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„L

umea după 11 septembrie este conştientă că securitatea va fi o
marfă preţioasă, deci trebuie îngrijită, protejată, administrată dacă
vrem să supravieţuim.”1
Jihadul este o epidemie, un concept la care se raportează viaţa şi siguranţa
lumii. Deviza lor este:
 Allah este ţinta noastră;
 Profetul este modelul nostru;
 Coranul este conştiinţa noastră;
 Războiul sfânt este calea noastră;
 Martiriul este dorinţa noastră.
,,Jihadul islamic erodează lumea contemporană dar pentru a se emite sentinţe
sau după caz, formule terapeutice se impune mai întâi cunoaşterea maladiei”2
Pentru combaterea acestui fenomen complex, greu de descris, înţeles, se
impune cu stringenţă analiza facilităţilor, avantajelor de care profită teroriştii, care
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pot avea chiar cetăţenie americană, britanică sau franceză etc., trăiesc printre noi,
sunt greu de identificat înainte de a se manifesta cu rezultatele ştiute.
Apreciem că cele mai importante facilităţi pentru teroriştii de orice orientare
ar putea fi:
 Democraţiile sunt mai interesante pentru terorişti ca zone de acţiune
decât regimurile autoritare, cu atât mai mult militare;
 Profită de avantajele oferite de unele frontiere ale statelor, mai puţin
protejate, de unele materiale moderne, arme şi explozibil de plastic greu de detectat etc.;
 Posibilitatea recurgerii la ADM, lumea modernă fiind foarte
vulnerabilă la un simplu sabotaj de energie electrică, gaze naturale, apă etc.;
 Terorismul a devenit o meserie ca oricare alta ,,ba chiar din cele mai
căutate în viitorul nu prea îndepărtat”3.
Pregătirea teroriştilor se desfăşoară, după o severă selecţie, în centre speciale
aflate în multe state ale lumii: Afganistan, Sudan, Iran, Yemen, Libia, Siria, Irak,
Pakistan etc.
Terorismul a devenit foarte vizibil prin consecinţe şi mediatizare excesivă
mai ales în zilele noastre.
Structura piramidală de organizare a fost înlocuită în cele mai multe
organizaţii, cu cea pe bază de celule, mai uşor de utilizat, mai greu de descoperit
sau un sistem mixt.
Ţintele s-au diversificat, constând în simboluri, aşa cum a fost în SUA,
Spania, Corsica, Rusia etc.:
 Ambasadele, reprezentanţii acestor state;
 Clădiri administrative;
 Forţe de ordine, militare, ori de securitate;
 Instituţii de presă;
 Simboluri politice;
 Lăcaşe de cult, publice etc.
Specializarea (diviziunea muncii) în organizaţiile teroriste:
 Supravegherea, culegerea de informaţii despre ţintă;
 Valorificarea acestora;
 Transportul de arme, explozibili, bani etc.;
 Executarea propriu-zisă;
 Planificarea acţiunilor;
 Relaţia cu mass-media.
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Se vizează daune cât mai mari, în materiale şi de vieţi omeneşti pentru un
impact mediatic cât mai mare.
SUA, Occidentul, alte state nu mai sunt nişte fortăreţe.
Inamicul, teroristul este prezent nicăieri şi oriunde.
Proliferarea ADM şi posibilităţile nonstatale să le procure, aşa cum au
încercat unii reprezentanţi ai Al-Qaida.
Oricum lumea nu mai este cum a fost.
Răspunsurile la atacurile teroriste sunt diferite între SUA şi UE.
Marea mobilitate şi flexibilitate a noii organizări a teroriştilor creează mari
probleme forţelor speciale.
Dialogul între religii şi civilizaţii rămâne la stadiul de monolog despre dialog
şi de acestea profită jihadiştii.
Globalizarea fenomenului terorist.
Valurile de violenţă anticreştină din Orient în mod deosebit, dar şi din Asia
de est, din lumea musulmană.
Se profită de generaţiile a doua sau chiar a treia, stabilite în Occident,
precum şi de atacurile comise de acestea.
Europa a devenit şi convinge în continuare că este una dintre cele mai fertile
pepiniere planetare de recrutare a islamiştilor în rândurile Al-Qaida.
De fapt imigraţia merge împreună cu Jihadul Islamic, iar avertismentele unor
oameni de seamă ai Europei, precum: Gl. Charles De Gaulle, Papa Ioan Paul al IIlea s-au concretizat puţin câte puţin. Numărul musulmanilor din Europa de Vest a
crescut continuu, depăşind 25-30 de milioane: Franţa aproape 7 milioane,
Germania = 6-7 milioane, Marea Britanie = 2,6 milioane, Italia = 1,5 milioane,
Olanda, Belgia, Spania, la care se adaugă statele musulmane din Europa: Albania,
Kosovo, Bosnia şi alte state europene.
Islamul este a doua religie în Europa şi în lume.
De mai mulţi ani a luat fiinţă Al-Qaida Albă, prin recrutarea unor bărbaţi şi
femei europene, fără caziere, cu trăsături europene, inclusiv având pielea albă din
Caucaz, Albania, Kosovo, Bosnia, Uzbekistan etc., pentru a se pierde relativ uşor
în mulţimile din Occident şi posibilitatea de a opera în voie în toată lumea.
