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Abstract. This study provides an Arabian theoretical perspective, particu-
larly an Iraqi one, on the international contemporary terrorism. It presents
a short history of „modern terrorism“, understood as a „strategy of vio-
lent contestation of the state“ , as well as it develops a broad typology of
contemporary terrorism in which insists to distinguish between the terro-
rist acts and the movements of national liberation, political self-deter-
mination and conservation of cultural heritage. Also it evaluates the un-
certain results of the „war against terrorism“ triggered by U.S., and fi-
nally it argues for a comprehensive understanding of motivations of con-
temporary terrorist acts.
Keywords: terrorism, national liberation movements, political self-deter-
mination, conservation of cultural heritage.

Într-o lume tot mai frãmântatã, contrastantã ºi complexã, aflatã într-o perma-
nentã competiþie de interese hegemonice, dar ºi de împlinire a diverselor aspi-
raþii, sunt întrunite toate condiþiile amplificãrii diferitelor tipuri de conflicte vio-
lente, unele cu efecte devastatoare, ameninþând securitatea internaþionalã prin
practici ºi metode care sfideazã ºi uluiesc raþionalitatea umanã elementarã. „Prin
dimensiunile ºi multiplele sale forme de manifestare“, s-a observat, „terorismul
internaþional a devenit una din cele mai grave ameninþãri ale acestui început de
secol la adresa multor naþiuni ale planetei, în raport cu atât de fragila securitate
pe plan naþional“1.

Noþiunea de teroare este cunoscutã din istoria cea mai îndepãrtatã (în antichi-
tatea greacã, de exemplu, era simbolizatã de caii lui Ares, zeul rãzboiului), dar
termenul de terorism, de origine latinã (terror), a fost preluat în limba francezã,
semnificând teama, groaza, intimidarea, asuprirea, tirania etc. Revoluþia fran-
cezã (1789) a inaugurat, însã, terorismul modern, prin manifestarea terorii poli-
tice revoluþionarii atribuindu-ºi dreptul de a comite crime în numele „progresu-
lui Umanitãþii“ ºi aplicând principiul machiavellian „scopul scuzã mijloacele“.
Acest tip de teroare s-a extins mai ales în anii 1793-1794, cuvântul terorist deve-
————————
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nind sinonim cu republican, când a luat fiinþã prima miºcare teroristã numitã
„Noii iacobini“, reprezentatã de cei care au impus instituirea statului bazat pe
violenþã, tribunalele din oraºele franceze condamnând peste 20.000 de nobili
care erau consideraþi „trãdãtori“2. Terorismul s-a nãscut, aºadar, în inima statului
modern, iar termenul care l-a desemnat a apãrut pentru prima oarã în Suplimen-
tul din 1798 al Dicþionarului Academiei Franceze, ulterior fiind preluat ºi în alte
limbi, pentru ca în ultimii ani sã devinã un termen universal.

Cât priveºte atitudinea faþã de fenomenul terorismului, literatura de speciali-
tate indicã Belgia ca fiind primul stat care, încã în anul 1856, a introdus primele
mãsuri legale de combatere a terorismului, declarând extrãdabili pe autorii asasi-
natelor politice. Abia în anul 1927 însã, în cadrul primei conferinþe naþionale de
unificare a dreptului penal, juriºtii belgieni au încercat sã formuleze o definiþie
cuprinzãtoare a acestui fenomen.

În orice caz, fenomenul terorismului s-a amplificat începând cu prima parte
a secolului al XIX-lea, semnificând, de atunci încoace, „strategia contestãrii vio-
lente a statului“3.

Semnificaþia termenului de terorism

Din punct de vedere terminologic, terorismul este considerat unul dintre su-
biectele care au rãmas neclare, încã neajungându-se la o definiþie precisã a sa,
datã fiind subiectivitatea în interpretarea fenomenului, care diferã pânã la a se
transforma în opoziþie extremã între aceia care comit actele teroriste ºi aceia care
le suportã. De aceea, absenþa unei definiþii oficiale, internaþional acceptate, a
terorismului este prima ºi cea mai importantã constatare de la care trebuie sã por-
neascã orice studiu al fenomenului terorismului internaþional.

Termenul de terorism a fost însã definit de mulþi oameni de ºtiinþã, agenþii gu-
vernamentale sau organizaþii internaþionale. Pânã în prezent, au fost formulate
cel puþin o sutã de definiþii care au o anumitã rãspândire ºi acceptabilitate. Dar,
deloc surprinzãtor, aceste definiþii tind mai curând sã se diversifice decât sã se
suprapunã. Sunt ilustrative în acest sens definiþiile formulate de Departamentul
Apãrãrii al Statelor Unite — „folosirea ilegalã a forþei, violenþei sau ameninþarea
cu violenþa din partea unei organizaþii revoluþionare, la adresa persoanelor sau
bunurilor, urmãrind sã constrângã guverne sau societãþi, slujind/servind adesea
unor obiective politice sau ideologice“; de Ministerul american al Justiþiei —
„comportament infracþional violent care urmãreºte sã intimideze sau sã con-
strângã populaþia civilã; sã influenþeze modul de guvernare prin intimidare sau
constrângere; sã afecteze modul de guvernare prin asasinate ºi rãpiri“; ºi de Bi-
roul Federal de Investigaþii — „folosirea ilegalã a forþei sau a violenþei împotriva
persoanelor sau bunurilor, cu scopul de a intimida sau constrânge un guvern,
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populaþia civilã sau oricare alt segment al acestora, pentru promovarea unor obi-
ective politice“4.

În viziunea europeanã, terorismul reprezintã o infracþiune, o gravã agresiune
asupra fiinþei umane, care necesitã acþiuni în consecinþã.

Pe lângã punctul de vedere american — comun cu cel al membrilor coaliþiei
antiteroriste actuale (care asimileazã terorismul unui rãzboi continuu, declan-
ºând, astfel, „rãzboiul împotriva terorismului“) — ºi cel european, studii recente
evidenþiazã ºi o viziune în care „terorismul este definit ca un fenomen special,
propriu ºi el societãþii omeneºti, dar care îºi are legile ºi principiile sale specifice,
altele decât acelea ale rãzboiului ºi crimei organizate“5.

Din multitudinea de opinii ºi încercãri de definire a fenomenului terorist, poate
fi evocatã aici ºi aceea a lui Gheorghe Vãduva, care considerã cã terorismul
reprezintã „un sistem de ameninþãri ºi de acþiuni în mozaic, extrem de violente,
de mare intensitate, diferite ca amploare — de la acþiuni cu grupãri de forþe, spe-
cifice rãzboiului, pânã la acþiuni în cyberspaþiu ºi la acþiuni sinucigaºe —desfã-
ºurate cu o frecvenþã aleatorie, printr-o gamã foarte largã ºi foarte ingenioasã de
forme ºi procedee, prin mijloace diferite, punctual, zonal ºi pe toatã planeta, îm-
potriva unor þinte felurite“6.

În legãturã cu acest subiect fierbinte, care preocupã lumea contemporanã, au
fost elaborate studii ºi de cãtre numeroºi gânditori arabi. Între aceºtia, egipteanul
Abdul Nasir, care considerã terorismul ca reprezentând „folosirea sau amenin-
þarea cu folosirea violenþei, neobiºnuitã sau necunoscutã, pentru realizarea unor
scopuri politice. De obicei, actele teroriste au un caracter simbolic, având scopul
de a obþine efecte psihologice mai mari decât distrugerile materiale”, perspectivã
apropiatã de aceea a lui Raymond Aron – „actul de violenþã în urma cãruia
impactul psihologic este mai puternic decât cel material“7.

Terorismul a mai fost definit drept „rezultatul violenþei extreme care este co-
misã pentru a realiza anumite obiective politice ºi prin care sunt sacrificate mo-
rala ºi toate credinþele umane“8. Din perspectiva reprezentanþilor lumii arabe, te-
rorismul reprezintã „folosirea violenþei sau ameninþarea cu folosirea ei, de cãtre
o persoanã sau un grup în sprijinul unei puteri existente sau împotriva ei, având
ca scop crearea unei stãri de neliniºte unui grup de victime directe“9.

