 
născut la Mecca, în Arabia, la începutul secolul al VII-lea d.Ch. 

Islamismul a evoluat într-adevăr de la revoluţia şiită din Iran până 
astăzi; marile mişcări islamiste, adesea chiar partidele politice înscrise în 
viaţa politică naţională sunt pe cale de integrare şi normalizare; de 
exemplu în Iran, Turcia şi chiar Egipt. Dimpotrivă mişcările transnaţionale 
sunite – ale căror organizaţii gravitează în jurul lui bin Laden – sunt în 
continuă creştere în privinţa capacităţii de mobilizare, chiar dacă 
programul lor sau fundamentul doctrinal pare destul de sărac; de exemplu, 
aplicarea legii islamice la nivel social sau unificarea comunităţii islamice 
mondiale. 

„Islamul vagabond“ cum l-a numit un universitar libanez, adică 
diaspora diseminată prin lume şi mai ales în Europa, este reţeaua 
comunistă transnaţională în care proliferează fundamentalismul; atentatele 
împotriva New York-ului arată câte grupuri teroriste sunt azi, în mai mare 
măsură decât în trecut, răspândite în mai multe ţări folosindu-se de 
populaţiile imigrate sau de diaspore, în general liniştite, ca de o „plapumă“ 
protectoare, beneficiind de avantajele diverse pe care le reprezintă 
democraţiile reprezentative din Europa şi America de Nord. 

Fundamentalismul este divizat în două curente care au făcut de altfel 
paşi de apropiere în ultimii ani, graţie tocmai lui bin Laden. Pe de o parte 
„Fraţii musulmani“ (inspiraţi de un gânditor arab contemporan Said Qtub), 
pe de alta salafismul (salafi, cei care preced strămoşii noştri) care pretinde 
că revine la o lectură puritană, severă în vigoare a Islamului şi care tinde să 
depăşească diferenţele şi diferendele dintre ţările arabe. „Salafismul“ este 
un sistem de idei care se propagă prin intermediul unor ţări arabe – 
criticând „decadenţa“ presupusă a unor conducători (egipteni, saudiţi, 
iranieni, tunisieni, algerieni etc.) prezenţa trupelor americane, occidentale 
şi creştine – pe teritoriul sfânt al Islamului în Arabia Saudită etc. 
Salafismul se bazează pe următoarele idei: purificarea constantă a 
sufletului prin adeziunea la legea sfântă, monoteismul şi recunoaşterea 



Coranului ca sursă indiscutabilă a Islamului. El îi consideră apostaţi 
(infideli) pe musulmanii care nu se călăuzesc după canalele salafiste cu 
privire la Islam. 

Ascensiunea grupărilor islamiste între anii ’80 şi ’90 a avut loc ca 
motivaţie mai degrabă religioasă şi protestatară decât politică: mesajul lor, 
propagat prin practicile teroriste, denunţă mai degrabă decât să propună o 
alternativă politică elaborată. Este adevărat că societăţile musulmane s-au 
reislamizat în această perioadă, în mod spontan. Tendinţele spre elaborarea 
unei societăţi islamice au înlocuit puţin câte puţin aspiraţiile de formare a 
unor state-naţiuni raţionale şi moderne. 

Această radicalizare s-a concretizat în multiplicarea şcolilor religioase 
de stat sau private. Aceste şcoli au crescut numărul persoanelor educate la 
o formă militantă de exegeză a Coranului şi pentru care islamizarea 
societăţii civile este un fapt de la sine înţeles. 

Arabii au elaborat în timp o etică foarte exigentă şi extrem de actuală, 
dar a fost întotdeauna o etică războinică, obligând bărbatul să-şi ocrotească 
armele, femeile şi memoria strămoşilor şi mai ales să nu accepte niciodată 
insulta sau dispreţul. Această exagerare a vitejiei, dictată cu zel războinic, 
a sacralizat ceea ce este mai drag şi ceea ce trebuie ocrotit. 