O veritabilă economie a terorii, cu un PIB, până la 11 septembrie 2001 de
500 miliarde de $, din care 1/3 din activităţi ilicite, criminale, răscumpărări de
ostatici, droguri, prostituţie etc.
Noi generaţii de jihadişti, convertiţi relativ uşor la islam în Occident,
inclusiv indivizi cu o stare materială destul de bună, o pregătire peste medie şi
relativ inteligenţi formal în societăţile europene.
Utilizarea curierilor transportatori de lichidităţi, cu utilizări şi întâlniri
tainice, chiar în lăcaşe de cult, alte locuri publice.
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Măsuri deosebite contrainformative, cu verificări la fiecare şase luni sau
oricât este nevoie pentru descoperirea cârtiţelor infiltrate în grupările teroriste.
Teroriştii mai profită şi de alte minusuri din SUA şi Occident, precum:
 Nevoia de armonizare a sistemelor juridice;
 Cooperarea diplomată;
 Relaţiile public-privat;
 Securizarea frontierelor externe ale UE;
 Terorismul cibernetic etc.
Unele partide de guvernământ, ONG-uri din UE recomandă din nefericire
unele măsuri aproape hilare în învăţământul din Occident, cum ar fi: profesorii să
evite autorii consideraţi ca ofensatori la adresa musulmanilor; sărbătorile
musulmane să devină oficiale şi pentru statele respective etc.
Organizaţiile teroriste nu duc lipsă de candidaţi pentru îndeplinirea
scopurilor presupuse, drept urmare mii de foşti luptători din fostele armate
combatante ale statelor care au luptat în Irak, Afganistan, Kosovo etc. s-au înrolat
în unităţile aşa zisului Stat Islamic.
Recruţii acceptă înrolarea din motive personale sau de grup:
 Conflicte de natură etnică;
 Situaţia materială precară;
 Abuzuri la care au fost supuşi;
 Pierdut rude apropiate;
 Fără niciun viitor;
 La îndemnul imamilor, al religiei în general.
Al-Qaida a profitat şi de faptul că în zona Afganistanului de centru şi de est,
partea de vest a Pakistanului, s-au cultivat suprafeţe mari de pământ cu maci, pe
care îi transformă în heroină de înaltă puritate, o posibilitate excelentă de a procura
banii necesari finanţării terorismului, în pregătire, asigurare logistică, executarea
atentatelor etc.
Al-Qaida procură banii necesari şi din tributul plătit de unele state din
Orientul mijlociu şi nu numai, pentru a împiedica Al-Qaida să înfiinţeze celule
teroriste pe teritoriul lor.
Ţelurile Al-Qaida sunt măreţe şi atrag aprobarea mujahedinilor:
 Înlăturarea de la putere a guvernelor islamice care au trădat şi a celor
moderate (Revoluţiile islamiste din Nordul Africii şi Orientul mijlociu);
 Distrugerea Israelului şi a SUA ca state;
 Abolirea graniţelor actuale şi formarea Califatului mondial, aşa cum
este prezentat în anexa 1.
Avantajele prezentate, din punct de vedere juridic, operativ, financiar, al
secretizării etc., le conferă organizaţiilor teroriste posibilităţile deosebite de a-şi
desfăşura activităţile în numele democraţiilor din SUA şi UE în mod deosebit.
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La toate acestea se daugă ideologia şi religia islamică, martiriul, Raiul,
răsplata dată eroilor supremi, marilor ideologi ai Islamului: Ibn Khaldun (marele
cărturar al lumii medievale), Sayyid Qutb, Maududi, care l-a influenţat atât de mult
pe Qutb, Khomeini, Abd al-Salam Faraj şi Abdullah Azzam care împreună cu
Osama bin Laden şi Ayman al-Zawahiri au luptat împotriva URSS, ultimul trecând
la conducerea Al-Qaida după uciderea ,,emirului Bin Laden”.
Osama aprecia că ,,în toată istoria Islamului nu există un singur exemplu de
convieţuire paşnică între Islam şi Occident”.4
Teroriştii au demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, după comiterea
atentatelor din 7 ianuarie 2015, la Paris, că imposibilul a devenit posibil şi acesta în
pofida Marşului solidarităţii din 11 ianuarie 2014, unde au participat peste 3,7
milioane de oameni, şefi de stat şi de guverne, un front comun împotriva
terorismului actual.
Aşadar trebuie să învăţăm să trăim cu teroriştii dar să nu uităm avertismentul
dur al atacurilor teroriste prezentate mai sus, la adresa securităţii europene şi
mondiale.5
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Anexa nr. 1
PLANUL AL-QAIDA
Este un plan detaliat, pe o perioadă de douăzeci de ani (2001 - 2020), despre
cum se poate ajunge la victoria finală.
1. 2001 – 2003 = Trezirea
2. 2003 – 2006 = Descoperirea
3. 2006 – 2010 = Ascensiunea
4. 2010 – 2013 = Preluarea puterii
5. 2013 – 2016 = Naşterea Califatului
6. 2016 – 2020 = Victoria finală
- ,,Panorama”, Italia din 27.09.2006 – Marco De Martino
Titlu: ,,În 2020 Al-Qaida va cuceri lumea”
- Strategie pentru instruirea Împărăţiei lui Allah pretutindeni în lume
(Proiect al Fraţilor Musulmani, Elveţia 2002).
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