În sfârºit, Dicþionarul explicativ al limbii române defineºte termenul terorism
în urmãtoarele moduri: „1) totalitatea actelor de violenþã comise de un grup sau
de o organizaþie pentru a crea un climat de insecuritate sau pentru a schimba forma
de guvernãmânt a unui stat; 2) folosirea sistematicã a mãsurilor de violenþã ºi de
intimidare în vederea atingerii unui scop politic; 3) totalitatea actelor de violenþã
pe care le sãvârºeºte o organizaþie sau un regim politic reacþionar“10.
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În prezent, se remarcã tendinþe de manifestare tot mai brutalã, mai diversã —
din punctul de vedere al mijloacelor la care apeleazã ºi al þintelor alese — ºi mai
imprevizibilã, a acþiunilor teroriste, ceea ce impune o permanentã alertã a naþiu-
nilor vizate, a cãror securitate este grav ameninþatã.

O tipologie a acþiunilor teroriste

Dupã studiile dedicate problematicii terorismului internaþional, prezentate în
unele lucrãri de referinþã ºi dezbãtute în cadrul Comitetului Special al O.N.U., s-a
stabilit cã noþiunea de terorism se fundamenteazã pe patru elemente constitutive,
acestea fiind: caracterul internaþional al actelor de terorism, mobilurile care stau
la baza acþiunilor teroriste, autorii acestora ºi victimele actelor de terorism.

Din punctul de vedere al modurilor de manifestare, au existat numeroase în-
cercãri de situare a actelor de terorism într-o anumitã tipologie, dar diversitatea
ºi complexitatea acestora face dificilã orice clasificare riguroasã. Cu toate aces-
tea, s-au determinat trei tipuri reprezentative: acþiuni îndreptate împotriva unor
bunuri materiale (distrugeri de clãdiri, avioane, trenuri etc.); acþiuni care vizeazã
persoane ºi libertatea lor (crime, rãpiri etc.); acþiuni combinate (care implicã atât
distrugerea bunurilor, cât ºi lezarea persoanelor — deturnãri de avioane, explo-
zii în locuri publice, maºini-capcanã º. a.).

În încercarea de a realiza o cât mai vastã ºi pertinentã analizã a acestui feno-
men deosebit de primejdios, de o virulenþã crescândã, care sã contribuie la pre-
venirea ºi – mai ales — la eradicarea lui, literatura de specialitate cuprinde ºi
sinteze care au încercat sã structureze diversele opinii ºi teorii, realizând clasifi-
cãri ale actelor teroriste în funcþie de diferite criterii:

1) Dupã mobilul ºi intenþia aflatã la baza actului terorist:
a) terorism de drept comun — înþeles ca acþiune violentã sau de intimidare,

comisã de cãtre un individ sau un grup de persoane, în scop de extorcare sau rãz-
bunare ori pentru obþinerea unor avantaje materiale sau morale imediate. Se ca-
racterizeazã prin violenþã puternicã. În realizarea scopului propus, se comit fapte
(ºantaj, ameninþãri, rãpiri, crime etc.) care intrã sub incidenþa legii penale;

b) terorism social, a cãrui principalã caracteristicã este faptul cã nu depãºeºte
graniþele unei þãri. Prin aceastã formã de terorism se urmãreºte schimbarea or-
dinii constituþionale dintr-o þarã, impunerea unei anumite ideologii, doctrine
sociale ori chiar economice;

c) terorism politic — care se manifestã printr-o gamã variatã de forme, toate
dirijate contra statului ºi organelor sale reprezentative. Este descris ca amenin-
þare directã pentru ordinea de drept a unui stat, ca fenomen care acoperã în spe-
cial asasinatele organizate ºi sistematice, cu finalitate politicã evidentã. Dintre
cele mai reprezentative acte de acest gen, literatura de specialitate menþioneazã
uciderea unor preºedinþi, ca de exemplu J.F. Kennedy (SUA), Anwar El Sadat
(Egipt), a premierilor Indira Gandhi (India), Yitzak Rabin (Israel) etc.

d) terorism de stat — o formã complexã de terorism, care se manifestã într-
o þarã în care sistemul politic îl obstrucþioneazã pe cel judiciar, implicând guver-
nul într-o luptã pentru putere, bazatã pe coerciþie, ca de exemplu: Chile, sub Au-
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gusto Pinochet, 1973-1990; Republica Islamicã Iran, din 1979; Irakul lui Saddam
Hussein, 1979-2003; Libia sub colonelul Moammar Al Qadhafi, 1970; Coreea
de Nord; Arabia Sauditã; Sudan; Siria; Yemen; Pakistan11.

2) Dupã modalitãþile de executare:
— terorismul direct, al cãrui scop diversionist, imediat, reprezintã obiectivul

acþiunii propriu-zise;
— terorismul indirect, care cuprinde toate acþiunile de sprijin al actului prin-

cipal, înfãptuite cu premeditare.
3) În funcþie de spaþiul în care se manifestã:
— terorismul naþional sau intern (domestic) — în cazul în care toate elemen-

tele constitutive se întâlnesc în spaþiul naþional al aceleiaºi þãri (având, cel mai
frecvent, forma terorismului politic);

— terorismul internaþional — „acþiunile, factorii angajaþi sau afectaþi ºi efec-
tele actelor sãvârºite îmbracã, obligatoriu, elementele de extraneitate, cu caracter
internaþional, în ceea ce priveºte atât autorul, victima, locul de refugiu al autori-
lor ºi complicilor acestora, cât ºi natura intereselor lezate ºi urmãrile actului în
sine“12;

— terorismul transnaþional, forma nouã prezentatã de literatura de speciali-
tate, care, spre deosebire de terorismul internaþional, se bazeazã pe autori auto-
nomi faþã de orice stat.

4) Dupã principalele cauze generatoare:
— terorism rasist — a apãrut în S.U.A., dupã al doilea rãzboi mondial, fiind

ilustrat de organizaþia Ku-Klux-Klan, care a fost interzisã, formal, în anul 1960.
De asemenea, literatura de specialitate mai menþioneazã, la aceastã formã de te-
rorism, terorismul rasist provocat de politica de apartheid, promovatã cu ani în
urmã de guvernul sud-african de la Pretoria, când minoritatea albã ridicase rasis-
mul la rang de lege. De aceea, ziua de 21 martie 1966, zi în care, la Sharpeville,
în timpul unei mari demonstraþii, poliþia a deschis focul asupra unor oameni total
lipsiþi de apãrare, ucigând 69 de persoane ºi rãnind grav alte 180, a fost procla-
matã Ziua internaþionalã pentru eliminarea discriminãrii rasiale (Rezoluþia 2142
din 26 octombrie 1966 a Adunãrii Generale a O.N.U.)13;

— terorismul naþionalist-extremist — din cadrul unei þãri, reprezentative fiind:
Miºcarea ETA (Spania), organizaþia IRA (Irlanda), Organizaþia pentru Eliberarea
Palestinei (O.E.P.), Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) etc.;

— terorismul religios — care, prin interpretãri denaturate ale textelor reli-
gioase, recurge la acte violente invocând mobiluri sacre. Cel mai devastator efect
de acest tip (având la bazã fundamentalismul islamic) l-a produs reþeaua teroristã
internaþionalã Al-Qaeda, condusã de Osama bin Laden, consideratã a fi cea care
a inaugurat noul terorism. Acesteia i se adaugã: organizaþiile teroriste Abu Sayyaf
(Filipine), Aum (Adevãrul suprem) Shino-kyu (Tokio, Japonia, cunoscutã prin
atacul cu sarin, din 1995), Hamas (Palestina), Jemaah Islamyah (Indonezia) etc.;
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— terorismul de extremã-stângã, care este îndreptat împotriva capitalismului
ºi apeleazã la violenþe în încercarea de substituire a sa cu socialismul sau comu-
nismul. Cele mai cunoscute exemple în acest sens sunt: Brigãzile Roºii (Italia),
Armata Roºie Japonezã, Facþiunea Armata Roºie;

— terorismul de extremã-dreaptã, care are la bazã intenþia introducerii unui
regim autoritar, se manifestã împotriva regimurilor liberale, democratice. Dintre
acestea fac parte: grupurile neonaziste din Europa ºi America, grupurile de ex-
tremã-dreaptã din America Latinã, escadroanele morþii din Salvador º.a.;

— terorismul anarhist, care s-a declanºat în anul 1870, acþionând în mod
semnificativ pânã în anul 1920, în prezent fiind reprezentat de miºcarea Celulele
Revoluþionare (Germania), Squarmish Five (Canada).