Dacă privim din acest punct de vedere, putem înţelege cum a fost 
posibilă rezistenţa de peste un deceniu a Afganistanului în faţa agresiunii 
URSS, entuziasmul cu care a fost primită revoluţia islamică a lui 
Khomeiny în Iran şi schimbarea de atitudine faţă de SUA (iniţial, 
sprijinitor de bază în lupta anticomunistă), în momentul în care acestea 
(SUA) au fost percepute ca bastion al iudaismului în Arabia şi ca ocupant 
(prin bazele militare din Arabia Saudită) al locurilor sfinte ale 
musulmanilor (Mecca şi Medina). 

Nu este greu de înţeles virajul de 180º a lui Osama bin Laden şi al 
organizaţiei sale Al-Qaeda de la lupta anticomunistă la războiul „sfânt“ şi 
total (Jihad) împotriva americanilor şi aliaţilor acestora. 

Momentul de vârf al activităţilor sale teroriste nu este, paradoxal, 
atacul de la 11 septembrie 2001, ci reunirea în 1998 a principalelor 
organizaţii teroriste, arabe, indiferent de orientarea acestora, în „Frontul 
Islamic Mondial al Războiul Sfânt“ împotriva evreilor şi cruciaţilor 
(creştinilor). Unificarea unor grupări radicale, divers motivate, sub 
stindardul luptei antiamericane reprezenta atât un succes a lui Osama bin 
Laden, cât şi a celor ce ameninţă constant pacea în Orientul Mijlociu şi în 
întreaga lume. „A-i lovi pe americani prin acte de terorism este o 
îndatorire religioasă, logică. Îi suntem recunoscători măritului Allah 
pentru că ne-a ajutat să ducem mai departe cauza lui împotriva atacurilor 
Americii şi Israelului asupra teritoriilor islamice sfinte  – se exprima 



Osama bin Laden într-un interviu acordat ziarului „Nida ul-Islam“, pe 15 
noiembrie 1996. 

Continuator al politicii antiamericane, promovate de Omar Abdel 
Rahman, liderul spiritual al organizaţiei „Jamaat al Islamiya“ – bin Laden 
a preluat apelul acestuia la Războiul Sfânt şi la edificarea statului islamic 
mondial. Spre deosebire de liderul palestinian George Habash, un marxist-
leninist intolerant, al cărui unic scop este distrugerea Israelului, bin Laden 
urmăreşte eliberarea teritoriilor sfinte – Mecca şi Medina de sub ocupaţia 
americană. În celebra „fatwa“ (condamnare la moarte) din 23.02.1998, bin 
Laden afirma că „uciderea americanilor şi aliaţilor acestora – civili şi 
militari – este o obligaţie a fiecărui musulman care are posibilitatea să o 
facă, indiferent de ţara în care se află“. 

Beneficiind de numeroase surse de finanţare – de la averea personală 
estimată la 250-300 milioane de dolari, până la sume colectate de la 
fundaţii de „caritate“ islamice şi bani obţinuţi din „taxe de protecţie“ etc. – 
teroristul saudit a fost implicat în cele mai multe atentate cu caracter 
politico-religios din ultimii ani. Organizaţia condusă de el, Al-Qaeda a 
reuşit crearea unor structuri militare şi a unor baze de pregătire apte să 
permită antrenarea unui număr mare de luptători în numele „sacrelor 
idealuri“ ale Războiului Sfânt. A reuşit prin sprijin logistic şi motivaţie 
religioasă să strângă în jurul său şi al organizaţiei sale cele mai importante 
reţele teroriste din lumea arabă. 

În Algeria, grupările ataşate idealurilor lui bin Laden sunt: Armata 
Islamică a Salvării (A.I.S.) constituită în 1992 cu scopul de a institui un 
guvern islamic sunit (condusă de Abassi Madani şi Ali Belhadj), Grupul 
Islamic Armat (G.I.A.) – una din cele mai periculoase organizaţii teroriste 
din lume, denumită şi „Khmerii verzi“ datorită atrocităţilor comise. Noul 
lider nu este încă cunoscut de serviciile speciale. 

