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Rezumat: Atentatele teroriste din Paris (13 noiembrie 2015) au aruncat întreaga lume întro nouă etapă a luptei globale împotriva terorismului. Acestea au constat dintr-o serie de atacuri
armate, atentate cu bombă şi luări de ostatici fiind urmate de declaraţia preşedintelui francez,
Francois Hollande, care le cataloga drept „act de război”1.
Acest eveniment şochează prin complexitatea şi organizarea sa, lumea academică militară
fiind pusă în faţa unui alt tip de război. Se pare că acest război de tip nou, sub forma sa hibridă,
presupune o mutare a centrului de greutate dinspre sistemele militare, aşa cum eram obişnuiţi să le
abordăm, către cele non-militare. Marea dilemă derivă din percepţia că această observaţie poate
deveni o caracteristică a modului de desfăşurare a războiului contemporan sau poate reprezenta
începutul unui război în care toată lumea se luptă cu toată lumea.
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Abstract: The terrorist attacks from Paris (November 13, 2015) threw the entire world into
a new phase of the global war against terrorism. These consisted of a series of armed attacks,
bombings and taking hostages followed by Francois Hollande, the French President’s statement,
which he categorized as ,,an act of war”1.
This event shocked because of its complexity and organization; the military academic world
being faced now with a different kind of war. It seems that this new war, a hybrid one, involves a shift
of the center of gravity from military systems, as we used to approach them, to the non-military
systems. A great dilemma derives from the perception that this observation may become a
contemporary war feature or the start of a war in which everyone fights everyone.
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1 10h52 – „C'est un acte de guerre commis par une armée terroriste, Daesh”, déclare François
Hollande. „C'est un acte d'une barbarie absolue”. Declaraţie din data de 13 noiembrie 2015 la
adresa: http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/en-direct-attentats-a-paris-suivez-les-evenementsminute-par-minute-apres-les-attaques-au-stade-de-france-au-bataclan-et-dans-les-rues-de-la-capitale7780504241 vizitată la data de 4.12.2015
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