5) Dupã tipologia formelor de manifestare:
— terorismul organizaþional specific grupãrilor mici, care nu dispun de spri-

jin popular;
— terorismul practicat împotriva guvernului, care, prin insurgenþã, terorizând

civilii, încearcã discreditarea lui;
— terorismul sponsorizat — în cazul grupãrilor teroriste susþinute de cãtre

state suverane.
6) Dupã Institutul American pentru Studiul Conflictelor:
— „terorismul diversionist care, în esenþã, urmãreºte publicitatea, dobândirea

unui prestigiu sau a notorietãþii, discreditarea ºi demoralizarea autoritãþilor, pro-
vocarea acestora sã ia mãsuri de represiune excesive, care ar duce la înstrãinarea
populaþiei sau ar genera ample nemulþumiri în rândul acesteia“14;

— terorismul coercitiv, acþiune prin care se urmãreºte demoralizarea popu-
laþiei civile, producerea unui sentiment general de teamã, diminuarea încrederii
în autoritãþi.

Pe lângã clasificãrile enumerate, au fost elaborate studii în care sunt eviden-
þiate ºi alte criterii de grupare a actelor de terorism. Acestea se referã la: grupãri
etnice, naþionaliste, religioase; grupãri autointitulate de eliberare sau revoluþio-
nare; grupãri anarhiste, cu scopuri confuze; grupãri patologice, reprezentate de
inadaptabilii la condiþiile societãþii, care se manifestã violent, fãrã a-ºi propune
scopuri politice sau ideologice clare; grupãri neofasciste (de extremã-dreaptã);
„grupãri de mercenari ideologici, din grupurile cu razã de acþiune transnaþio-
nalã“15.

Marea diversitate a modurilor de manifestare a acþiunilor teroriste se explicã
atât prin strategiile lor tot mai variate ºi mai elaborate, cât ºi prin accesul structu-
rilor respective la tehnologiile avansate, în frecvente situaþii acestea urmãrind
achiziþionarea de armament neconvenþional (arme chimice, biologice etc.). Ast-
fel, în prezent, în contextul impresionantei dezvoltãri a ºtiinþei ºi tehnicii, pe
lângã efectele pozitive, se constatã ºi apariþia unor noi forme de terorism, pe care
literatura de specialitate le încadreazã în: terorism informaþional, cyberterorism,
megaterorism, bioterorism ºi — poate cel mai grav ºi mai primejdios prin forþa
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sa distructivã — terorismul NBC (nuclear, bacteriologic ºi chimic). „Prevenirea,
urmãrirea ºi rãspunsul la aceste noi forme potenþiale de terorism trebuie comple-
tate cu metode de apãrare împotriva unor posibile scenarii de ameninþare“16. De
altfel, specialiºtii CIA, într-o amplã cercetare intitulatãMaping the Global Future,
realizatã de National Intelligence Council (institutul pentru cercetãri al CIA),
estimeazã cã flagelul terorismului nu se va diminua în urmãtorii 15-20 de ani, ci,
dimpotrivã, se va amplifica.

Bioterorismul, formã a terorismului inspiratã de rãzboiul biologic, foloseºte
diverºi germeni (agenþi biologici toxici, în stare naturalã sau prelucratã), în sco-
pul rãspândirii lor pentru îmbolnãvirea populaþiei vizate. Specialiºtii CIA antici-
peazã o dezvoltare a acestui tip de terorism în paralel cu cyberterorismul:
„…grupãrile teroriste bine informate vor cãuta sã întrerupã reþelele informatice
vitale ale unui stat sau organizaþii. În aceste condiþii, este firesc sã se punã accent
pe apãrare, sub forma prevenirii, urmãririi îmbolnãvirilor ºi îmbunãtãþirii capaci-
tãþii de rãspuns.Aceasta s-ar impune cu atât mai mult cu cât pericolul reprezentat
de noile descoperiri în domeniul biotehnologiei nu derivã numai din experimen-
tele cu microorganisme patologice“17.

Cyberterorismul se manifestã prin acþiunile de sabotare a reþelelor de calcula-
toare, cu intenþia de perturbare a întregului sistem, producând astfel daune cu
efecte sociale, politice sau ideologice, afectând economia producând, totodatã,
dezastre ecologice. Dupã unii anchetatori, ilustrativã în acest sens este pana de
curent din S.U.A. (august 2003). Dar statisticile consemneazã un numãr de peste
200.000 de atacuri cibernetice asupra sistemelor de afaceri, într-un interval de
numai ºase luni.

Narcoterorismul — desemneazã acþiunile teroriste organizate de grupuri im-
plicate direct în cultivarea, producerea, transportul sau distribuþia drogurilor,
precum ºi pe acelea ale unor grupuri care folosesc traficul de droguri pentru fi-
nanþarea unor miºcãri sau acte teroriste18.

Terorismul politic explicit — acþioneazã împotriva structurilor de autoritate
ºi este reprezentat de: terorismul partizan (în vederea preluãrii puterii de stat);
terorismul ideologic (care are la bazã doctrine politice extremiste); terorismul
autonomist-separatist (numit ºi integrist); terorismul de stat.

Din numeroasele definiþii ale terorismului contemporan, care surprind, fiecare
în parte, forme particulare de manifestare ale acestui fenomen, se pot extrage
câteva elemente generale, tipice: folosirea sistematicã ºi ilegalã a violenþei, exer-
citatã de anonimi, neincluzând aici loviturile de stat ºi revoluþiile, îndreptatã îm-
potriva ordinii de drept; o motivaþie politicã (conceptul de terorism nu include
gangsterismul mafiot). De asemenea, nu pot fi asimilate terorismului contempo-
ran: miºcãrile de eliberare naþionalã; luptele pentru independenþã ºi integritate
teritorialã, aceste miºcãri fiind legitime ºi recunoscute de comunitatea interna-
þionalã, de statele membre ale ONU, precum ºi de Carta ONU19.
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Oricât de numeroase ºi diverse definiþii ale terorismului au fost concepute,
acestea cuprind — ca un factor comun — cuvântul care desemneazã violenþa, în
toate formele sale de manifestare (socialã, politicã, psihologicã etc). Terorismul
se deosebeºte de violenþã prin natura pãrþii care este vizatã de actul de terorism,
mesajul acestui act ºi efectul psihologic care se doreºte sã fie obþinut, iar cele
mai mari diferenþe sunt20:

1) Terorismul este o formã a violenþei reprezentatã de propaganda pentru o
anumitã cauzã ºi intenþia de a atrage atenþia opiniei publice internaþionale (ceea
ce intrã în contradicþie cu obiectivele politice ale violenþei);

2) Cei care comit acte de terorism încearcã sã depãºeascã limita obiectivului
atacat, afectând ºi alte persoane (în afara victimelor vizate);

3) Terorismul afecteazã direct gândirea ºi starea de spirit a maselor, influen-
þând atitudinea lor;

4) Actele de terorism se desfãºoarã cu stabilirea prealabilã a unor obiective
publice, afectând populaþia, cãci motivaþia lor este predominant politicã;

5) Terorismul, în cele mai multe cazuri, are dimensiuni internaþionale, regio-
nale ºi interne, pe când violenþa, în general, are dimensiuni interne.

Motivaþiile terorismului

În studiile asupra spinoasei probleme a terorismului s-au implicat ºi specia-
liºtii arabi în domeniu, concluzia fiind cã actul terorist, indiferent de cine este
comis (un grup sau o putere politicã), este determinat de o serie de motive (de
naturã politicã, economicã, socialã, psihologicã, religioasã etc.) din care se ali-
menteazã ºi dezvoltã. Cadrul politic specific ºi relaþia dintre stat ºi membrii so-
cietãþii, modul de guvernare, nivelul libertãþilor, situaþia climatului democratic ºi
tipul regimului politic, toate acestea contribuie la generarea actelor de violenþã
într-o societate. Sciziunile dintre regimul politic ºi grupurile existente creeazã un
mediu propice amplificãrii fenomenului terorismului la nivel de stat. De aseme-
nea, diferitele privaþiuni sociale, economice ºi de altã naturã creeazã condiþiile
apariþiei ºi dezvoltãrii ideologiei teroriste, împreunã cu factorul extern ºi cu rolul
unor state care, prin tendinþele lor expansioniste, perturbã echilibrul intern al þã-
rilor pe care încearcã sã le supunã, terorizând astfel populaþia, fapt ce declanºea-
zã reacþii teroriste din partea respectivelor societãþi. De aceea, în opinia lui Ab-
dul Nasir Hurez, principalele circumstanþe ale manifestãrii fenomenului terorist
constau în:

1) „Despotismul regimului politic, care este perceput totodatã ca o formã de
terorism aplicatã de reprezentanþii puterii asupra societãþii, prin depãºirea atribu-
þiilor constituþionale ale unor conducãtori, generând astfel o reacþie virulentã din
partea maselor care se organizeazã în lupta împotriva respectivului regim“21.