În Egipt, se remarcă, prin ideologie şi activitate, grupările „Al Gama'a 
Al Islamiya“ (G.A.I. sau G.I.) şi „Grupul Islamic Egiptean Jihad“, ambele 
având drept scop instituirea unui regim islamic în „ţara faraonilor“. 
Activitatea lor a indus tentative de asasinare a preşedinţilor americani şi 
egipteni cu ocazia unor întâlniri la nivel înalt, anihilate de serviciile de 
protecţie ale acestor state. 

Un capitol aparte în existenţa şi activitatea acestor reţele teroriste îl 
constituie grupările anti-israeliene alcătuite în general din palestinieni din 
teritoriile ocupate, structuri create şi dezvoltate în peste 50 de ani de luptă 
împotriva evreilor, consideraţi ocupanţi ai teritoriilor străvechi 
palestiniene. S-au remarcat prin intensitatea luptelor duse „Hamas-ul“ şi 
„Jihadul Islamic“, organizaţii desprinse din „Frăţia musulmană“. Aripa 



militară acţionează sub numele de „Discipolii lui Yehia Ayyash“ şi are 
legături cu „Hezbollah“-ul din Siria şi Liban. 

În „fatwa“ emisă la 28 februarie 1998 de „Frontul Islamic Mondial“ – 
Jihadul împotriva evreilor şi cruciaţilor – evreii ocupă primul loc în 
ordinea ţintelor vizate de terorişti, înaintea creştinilor fie ei americani sau 
europeni. 

Fatwa [3] – dată de Shaikh Usama Bin – Muhammad bin Laden, 
Aiman al-Zawahiri, emir al Grupării Jihadului din Egipt (G.I.), Abu Yasir 
Rita’i Ahmad Taha, lider al Grupului Islamic Egiptean, Shaykr Mir 
Hamzah, Secretar al Ulemalelor din Pakistan şi de Fazlur Rahman, emir al 
Mişcării Jihadului din Bangladesh, condamna SUA pentru bazele din 
Arabia Saudită unde ocupă pământul Sfânt al Islamului, impun propriile 
reguli terorizând popoarele vecine musulmane. De asemenea condamnă 
alianţa cruciato-sionistă pentru blocada Bagdadului, milionul de doctrine şi 
umilirea populaţiei musulmane şi, nu în ultimul rând, dorinţa SUA de a 
ocupa Peninsula Arabă. 

În opinia lor, aceste „crime şi păcate“ comise de americani reprezintă 
o declaraţie de război împotriva lui Allah, a mesagerului său şi a 
musulmanilor. Sunt chemaţi toţi învăţaţii şi liderii religioşi, tinerii 
musulmani să lanseze raiduri împotriva „trupelor satanice ale SUA“ şi a 
tuturor „aliaţilor diabolici“ ai americanilor. 

În spaţiul asiatic, Afganistanul, Pakistanul, zona Kashmirului şi partea 
musulmană a Chinei constituie zonele predilecte de activitate ale rebelilor 
islamici. De departe organizaţia Al-Qaeda este structura în jurul căreia în 
prezent gravitează celelalte organizaţii. Iniţiată şi condusă de bogatul 
saudit, posedă numeroşi membri recrutaţi din rândurile veteranilor 
războiului din Afganistan, ale tinerilor radicali musulmani şi ale trupelor 
de mercenari. Înfiinţată în 1990, gruparea urmăreşte răsturnarea tuturor 
guvernelor nonislamice din lumea arabă şi declararea Ierusalimului oraş 
islamic. Are puternice relaţii cu „Harakat-ul Ansar“ în Kashmir şi gruparea 
„Al-Intihad“ cu sediul în Somalia. 

