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L

a 15 ani de la debutul terorismului modern prin atacul Al-Qaeda asupra
„turnurilor gemene” din SUA, apoi propagarea pe plan mondial a acestuia prin
atentatele ce au avut loc în Spania, Marea Britanie, Franţa, Blegia, dar mai ales cele
declanşate de ISIS şi formarea Califatului în Orientul Mijlociu, se poate aprecia că
s-a schimbat dramatic viziunea lumii despre viitor, nesiguranţa şi teama au devenit
o realitate crudă – nimic nu va mai fi ca înainte.
Vom trăi într-un „viitor extraordinar de dinamic, turbulent, multidimensional, asupra căruia va domni incertitudinea.”1
Ali Laïdi – cercetător la Institutul pentru Relaţii Internaţionale şi Strategice2
aprecia că Al-Qaeda este rezultatul pierderilor colaterale determinate de globaliMembru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, E-mail: xwx52@yahoo.com
Doctorand la Universitatea Naţională de Apărare ,, Carol I”, E-mail: vali.dulgheru@yahoo.com
1 James Canton, Provocăriile viitorului. Principalele tendinţe care vor reconfigura lumea în
următorii 5, 10, 20 de ani, Editura Polirom, Iaşi, 2010, p. 18.
2 Ali Laïdi, Efectul de bumerang. Cum a determinat globalizarea apariţia terorismului, Editura
House of Guides, Bucureşti, 2007, p. 3.
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zare, în acele zone care mai mult au pierdut decât au câştigat de pe urma ei, mai
ales în lumea arabă.
Vechiul Război Rece – de natură ideologică – s-a transformat în război
economic, ceea ce numim astăzi globalizare.
Astfel pentru populaţia musulmană, religia a rămas singurul refugiu al
identităţilor ameninţate al independenţei şi suveranităţilor naţionale.
Terorismul internaţional nu este numai creaţia lumii arabo-musulmane, ci şi
o parte din atitudinea agresivă şi războinică a Islamului, a liderilor politici care au
interese şi ambiţii divergente.
Ce se ascunde de fapt în spatele unei anume disperări, umilinţa, sărăcia,
religia sau poate globalizarea a înlesnit considerabil răspândirea terorismului, prin
aceea că se pot mişca mai uşor, pot avea acces la tehnologii moderne, inclusiv
pilotaj al aeronavelor (SUA – 2001).
Al-Qaeda s-a născut după momentul globalizării din 1989 – sfârşitul
Războiului Rece, Căderea Zidului Berlinului.
La toate acestea au participat şi SUA cu finanţare, Arabia Saudită şi alte
state, precum şi în vidul creat după înlăturarea unor dictatori cum au fost Saddam,
Gaddafi, dar şi neînţelegerile dintre marile puteri ale lumii.
Piaţa s-a globalizat; însă nu şi valorile ori cultura.
Informaţia a devenit o armă în războiul economic – astfel nu întâmplător în
Strategia SUA, viabilitatea economică este parte componentă a acesteia.
Astfel forţa puterii este formată din: utilizarea forţei militare, a bogăţiei şi a
cunoştinţelor sau a informaţiilor.
Învingătorii vor fi cei ce reuşesc să strângă, să analizeze şi să sintetizeze
rapid anasamblul informaţiilor oficiale şi neoficiale.
Nu întâmplător unele state precum: SUA, China, India, Israel, Coreea de Sud
investesc enorm în tehnologia forţelor speciale, ale inovaţiilor în general.
Lumea arabă este cea mai în urmă rămasă în ceea ce priveşte modernizarea,
evoluţia – nu cunoaşte democraţia, nu are conducători vizonari, economia este la
un nivel scăzut, are consumatori docili, PIB-ul (celor 22 de state arabe) cât cel al
Spaniei, cu brevete de peste 20 de ori mai mici decât ale Israelului.
Se consideră că situaţia economică şi starea politică sunt principalele
determinante ale conflictului terorist şi nu neaparat diferenţele dintre religi.
Pentru a combate terorismul este necesar a se înţelege care sunt rădăcinile
factorilor nocivi, o diagnosticare corectă pentru o vindecare mai eficientă a
securităţii, o strategie ancorată în realitate, un dialog cu statele musulmane.
Terorismul este faţa întunecată a globalizării, iar războiul economic şi impactul
acestuia asupra identităţii naţiunilor este motorul istoriei noastre contemporane.
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Globalizarea va fi cea mai reuşită revoluţie, care va duce la acumularea
democraţiei globale, a liberului schimb, a pieţelor libere sau va adânci sărăcia.
Reţelele teroriste organizate la nivel mondial se vor baza pe fenomenul
globalizării pentru a se ajunge la o destabilizare mondială, care să adune fonduri tot
mai mari, noi recruţi din statele sărace sau chiar bogate din Occident să comită noi
acte de terorism.
Nu întâmplător, James Canton3 precizează că cele cinci războaie ale globalizării
sunt: terorismul, crima organizată, traficul de droguri, falsificarea, sărăcia.
Numeroase studii au demonstrat că sărăcia duce la apariţia conflictelor,
crima organizată, drogurile şubrezesc securitatea oricărui stat.
Poate globalizarea să prevină terorismul?
Specialiştii în domeniu apreciază că se poate, dacă globalizarea devine o forţă a
păcii şi securităţii şi nu doar un mijloc de îmbogăţire a unor state bogate şi puternice;
dacă se va diminua sărăcia se va dezvolta democraţia şi evident întări securitatea.
De cele mai multe ori, pentru teroriştii islamici inamicul este chiar civilizaţia
occidentală, cu dominaţia ei asupra celei musulmane.
De aceea schimbarea relaţiilor dintre Occident şi restul lumii, (inclusiv ţările
musulmane) este marea provocare a prezentului.
Posibil ca în „lumea musulmană” – adoptarea politicilor corecte de
globalizare pentru prosperitate ar grăbi probabil respingerea religiei organizate
poate chiar respingerea islamului extremist. Pe măsură ce oamenii vor ieşi din
sărăcie, vor dobândi o educaţie superioară, acces la informaţie ş.a.; religia îşi va
pierde din legitimitate.
Scopul principal al actelor teroriste începând cu cele din septembrie 2001 din
New York (SUA), Madrid (Spania), Londra (Marea Britanie), Paris (Franţa),
Bruxelles (Belgia), a fost să răspândescă teroare şi nesiguranţă; şi au reuşit.
Terorismul modern este, însă, un fenomen global – ce obligă societatea
globală să găsească o soluţie la această problemă capitală.
Se constată că nimic nu pare capabil să pună capăt lipsei de implicare a UE
şi nu numai.
Nimeni nu pare să mai aibe iniţiativa promovării realelor valori ale unei
societăţi, fie ea şi societate mondială, unită; conştientizarea realităţii şi a urmărilor
produse pe termen lung sunt necesare, chiar vitale pentru menţinerea celor fireşti şi
crearea uni climat sigur de trai pentru oameni.
S-a ajuns ca o minoritate militantă şi decisă, fanatică, să combată cu succes
majoritatea „obosită” a lumii de astăzi.