2) „Influenþele statutului social ºi economic sub aspectul distribuirii injuste a
resurselor, imposibilitatea de absorbþie a unor pãturi sociale, exploatarea strãinã
a resurselor ºi distrugerea infrastructurii“22.
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3) „Diferenþele culturale, religioase ºi etnice existente într-un singur stat ºi
practicile discriminatorii aplicate împotriva unor categorii ale societãþii, alãturi
de manifestarea unei atitudini de intoleranþã, genereazã reacþii violente ale unor
grupuri, care pot fi alimentate de unele forþe din exterior“23.

Analiza cauzelor care s-au aflat la baza dezvoltãrii terorismului a contribuit
la încadrarea formelor acestui fenomen în mai multe categorii, raportate la carac-
teristicile celor care organizeazã ºi comit acte de terorism, precum ºi la ale celor
care devin þintele ºi victimele lor, din interiorul sau din afara unui stat:

1) „Terorismul la nivelul unui singur stat (terorismul intern), care se subdi-
vide în douã tipuri: acþiunile teroriste ale puterii conducãtoare aplicate împotriva
populaþiei — numit ºi terorism oficial — ºi actele de terorism practicate de
cãtre grupurile existente în stat, îndreptate împotriva puterii conducãtoare —
acesta fiind numit ºi terorism popular“24;

2) Terorismul la nivel internaþional, care este comis de cãtre grupuri sau or-
ganizaþii externe, împotriva unui stat anume (mobilul fiind de naturã politicã,
religioasã, etnicã etc.), în scopul introducerii unei stãri de haos, teamã ºi intimi-
dare a cetãþenilor, pentru a produce instabilitate.

De asemenea, existã ºi terorismul comis de un stat împotriva altui stat, care
se poate confunda cu acþiunile de ocupare, colonizare ºi agresiune împotriva po-
poarelor paºnice.

Efectele terorismului asupra politicii arabe

Studiile de naturã teoreticã asupra terorismului au constatat influenþa deose-
bitã pe care o are acest fenomen asupra teoriilor ºi practicilor politice arabe,
asupra percepþiilor sociale ºi atitudinilor politice din aceastã zonã. Unele state ºi
organizaþii intenþioneazã sã-l implanteze în þãrile arabe, mai ales în ultimii ani,
încercând sã mobilizeze populaþia, sã influenþeze conºtiinþa publicã, educând-o
în spiritul terorismului. Astfel, în mod premeditat, se întreþine confuzia între ac-
tele de terorism ºi lupta de rezistenþã, chiar armatã, pentru dreptul de autodeter-
minare (mai ales în ceea ce priveºte problema palestinianã, dar ºi situaþia din
Irak). Din acest motiv, se încearcã delimitarea terorismului de rezistenþa legiti-
mã, armatã, ºi de lupta pentru obþinerea dreptului de autodeterminare al popoa-
relor. Se remarcã faptul cã poziþiile unor þãri arabe, în acest sens, sunt strict lega-
te de situaþia lor internã, de relaþiile regionale ºi internaþionale. De aceea, se fac
eforturi susþinute în vederea stabilirii celor mai eficiente metode de combatere a
terorismului conform normelor de drept internaþional ºi factorilor care determinã
condiþiile specifice fiecãreia dintre þãrile arabe.

Printre cele mai dificile probleme juridice pe care le creeazã terorismul inter-
naþional cercetãtorilor în domeniu se aflã criteriile de diferenþiere dintre actele
teroriste ºi miºcãrile de eliberare naþionalã, pentru autodeterminare. Rezistenþa
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popularã armatã este explicatã prin „acþiuni de luptã comise de cãtre anumiþi
membri din afara armatei, pentru apãrarea intereselor naþionale împotriva forþe-
lor strãine, indiferent dacã aceºtia activeazã sub supravegherea ºi îndrumarea
unei puteri legitime sau din proprie iniþiativã, în interiorul þãrii sau în afara ei“25.
Conform acestei înþelegeri, rezistenþa armatã include ºi acþiuni militare îndrep-
tate împotriva unor puteri care încearcã sã-ºi extindã dominaþia asupra altor þãri,
iar lupta de rezistenþã nu depãºeºte, prin acþiunile sale, acea forþã ocupantã.
„Acþiunile militare de apãrare nu sunt îndreptate împotriva civililor sau a
obiectivelor publice, întrucât principalele scopuri ale celor implicaþi în acest tip
de luptã îi obligã sã evite folosirea violenþei în mod haotic ºi ilegal“26. Rezistenþa
popularã armatã este legatã de un principiu foarte important — dreptul la auto-
determinare —, fiecare grup, organizaþie politicã sau religioasã folosind aceastã
rezistenþã ca un mod de confruntare cu forþele de agresiune, în încercarea de
împlinire a aspiraþiilor lor.

Organizaþia Naþiunilor Unite ºi, în special, Comisia a 6-a a analizat problema
terorismului, la cererea secretarului general, în urma atacurilor de la München,
în timpul Jocurilor Olimpice din anul 1972, fiind incluse în agenda de lucru a
sesiunii 27 de chestiuni legate de terorism. Acþiunile teroriste comise în luptele
de autodeterminare erau cel mai dificil de clarificat, de aceea delegaþiile s-au îm-
pãrþit în douã tabere: o parte susþinea imposibilitatea condamnãrii actelor de te-
rorism în scopul obþinerii dreptului la autodeterminare, iar cealaltã parte, dimpo-
trivã, considera cã legitimitatea rezistenþei populare nu justificã atacurile de tip
terorist. Recomandarea nr. 3034 a Organizaþiei Naþiunilor Unite, conform deci-
ziei Comisiei a 6-a, a susþinut prima tabãrã, care a insistat asupra dreptului la
autodeterminare ºi a considerat legitimã lupta popoarelor colonizate ºi, în acelaºi
timp, a condamnat actele teroriste comise de aceste forþe coloniale împotriva
altor popoare.

Cât priveºte autodeterminarea, încã nu s-a convenit asupra unei definiþii ex-
plicite ºi nici asupra cadrului legal de realizare a acestui deziderat, ceea ce face
posibilã contestarea valorii sale juridice obligatorii de cãtre unele pãrþi intere-
sate27. Dar, încã înainte de izbucnirea primului rãzboi mondial, când s-a dezbãtut
aceastã problemã, preºedintele de atunci al S.U.A., W. Wilson, ºi-a exprimat
aprobarea faþã de acest principiu28. Astfel, preºedintele Wilson declara la 27 mai
1916 cã fiecare popor are dreptul de a-ºi alege suveranitatea. El a mai declarat
într-o scrisoare adresatã Senatului american în 1917 cã nu poate sã existe pace
stabilã dacã nu este recunoscut ºi acceptat principiul potrivit cãruia fiecare gu-
vern trebuie sã primeascã drepturile ºi atribuþiile de la cetãþenii sãi.
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În Carta Ligii Naþiunilor, în aceastã perioadã, nu a fost menþionat acest prin-
cipiu de autodeterminare, dar sensul sãu a fost preluat ºi aplicat în textele care
tratau minoritãþile prin Sistemul de mandat. Dar, dupã al doilea rãzboi mondial,
când s-a elaborat Carta Naþiunilor Unite, acest principiu a fost foarte clar men-
þionat în douã articole (Art. 1 ºi Art. 55). În ceea ce priveºte termenul de auto-
determinare, de asemenea, nu toate definiþiile coincid, dar esenþa acestei noþiuni
este perceputã în general ca semnificând dreptul fiecãrui popor de a avea un stat
independent, în care sã-ºi poatã alege liber sistemul politic ºi conducãtorii.
Autodeterminarea presupune aºadar douã aspecte: primul, care se manifestã pe
plan intern, strict legat de modul de alegere a sistemului politic, iar cel de-al doi-
lea, care se referã la dreptul oricãrui stat la independenþã, corelat cu dreptul fie-
cãrui popor de a se desprinde dintr-un stat ºi a se uni cu altul, sau de a-ºi procla-
ma independenþa.