Osama bin Laden urmăreşte ca trupele occidentale să părăsească 
teritoriile arabe, răsturnarea guvernului saudit şi înlocuirea sa cu un stat 
islamic sub domnia legii sfinte „Shary’a“. Este, în prezent, cel mai căutat 
terorist din lume, fiind deja implicat în atentatul de la World Trade Center 
din 1993, în cel de la Dharham din 1996 şi în atacul asupra ambasadelor 
SUA din Kenya şi Tanzania din 1998. 

Ca urmare a atacurilor din septembrie 2001, SUA au declanşat 
operaţiunea „Război împotriva terorismului“, Osama bin Laden şi 
organizaţia sa devenind ţintele prioritare ale americanilor şi aliaţilor 
acestora.  



În discursul ţinut cu ocazia comemorării a 6 luni de la atacurile din 11 
septembrie, George W. Bush arăta: „ne confruntăm cu un duşman de o 
ambiţie nemăsurată, care nu este constrâns de lege sau moralitate. 
Teroriştii dispreţuiesc celelalte religii şi au pângărit-o pe a lor. Ei sunt 
hotărâţi să extindă orizontul crimelor lor. Teroarea care s-a năpustit 
asupra New York-ului şi Washington-ului ar putea lovi, data viitoare, 
orice alt centru al civilizaţiei. Împotriva unui astfel de duşman nu există 
imunitate şi nu se poate vorbi de neutralitate“. 

Costurile economice ale terorismului sunt foarte ridicate. Doar 
Washingtonul cheltuie 5 miliarde de dolari pe an pentru a lupta contra 
terorismului atât în SUA, cât şi în alte regiuni ale lumii. Acest preţ este 
probabil dublat prin costurile personale pentru protecţie ale oamenilor de 
afaceri şi firmelor americane. 

Terorismul loveşte şi în bazele economice ale altor state. Egipt, Israel 
sau Cipru, ţări cu venituri mari din turism, sunt practic scoase din circuitul 
acestei industrii. 

În ultimii ani numărul actelor de terorism internaţional s-a redus de la 
665 în 1987, la 300-400 recent. 

Considerat pe vremuri ca obiectiv strategic al securităţii interne a 
statelor, terorismul este astăzi o problemă de securitate pe plan 
internaţional. Astăzi se poate spune că terorismul este un factor perturbator 
al relaţiilor interstatale şi interetnice şi un parazit al sistemului 
internaţional. 

Este firesc în acest context ca brutalitatea actului terorist şi 
imprevizibilitatea sa să tulbure regulile jocului tradiţional al politicii. De 
aici necesitatea pentru orice regim democratic de a replica urgent oricăror 
tentative de terorism. 

Datorită sprijinului de care se bucură în lumea arabă este de presupus 
că prinderea sa şi neutralizarea Al-Qaeda vor necesita timp şi eforturi 
serioase, extinderea conflictului şi în alte ţări (vezi cele două atentate din 
ultima perioadă din Turcia şi cel din Spania) putând deveni o consecinţă 
demnă de luat în seamă.  

După 11 septembrie fenomenul globalizării s-a îmbogăţit cu o nouă 
caracteristică, incluzând terorismul şi lupta împotriva lui. Globalizarea este 
deci favorizantă pentru dezvoltarea unor structuri noi fără verticalitate, 
cum sunt reţelele de terorism, cele ale traficanţilor de droguri, arme şi 
sclavi sau lanţurile de magazine, hoteluri şi întreprinderi transnaţionale. 

Cruciada antiteroristă a făcut ca în pofida tuturor dezminţirilor 
oficiale, discuţia pe teoria ciocnirii civilizaţiilor să continue. În urma 
represiunii contra Afganistanului, fundamentalismul islamic s-a consolidat, 
aceasta fiind apreciată în lumea Coranului drept o arogantă şi nejustificată 