3

Idem pct. 1, p. 206.
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„Islamizarea este deja un fapt în Europa Occidentală. Elitele Occidentului
pregătesc minuţios, dogmatic şi somnambulic un rit funerar de la care aşteaptă
ultima satisfacţie.”4
Jurnalistul Traian Ungureanu concluzionează că „Occidentul riscă să iasă din
istorie prin pasivitatea de care dă dovadă.”
Analizând atentatele teroriste din ultimii doi ani, ce au avut loc în Occident,
se poate lesne constata fragilitatea sistemului de informaţii şi de contracarare a
pericolelor la care este supusă Europa.
Multiple cauze demonstrează cele de mai sus:
 erori de organizare ale sistemelor de informaţii şi de răspuns la
evenimentele teroriste;
 falii mari de insecuritate la: frontiere, punctele nevralgice precum
aeroporturile, metrourile, alte mijloace de transport, clădiri simbolice etc.;
 eşecuri mari de integrare ale migranţilor;
 neaplicarea legilor prezente pentru a nu fi catalogaţi antidemocratici;
 violenţa tinerilor fără repere, fără o educaţie adecvată – uşor de acaparat
de către organizaţiile teroriste;
 educaţia naţională prezintă numeroase carenţe;
 serviciile de informaţii acţionează superficial, prea puţin cooperante, nu
acţionează optim;
 laxatismul judiciar exagerat;
 guvernare deficitară;
 lipsa de viziune a forţelor politice şi de ordine publică şi chiar siguranţă
naţională.
Autorii unor atentate teroriste sunt născuţi în state ale Europei, ale SUA şi sau înrolat în trupele ISIS, făcând încă o dată dovada de cangrenă ideatică, de
puterea armei împotriva libertăţii de exprimare, forţa armei împotriva raţiunii şi
valorilor unor societăţi democratice, cangrenă care se poliferează, fiind hrănită de
frustrări, neputinţe, lipsa de educaţie.
Valul de islamofobie poate pune în pericol convieţuirea paşnică a celor de
bună credinţă din rândul musulmanilor şi societăţile Occidentului.
Desigur, dreptul de a avea opinii diferite presupune înfruntarea pe terenul
ideilor şi nu al armelor, al războaielor murdare, cu multe pierderi colaterale.
„Atât timp cât Islamul va rămâne Islam şi Occidentul va rămâne Occident, acest
conflict fundamental între două mari civilizaţii şi moduri diferite de trai va continua să
definească relaţiile lor în viitor chiar aşa cum le-a definit timp de 14 secole.”5
Traian Ungureanu, Războiul timpurilor, declin occidental şi asediu islamic, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2006, p. 231.
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