Naþiunile Unite au jucat un rol foarte important în combaterea colonialismu-
lui, în numeroasele decizii luate insistând asupra dreptului popoarelor ocupate la
eliberare, prin orice mijiloace. Un exemplu în acest sens a fost Decizia nr.
3070/12 decembrie 1973, din cea de-a 28-a sesiune (adoptatã dupã Decizia nr.
2649/30 noiembrie 1970) prin care Naþiunile Unite au dat dreptul popoarelor sã
recurgã la luptã. În acelaºi timp, Organizaþia Naþiunilor Unite a consolidat pozi-
þia juridicã a miºcãrilor de eliberare naþionalã din întreaga lume, prin câteva de-
cizii importante luate în perioada 1970-1985, acordând acestor miºcãri persona-
litate juridicã, alãturi de þãrile independente (de exemplu, Organizaþiei pentru
Eliberarea Palestinei i-a fost acordat titlul de observator permanent, obþinând
astfel permisiunea de participare în structurile organizaþiei ºi în agenþiile sale
specializate).

Actele de terorism comise de unele state nu justificã, însã, recurgerea la
violenþe de tip terorist de cãtre miºcãrile de eliberare naþionalã, întrucât, pe lângã
drepturi, ele au ºi obligaþii pe care trebuie sã le cunoascã ºi sã le respecte, între
acestea cele mai importante fiind cele care decurg din normele generale ale drep-
tului internaþional umanitar în timp de rãzboi ºi neatacarea civililor. Comiterea
ºi repetarea unor asemenea acte pot duce la o încadrare a acestor miºcãri în cate-
goria organizaþiilor teroriste, neavând dreptul sã foloseascã aceastã luptã în afara
teritoriului respectiv, unde, prin dreptul internaþional, sunt admise numai propa-
ganda ºi manifestaþiile paºnice.

Ca urmare, în normele de drept internaþional se constatã o interpretare evi-
dent diferenþiatã a terorismului ºi a luptei armate a miºcãrilor de eliberare naþio-
nalã. Dar, dupã tragicele evenimentele din 11 septembire 2001, situaþia miºcã-
rilor de eliberare naþionalã a devenit deosebit de dificilã din cauza acestei con-
fuzii care, ulterior, s-a rãspândit întreaga lume, determinând Statele Unite ale
Americii sã declare rãzboi împotriva terorismului.

Totodatã, O.N.U. a constituit un Comitet de luptã împotriva terorismului, iar
prin Decizia nr. 1368 din 12 septembrie 2001 ºi Rezoluþia nr. 1373 din 28 sep-
tembrie 2001 s-a definit cadrul general al comunitãþii internaþionale în problema
terorismului. Astfel, obþinând dreptul de legitimã apãrare ºi de aplicare a mãsu-
rilor militare împotriva organizaþiilor internaþionale, în mod vertical, Statele
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Unite ale Americii au reuºit sã îndrepte aproape întreaga comunitate internaþio-
nalã în aceastã direcþie, considerând responsabile de eventualele eºecuri þãrile
care nu s-au implicat în prevenirea ºi combaterea acþiunilor teroriste, declarân-
du-le inamice ale S.U.A.

„Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, care au avut loc pe teritoriul
S.U.A.“, s-a observat, „au generat o nouã etapã în relaþiile internaþionale, care
transcende clasicismului sistemului mondial post-Rãzboi Rece“29. Din acel mo-
ment, se constatã o redirecþionare a istoriei, o modificare evidentã a sistemelor
de referinþã ale lumii. „Lumea ºi relaþiile internaþionale sunt infinit mai com-
plexe. Este un paradox cã, dupã ce s-a încheiat Rãzboiul Rece, iar continentul
european avea o ºansã realã sã se reintegreze pe baza valorilor democraþiei ºi ale
economiei de piaþã, a respectãrii drepturilor fundamentale ale omului, securi-
tatea a început sã fie din nou o chestiune foarte controversatã, poate mai mult ca
înainte. Evenimentele au dus ºi la o rãsturnare de alianþe, Rusia devenind amic
al Statelor Unite, în timp ce Europa este împinsã în plan secundar. Spaima atacu-
rilor a amplificat recesiunea mondialã ºi a pus în dificultate numeroase ramuri
ale economiei: aviaþia civilã, asigurãrile, turismul. Lupta împotriva resurselor
financiare ale terorismului afecteazã secretul bancar ºi, prin aceasta, soliditatea
acestor instituþii ale capitalismului. Noi ramuri, cele legate de servicii secrete ºi
forþe militare, se vor dezvolta“30.

Nu toatã lumea atribuie însã termenului de terorism aceeaºi semnificaþie în
aceºti primi ani ai mileniului al III-lea. Nici chiar dupã atacurile teroriste asupra
S.U.A., de la 11 septembrie 2001, viziunile asupra fenomenului nu s-au armoni-
zat, ci, dimpotrivã, continuã sã se separe ºi chiar sã se opunã31.

În ceea ce priveºte poziþia þãrilor arabe faþã de evenimentele din 11 septem-
brie 2001, s-a constatat o divizare între statele care s-au aliniat politicii ameri-
cane — incriminând terorismul — ºi cele care au continuat sã considere justifi-
cate respectivele acte, motivate de lupta pentru eliberare naþionalã sau atribuin-
du-le conotaþii religioase (lupta de apãrare a valorilor islamului). Situaþia acestor
þãri a devenit foarte dificilã, s-a complicat prin declararea lor ca þãri teroriste,
guvernele respective asumându-ºi riscul confruntãrii cu marea putere militarã a
S.U.A. ºi a întregii coaliþii.

Efectele devastatoare ale acestor acte teroriste s-au resimþit ºi în societatea
arabã, prin frãmântãrile generate de adoptarea unor politici contradictorii, care
au marcat ºi cultura politicã arabã, prin orientarea cãtre cele douã sensuri diferite
— cel care opune rezistenþã lumii occidentale ºi cel care adoptã perspectiva
americanã ºi a Coaliþiei împotriva terorismului.

Dubla orientare a politicii arabe privind fenomenul terorismului a determinat
apariþia unor circumstanþe contrastante ºi conflictuale, atât în interiorul aceluiaºi
stat, cât ºi la nivelul întregii lumi arabe. „Astfel s-au creat condiþiile formãrii
unui cadru politic care permite încãlcarea drepturilor omului ºi suprimarea liber-
tãþilor politice, prin tendinþele de militarizare a societãþii ºi de dezvoltare a do-
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meniului securitãþii, folosind ca pretext lupta de apãrare, în scopul contracarãrii
penetrãrii elementelor de culturã occidentalã ºi contopirea lor în cadrul culturii
universale“32.

Metodele de combatere a terorismului,
conform normelor

de drept internaþional ºi specificului arab

De o lungã perioadã de timp, dreptul internaþional general a avut ca obiect de
studiu fenomenul terorismului, încercând sã stabileascã coordonatele clare ale
acestuia, cauzele, evoluþia ºi consecinþele sale asupra politicii internaþionale. În
urma analizelor privind trãsãturile fundamentale care caracterizeazã acest flagel
ºi determinã extinderea lui, au fost încheiate mai multe convenþii, iar organiza-
þiile internaþionale au adoptat unele decizii ºi recomandãri pentru a preîntâmpina
ºi bloca manifestarea acestui fenomen. Au fost stabilite anumite convenþii ºi
decizii internaþionale, în ceea ce priveºte fenomenul terorismului, între care33:

1) Convenþia internaþionalã privind luarea de ostatici, adoptatã de Adunarea
Generalã a Naþiunilor Unite;

2) Convenþia pentru prevenirea actelor ilegale împotriva siguranþei aviaþiei
civile, decisã în urma Congresului diplomatic din Canada (1971);

3) Convenþia referitoare la crimele ºi actele comise la bordul avioanelor—
Tokio (1963);

4) Comisia specialã pentru combaterea terorismului, desemnatã deAdunarea
Generalã a Naþiunilor Unite;

5) Convenþii ºi tratate regionale — Tratatul þãrilor americane din 1971, Con-
venþia europeanã din 1979, Tratatul cu privire la combaterea terorismului, în-
cheiat în urma Conferinþei islamice din 1999.