acţiune americană. Francis Fukuyama, celebrul politolog american şi 
adversar teoretic recunoscut al colegului său de breaslă Samuel P. 
Huntington, a publicat un eseu despre „Fundamentalismul islamic şi 
asemănările sale cu doctrina teroristă“ [4] în care afirmă clar că islamismul 
contemporan este generator de mişcări radicale şi antioccidentale care 
resping toleranţa şi urăsc statul occidental pe motivul că el facilitează 
pluralismul şi democraţia. Aceste mişcări radicale  islamice împart lumea 
în două părţi distincte şi antagonice: credincioşii islamici şi necredincioşii. 
Din aceste motive, conchide Fukuyama, actuala luptă cu terorismul nu este 
un război împotriva câtorva fanatici izolaţi, ci unul împotriva „fascismului 
islamist, doctrină intolerantă şi antimondialistă“ a cărei ascensiune are la 
bază „stagnarea şi sărăcia“ în Orient. 

Este exact ceea ce afirma bin Laden în a doua casetă video difuzată la 
televiziunea „Al-Jazeera“, din 3 noiembrie: „Este vorba de un război 
religios la bază, popoarele musulmane din Orient alături de musulmanii 
din Afganistan înfruntă popoarele Occidentului care sunt cruciaţii … Bush 
care a afirmat public că este vorba de o cruciadă, a pronunţat aceste 
cuvinte în faţa lumii întregi, ceea ce confirmă acest adevăr“. 

Indiferent de durata acestui război, trebuie făcute două precizări 
importante: 

− sub nici un motiv, acte reprobabile şi cutremurătoare ca cele din 
ultimii ani nu trebuie să se mai întâmple. Lupta împotriva agresiunii 
barbare, a crimei iraţionale, trebuie să continue, fără a se ţine cont 
de costuri, până la eradicarea totală şi definitivă a terorismului la 
nivelul întregii planete; 

− în circumstanţele actuale este nevoie de o delimitare a sintagmei 
„terorism islamic“ de termenul „Jihad = Războiul sfânt“, întrucât se 
pot crea confuzii majore cu consecinţe dintre cele mai neplăcute în 
plan ideologic, cât şi în cel al relaţiilor internaţionale. 

Terorismul nu aparţine nici unei religii, fie creştină, iudaică sau 
islamică, ci este produsul unui nucleu de extremişti aflaţi în imposibilitatea 
de a-şi atinge obiectivele în mod paşnic şi democratic. 

Aşadar evenimentele din SUA, Turcia, Spania şi nu numai au relevat: 
− Evoluţiile tehnologice sunt de natură să favorizeze şi fenomenele 

negative. Exploatând tehnologii de vârf, terorismul a devenit un 
fenomen global. „Sofisticarea economiei şi tehnologiei riscă să 
depăşească toate capacităţile politicii contemporane“ (H. Kissinger). 

− „Spectacolul“ evenimentelor teroriste creează mari probleme 
economice, psihologice şi de altă natură autorităţilor locale şi 
comunităţilor unde au loc acestea. 



− Faptul că teroriştii au fost identificaţi ca aparţinând organizaţiei Al-
Qaeda şi ca fiind islamici a declanşat o polemică mondială privind 
cauzele loviturilor, politicieni, intelectuali de marcă şi ziarişti 
angajându-se într-o dispută aprinsă şi încă deschisă. 

− Şocul resimţit de întreaga lume a determinat într-un elan de 
solidarizare politică fără precedent, crearea celei mai mari coaliţii de 
guverne cunoscută în istorie. 

− Nevoia combaterii terorismului ca fenomen global a stimulat 
cooperarea internaţională între organizaţiile şi mecanismele luptei 
împotriva acţiunilor criminale de toate felurile şi tot mai articulate 
între ele. Aşa au început să fie create bănci de date internaţionale cu 
ajutorul cărora acţiunile anticrimă să fie mai eficiente, mai ales prin 
cooperarea transfrontalieră a organismelor de urmărire şi anchetă 
specializate. 

− În fine, eforturile de anihilare a conducătorilor, executărilor şi 
susţinătorilor actelor teroriste au demonstrat că războiul antiterorist 
nu este doar un conflict militar, ci îmbracă în acelaşi timp hainele 
unor companii financiare, diplomatice şi de diplomaţie publică. 
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