Dar realitatea a demonstrat cã toate aceste convenþii, tratate, legi elaborate în
scopul limitãrii efectelor negative, dar, mai ales, al anihilãrii terorismului, nu sunt
suficiente ºi nici eficiente fãrã un cadru politic special creat, în care sã acþioneze
factorii educativi ºi mijloacele de informare corectã a societãþii.

În ceea ce priveºte societatea arabo-islamicã, s-a constatat cã reuºita acþiuni-
lor de combatere a terorismului depinde în mare mãsurã de metodele folosite în
vederea unificãrii discursului politic arab oficial cu cel popular (atât la nivel ideo-
logic, cât ºi privind modul efectiv de aplicare), împotriva proliferãrii teroris-
mului în þãrile arabe ºi în vederea creºterii nivelului de înþelegere ºi de con-
ºtiinþã, delimitând terorismul de necesitãþile ºi practicile legitime de apãrare, ce-
rinþele acestui plan având la bazã34:

1) Acþiuni comune ale statului în jurul eforturilor de reconciliere naþionalã ºi
realizarea unui acord naþional bazat pe principiul consensului politic ºi ideologic
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în ceea ce priveºte participarea la guvernare, la luarea deciziilor naþionale (stabi-
lirea prin înþelegeri între toate forþele politice ºi sociale a politicilor generale
referitoare la reconstrucþia þãrii);

2) Asigurarea unui climat politic ºi ideologic favorabil, care sã pãstreze moº-
tenirea arabo-islamicã ºi originalitatea sa în acord cu necesitãþile impuse de spi-
ritul vremii, pentru a evita izolarea ºi reacþiile excesive, extremiste, faþã de mo-
dernitatea occidentalã;

3) Direcþionarea programelor de reformã politicã pentru rezolvarea tuturor
problemelor persistente într-un stat (de naturã etnicã, religioasã etc.);

4) Reactivarea politicilor de informare ºi educare în societatea arabã; orien-
tarea populaþiei cãtre acceptarea ideologiilor compatibile cu valorile arabo-isla-
mice ºi îndreptarea eforturilor comune cãtre dezvoltare.

Mecanismele violenþei ºi motivaþiile terorismului,
din punct de vedere istoric

Scurtã istorie a violenþei/terorismului

În istorie, cele mai importante expresii ale conflictelor umane au fost rãzboa-
iele. Indiferent de modul în care au fost purtate, din cele mai vechi timpuri ºi
pânã în prezent (începând de la armele primitive ºi pânã la sãbii, puºti, baionete,
tunuri sau bombe — pânã la cele cu napalm — ºi alte arme tot mai sofisticate ºi
mai distrugãtoare), toate tipurile de rãzboaie, declanºate de cauze diferite, au ca
trãsãturi comune violenþa de amploare, manifestatã cu premeditare, ºi efectele
sale devastatoare asupra omenirii. Adesea ele au cãpãtat dimensiuni sacre ºi au
fost descrise în diverse texte religioase (Vechiul Testament, care cuprinde detalii
referitoare la cuceriri, glorii militare ale regilor cu aspiraþiile lor de mãrire ºi
expansiune, mitologia indianã, cu epopeile Ramayana ºi Mahabharata — încã
prezente în conºtiinþa popoarelor din Asia de Sud —, mitologia greacã, urmatã
de cea romanã, în care zeul rãzboiului era deseori invocat, conflictele armate
descrise în Coran etc.).

Între cãrþile religioase, Noul Testament a propovãduit, pentru prima oarã, în-
locuirea practicilor ºi a ritualurilor care presupuneau violenþa cu cele paºnice,
simbolice. „Cu toate acestea, omenirea a continuat sã scrie o istorie frãmântatã
de diverse conflicte, apãrute inclusiv în cadrul Bisericii, care au dus la rãzboaie
sângeroase, în mod paradoxal, adesea de naturã religioasã (reprezentativã în acest
sens, pentru creºtinism, rãmânând perioada Inchiziþiei), rãspândind teroare ºi sã-
vârºind crime în numele Divinitãþii“35.

Marcat de cele mai devastatoare rãzboaie (a cãror declanºare ºi mod de mani-
festare au avut la bazã un complex de circumstanþe mondiale), secolul al XX-lea
a fost studiat de cãtre specialiºtii în domeniu, care au realizat statistici ce cuprind
situaþia privind numãrul de victime, pe perioade, în diferite þãri ºi zone ale glo-
bului.
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Aceste cifre, însã, nu includ ºi victimele din rândul soldaþilor, în unele cazuri
rãmânând doar la nivel de estimãri, cifre care exprimã dimensiunea, greu de ima-
ginat, a catrastrofei umanitare la care s-a ajuns (în secolul al XX-lea s-au înre-
gistrat în jur de 170 de milioane de victime). Trebuie menþionat faptul cã aceste
cifre includ doar operaþiuni de exterminare în masã, fãrã a fi luate în calcul ºi
victimele de dupã 1987 — 800.000, în Ruanda, ºi sutele de mii de victime ale
dictaturii lui Saddam Hussein, în Irak36.

Analiza acestor date, elaboratã pe criterii geografice, prezintã situaþia astfel:
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Þara Perioada Numãrul de victime
(milioane)

U.R.S.S. 1917-1987 61.911
R. P. Chinezã 1949-1987 35.236

Germania Nazistã 1933-1945 20.964
China Naþionalã/Kuomintang 1928-1949 10.075

Japonia 1938-1945 5.964
China (Gherilele Maoiste) 1923-1949 3.466

Kambodgia 1975-1979 2.035
Turcia, Imperiul Otoman 1909-1918 1.883

Vietnam 1945-1987 1.678
Polonia 1945-1948 1.585
Pakistan 1958-1987 1.503
Iugoslavia 1944-1987 1.072

China („Warlords“) 1917-1945 0.910
Turcia (Atatürk) 1913-1923 0.878
Marea Britanie 1900-1987 0.816

Portugalia (dictatura) 1926-1987 0.741
Indonezia 1965-1987 0.729

Coreea de Nord 1948-1987 1.633 (date nesigure)
Mexic 1900-1920 1.417 (date nesigure)
Rusia 1900-1917 1.066 (date nesigure)

Zona geograficã Numãrul de victime (milioane)

Europa (inclusiv U.R.S.S.) 88.137

Asia (fãrã þãrile majoritar musulmane) 61.027

Þãri cu majoritate musulmanã 4.993

America 1.417

Africa –

Total 155.574



Nu trebuie uitat cã secolul al XX-lea nu a fost numai o erã a rãzboaielor, acesta
fiind totodatã ºi o perioadã marcatã de masacre ºi genociduri.

Violenþã ºi modernitate

Secolul al XX-lea poate fi considerat ca fiind cel mai sângeros din istoria
omenirii. În urma unei analize a cauzelor ºi structurii violenþei, s-a constatat cã
aceasta îºi are originea în perioada colonizãrii, care a produs consecinþe com-
plexe, adesea distrugãtoare.

Cât priveºte relaþia dintre violenþã ºi modernitate, s-au conturat patru poziþii:
prima considerã cã modernitatea reprezintã opusul violenþei, cea din urmã nefiind
decât o rãmãºiþã a barbarismului ºi rasismului pre ºi antimodern; a doua concepe
modernitatea însãºi ca o formã de (neo-)barbarism; a treia poziþie, deosebit de
scepticã, priveºte violenþa ca o manifestare perenã a „naturii umane“; în sfârºit,
a patra considerã modernitatea în caracterul sãu ireductibil contradictoriu, con-
þinând deopotrivã porniri ºi manifestãri umane constructive ºi distructive37.

Trebuie menþionat faptul cã modernitatea nu a reprezentat o rupturã între tre-
cut ºi prezent, ci a decurs în mod firesc, determinatã de evoluþia omenirii, reli-
giile cunoscând o continuitate, în unele situaþii luând chiar aspect de fundamen-
talism (un exemplu elocvent în acest sens îl reprezintã acþiunile cu motivaþie ex-
tremist-religioasã de pe teritoriul Statelor Unite, unde au avut loc operaþiuni de
„curãþare etnicã“, de exterminare sau izolare a amerindienilor, cu invocarea unor
texte biblice — care au influenþat chiar ideologia urmatã de unele grupuri ale
societãþii americane — într-un cadru dominat, în acelaºi timp, de pregnante ma-
nifestãri ale fenomenelor modernitãþii).

Societatea modernã, pe lângã beneficiile pe care le-a adus, a generat, toto-
datã, condiþii de producere a actelor de violenþã, din ce în ce mai diverse, mai
vãtãmãtoare, prin creºterea forþei de distrugere ºi a razei de acþiune, datoritã ar-
melor create în urma descoperirilor ºtiinþei ºi tehnicii, a dezvoltãrii rapide a teh-
nologiilor, sistemului informaþional etc. „Lansarea unei bombe atomice de tipul
celor care au distrus Hiroshima ºi Nagasaki nu era posibilã în societãþile lipsite
de condiþiile oferite de modernitate, care creeazã un înalt grad de eficienþã, în
toate privinþele, rãspunzând inclusiv tendinþelor de distrugere cu perspective ini-
maginabile“38. În concluzie, violenþa, de-a lungul istoriei, a caracterizat toate so-
cietãþile, modernitatea oferind doar mijloacele unor manifestãri mai virulente ºi
mai imprevizibile.

Modernitatea a creat atât condiþiile folosirii mijloacelor eficiente pentru ex-
primarea violenþei, cât ºi noi posibilitãþi de organizare socialã, birocraticã, admi-
nistrativã, împreunã cu metode de diviziune a muncii, intensificarea specializã-
rilor, la care pot apela ºi grupurile cu intenþii violente, armatele diferitelor state,
în vederea dotãrii lor la standarde tot mai înalte, toate acestea ridicând la o ase-
menea scarã ºi riscul manifestãrilor agresive, moderne39.
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Poate cã una dintre cele mai mari realizãri ale modernitãþii politice a fost in-
troducerea conceptului de „stat naþional, statul guvernat de lege, statul cetãþea-
nului“, care a reuºit sã reducã ºi sã controleze violenþa din societate, uneori chiar
exportând-o.

Relaþia dintre modernitate ºi violenþã nu se limiteazã doar la aspectul etnic,
administrativ sau organizaþional, extinzându-se ºi cãtre noile dimensiuni ideolo-
gice, caracteristice modernitãþii, într-o împletire de avantaje (privind dezvoltarea
generalã, evoluþia rapidã) ºi dezavantaje (prin potenþialul de care, totodatã, se
pot folosi ºi structurile teroriste) asupra omenirii.

Fenomene ca stalinismul ºi fascismul, apãrute în cadrul creat de modernitatea
europeanã, s-au desfãºurat sub influenþa ideologiei „dezvoltãrii sociale“, a „pro-
gresului“. În mod special, stalinismul s-a dorit a fi un „program ºtiinþific“ de
creare a unei „societãþi noi“. Este adevãrat cã stalinismul a nesocotit umanismul
european ºi valorile promovate de Iluminism, dar, în acelaºi timp, nu se poate
nega caracterul „modern“ al acestui regim totalitar.

Acelaºi lucru se poate spune ºi despre fascism ºi nazism, ca încercãri de trans-
formare radicalã a societãþii. Nazismul a încercat sã aplice principiile ºtiinþifice
ale medicinei preventive asupra statului ºi societãþii, sã transpunã în practicã
unele idei darwiniste ºi cercetãri ale lui Mendel asupra grupurilor umane.

Statul ºi violenþa

Între cele mai importante realizãri ale modernitãþii, în politicã, este: concep-
tul „statului naþional, statului de drept ºi al cetãþeanului“, prin aplicarea cãrora
s-a reuºit reducerea nivelului de violenþã din societate, situaþie caracteristicã mai
ales þãrilor europene, prin funcþiile politice ºi sistemul de legi ale statului, care,
în timp, au determinat schimbarea atitudinii faþã de actele de violenþã a unui pro-
cent tot mai mare al societãþii. „Ca urmare, viziunea oamenilor despre violenþã,
ca reacþie cotidianã, fireascã, faþã de problemele sociale, politice sau de altã na-
turã s-a diminuat treptat, devenind, în cele din urmã, interzisã“40.

Mãsurile împotriva violenþei nu au avut ca efect eradicarea sa în Europa, cu
atât mai mult cu cât statele europene au dezvoltat noi forme de violenþã, fãrã pre-
cedent, care au atins cote inimaginabile în cele douã rãzboaie mondiale. Holo-
caustul ºi celelalte practici care au dus la un genocid de mari proporþii s-au rea-
lizat prin folosirea armelor de distrugere în masã. Deºi, în general ºi în mod fi-
resc, statul este garantul pãcii sociale, în acea perioadã unele state s-au transfor-
mat în instituþii ale violenþei (Holocaustul, exterminarea în masã comisã de regi-
mul stalinist sau epurarea etnicã ºi masacrele din Balcani).

Studiile de specialitate remarcã o anumitã sincronizare între reducerea nive-
lului violenþei sociale din Europa ºi „exportul“acesteia dincolo de graniþe, prin
creºterea numãrului de colonii europene în Africa, Asia ºi America Latinã. Ast-
fel, politica brutalã a coloniºtilor spanioli, portughezi, olandezi, britanici ºi
germani s-a manifestat odatã cu reducerea violenþei sociale ºi dezvoltarea civicã
a societãþii din Europa. Unii analiºti, între care ºi Jochen Hippler, încearcã sã gã-
seascã rãspunsul la întrebarea: „...a reprezentat acest lucru, în realitate, un export
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al violenþei, aºa cum s-a întâmplat în timpul primelor cruciade, când o mare
parte din populaþie, consideratã un surplus periculos, a fost trimisã spre Orientul
Mijlociu, fapt ce a condus la reducerea nivelului violenþei din Franþa ºi Germa-
nia, a fost o simplã întâmplare?“.41

În comparaþie cu Europa, introducerea elementelor de modernitate în mod
denaturat a afectat þãrile din lumea a treia, procesul de formare a unor sisteme
active pentru stat în societãþile din lumea a treia a fost blocat, în general, întrucât
statul a rãmas izolat de societate ºi s-a impus, devenind un instrument de control
ºi reprimare, mai puþin capabil de promovarea integrãrii sociale, în comparaþie
cu þãrile din vestul ºi nordul Europei. „Aceastã încercare de modernizare denatu-
ratã a dus la o reacþie împotriva statului“42.

În mod evident, modernitatea a jucat un rol foarte important în cristalizarea
violenþei ºi „exportul“sãu, dar responsabilitatea nu îi revine în mod direct ºi
exclusiv modernitãþii, un rol important în manifestarea violenþei jucându-l sistemul
politic care a folosit modernitatea ca un instrument de exploatare, în scopuri ex-
pansioniste, colonialiste, pe fondul discriminãrii rasiale, etnicã sau de altã naturã.

Violenþa ºi terorismul

Diferenþa dintre violenþa politicã ºi terorism constã în faptul cã terorismul
este într-adevãr violent, fiind îndreptat cel mai adesea împotriva necombatanþilor
(în special a civililor), dar nu orice act de violenþã poate fi interpretat ca un act
terorist. Plecând de la aceastã premisã, s-au exprimat opinii conform cãrora re-
zistenþa palestinianã împotriva ocupantului israelian, fiind îndreptatã împotriva
civililor, se încadreazã în definiþia terorismului. Pe de altã parte, însã, existã ºi
numeroºi analiºti politici care considerã aceastã manifestare de revoltã ca o
reacþie la terorismul de stat comis de statul evreu. Crizele politice ºi sociale acute
formeazã punctul de pornire a violenþei politice, deoarece lipsa de orizont ºi
speranþã, la un nivel mai mare, devine un izvor de conflicte, disputele regionale
jucând un rol simbolic în exacerbarea violenþei, în cazul lumii arabo-islamice.
Reprezentative în acest sens sunt situaþiile create în Israel-Palestina ºi Irak.

Diferenþa dintre violenþã ºi terorism, însã, nu se opreºte la aceastã simplã de-
limitare, actul terorist având ºi conotaþii politice. Apoi, terorismul nu aparþine
unei singure culturi sau unei ideologii anume. Acest fenomen, dupã ce a apãrut
în timpul Revoluþiei franceze, s-a extins în Rusia þaristã, în contextul politic ºi
economic creat, apoi în U.R.S.S., în Italia, Germania ºi în mai multe þãri din Eu-
ropa (mai ales în deceniile 7 ºi 8 ale secolului trecut). De cele mai multe ori, te-
rorismul este interpretat ca fenomen politic (ºi nu religios sau cultural), care a
avut loc ºi se va manifesta în toate societãþile.

Prin implicaþia sa politicã, terorismul poate conþine atât un mesaj cu semnifi-
caþii ameninþãtoare, intenþii de intimidare, îndreptat cãtre anumiþi reprezentanþi
politici, indiferent de categoria din care fac parte victimele directe, cât ºi un mod
de manifestare a revoltei ºi protestului, prin care se intenþioneazã influenþarea
unei zone politice.
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„Rãzboiul împotriva terorismului“

Toate guvernele þãrilor din lumea a treia sunt preocupate de problemele pe
care le creeazã violenþa ºi terorismul, cu atât mai mult cu cât acestea se aflã într-o
permanentã interdependenþã cu securitatea naþionalã. Aparatele de securitate sta-
bilesc cele mai eficiente instrumente aplicabile în vederea reducerii efectelor
acestor fennomene. Dar, adesea, rãspunsul la violenþã fiind tot violenþa, acþiunile
de acest tip se perpetueazã, numãrul victimelor creºte odatã cu cel al acuzaþiilor
(de asemenea, din cauza mãsurilor pripite, apar frecvent ºi grave erori judiciare),
se mãresc riscurile reacþiilor impulsive ºi ale pericolelor de tot felul.

La nivel internaþional, cel mai elocvent exemplu considerat, în cele din urmã,
un eºec în ceea ce priveºte atingerea scopului propus, înlãturarea terorismului, a
fost aºa-numitul rãzboi împotriva terorismului declanºat în douã etape de Statele
Unite al Americii, materializat în rãzboiul din Afganistan, urmat de cel din Irak,
cu ocuparea acestor þãri. S-a constatat, dupã cum o parte dintre analiºtii politici
au avertizat, cã în acest mod fenomenul terorismului nu numai cã nu a putut fi
oprit din evoluþia sa, dar ºi-a creat chiar ºi un suport popular, fiind considerat un
instrument de luptã împotriva hegemoniei internaþionale ºi a noului colonialism.
În Afganistan, a fost înlãturat regimul taliban de la putere, dar organizaþia
Al-Qaeda a continuat sã fie activã, iar în cazul Irakului, deºi prin capturarea ºi
condamnarea lui Saddam Hussein ºi îndepãrtarea regimului sãu s-a împlinit ve-
chea nãzuinþã a majoritãþii covârºitoare a poporului irakian, o importantã parte a
cadrelor partidului Baas a înfiinþat organizaþii secrete, care practicã violenþa ºi
recurg la acte de terorism împotriva forþelor multinaþionale ºi a populaþiei ira-
kiene. Analizând în mod comparativ toate aceste date, concluzia care se poate
trage este una pesimistã, rezultatul tuturor acestor acþiuni violente, de amploare,
concretizându-se într-o extindere a acþiunilor teroriste, în toatã lumea.

În ceea ce priveºte dezvoltarea ideologiei rãzboiului împotriva terorismului,
aceasta s-a bazat ºi pe intenþia de acoperire a unor acþiuni (de cãtre guvernele þã-
rilor occidentale, împotriva propriilor cetãþeni, pentru a renunþa la unele drepturi
ale lor în schimbul siguranþei, lucru ce nu a putut fi asigurat de aceste guverne).
Discuþiile ºi controversele create în Statele Unite în legãturã cu Patriot Act s-au
lansat dupã atacurile din 11 septembire 2001, odatã cu disputele pe seama opor-
tunitãþii funcþionãrii închisorilor americane secrete în diferite þãri din Europa.

Din punct de vedere tactic, terorismul îºi dovedeºte superioritatea faþã de ce-
lelalte forme de violenþã, el putând fi comis de grupuri mici, cu costuri reduse ºi
efecte substanþiale, mai ales prin caracterul sãu imprevizibil, care reduce posibi-
litãþile de ripostã ºi apãrare.

Mark Sageman, psihiatru legist, fost ofiþer al C.I.A., în urma studiilor asupra
noilor forme de terorism, a condiþiilor care le genereazã ºi a celor mai eficiente
metode de apãrare împotriva lor, considerã cã cei mai periculoºi teroriºti ai lumii
nu se mai aflã în subordinea Al-Qaeda. „Teroriºtii de care ar trebui sã ne temem
cel mai mult sunt aspiranþii liber-profesioniºti care ºi-au fãcut un scop din te-
roare, precum ºi camarazii lor de pe web. Aceastã generaþie este chiar mai înfri-
coºãtoare ºi mai impredictibilã decât cele precedente…“43. Referitor la terorismul
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islamist, Mark Sageman îºi exprimã convingerea cã acesta „aproape ar dispãrea,
din raþiuni interne — dacã America ar înþelege sã o permitã“44. De asemenea, în
urma unor ample studii psihologice, el remarcã faptul cã „orice strategie de com-
batere a acestor teroriºti trebuie bazatã pe o înþelegere a motivului pentru care ei
cred ceea ce cred. Cu alte cuvinte, ce transformã oamenii obiºnuiþi în fanatici care
folosesc violenþa pentru scopuri politice? Ce anume îi face sã se considere speciali
[…]? Explicaþia comportamentului lor trebuie gãsitã nu în modul cum gândesc,
ci mai degrabã în modul cum simt“45. Astfel, analizele complexe în urma cãrora
se stabilesc diferite metode de combatere a terorismului trebuie sã aibã în vedere
atât marile organizaþii, cât ºi acþiunile individuale sau colective de mici dimensiuni.

Elaborarea ideologiei rãzboiului împotriva terorismului ascunde anumite in-
terese ºi scopuri. Dacã într-adevãr se doreºte anihilarea terorismului, ar trebui sã
se înceapã o acþiune conform unei alte strategii, pentru a izola Al-Qaeda de so-
cietãþile musulmane. Altfel spus, terorismul a fost teologizat, iar acest lucru a
condus la creºterea numãrului susþinãtorilor sãi.

Religia ºi violenþa

Fundamentate pe cele mai importante principii educative, marile religii au ca
trãsãturã comunã încercarea de îndrumare a omenirii, a individului ºi a societãþii
cãtre o evoluþie armonioasã ºi o împlinire spiritualã prin care binele sã poatã fi per-
petuat ºi extins, ceea ce, în esenþã, exclude orice asociere cu noþiunea de violenþã.

Deºi existã numeroase texte religioase care fac referire la acte de violenþã,
sau prezintã anumite ritualuri care conþin astfel de conotaþii, rolul religiei în
contextul violenþei defineºte doar un singur tip de relaþie, aceea creatã de autorii
violenþei. De aceea, cei mai mulþi analiºti, între care ºi Jochen Hippler, neagã
orice legãturã structuralã între religie ºi violenþã. Acesta considerã cã religia de-
vine doar un tip de ideologie justificativã, care permite violenþa, fãrã a o include.
Aºadar: „Rezultatele violente ale religiei nu decurg din dimensiunile sale reli-
gioase, ci din dimensiunile socio-politice, interpretarea spiritualã a relaþiei dintre
om ºi Dumnezeu nu este prin ea însãºi o sursã de violenþã (lãsând la o parte prac-
ticile ritualului sacrificãrii), dar inevitabilã adaptare ºi distorsiunea religiei când
devine un fenomen social. Procesul are loc în foarte diferite moduri, depinzând
de: a) substanþa teologicã a unei anumite religii, b) contextul socio-politic al unei
societãþi specifice, balanþele sale de putere, contradicþii, probleme, ºi c) funcþia
precisã a religiei este de a reuºi în acest context […]“46.

Deºi religiile condamnã violenþa, numeroase acte de violenþã se produc în nu-
mele religiei (între acestea fiind cunoscute în istorie pedepsele Inchiziþiei, Cru-
ciadele, rãzboaiele islamice de cucerire, iar în epoca modernã, actele teroriste
comise de grupãri ºi organizaþii islamice, care îºi considerã atacate religia ºi þara,
conflictele religioase din Irlanda de Nord etc.), dar ca efecte ale unor fenomene
ºi acþiuni complexe, ce au loc în cadrul societãþii sau între diverse state, de multe
ori cu implicaþii politice.
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44 Ibidem, p. 56.
45Ibidem.
46 Jochen Hippler, op. cit., p. 309.


