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SINTEZA IDEILOR PRINCIPALE 

 

 

Teza de doctorat Impactul acțiunilor Daesh asupra securității naționale. Perceperea 

terorii ca variabilă a deciziei tratează una dintre formele manifeste de asimetrie morală și 

acțională (eseistul și matematicianul libanez Nassim Nicholas Taleb le denumește „asimetrii ale 

vieții”): fenomenul terorist cea mai gravă amenințare la adresa securității internaționale cu 

caracter permanent a zilelor noastre, care se impune a fi cunoscută sub toate formele și prin toate 

determinările sale. Daesh este rețeaua care a depășit limita admisibilă suportabilă a consecințelor 

acțiunilor de tip terorist și care și-a propus să se legitimeze ca reprezentant statal al lumii 

musulmane, ca protoorganism statal, denumit califat 

Am optat pentru studierea impactului acțiunilor Daesh asupra Securitații Naționale din 

dorința de a focaliza atenția asupra unei organizații teroriste care a amplificat în mod exponențial 

terorismul, dându-i dimensiuni impresionante și care, prin acțiunile sale, a destabilizat zone 

întregi, reprezentând o gravă amenințare pentru securitatea internațională. 

Într-o abordare mai largă, se poate aprecia că Daesh este rezultanta unui proces evolutiv 

de aproape trei decenii, începând cu primele nuclee teroriste din Afganistan, trecând apoi prin 

organizații teroriste cu acțiune limitată teritorial, inițial la regiunile vestice din Irak, și mai apoi, 

cu extindere asupra unor zone importante din Siria și chiar din nordul continentului african. 

Această ultimă etapă a corespuns cu închegarea unei structuri teroriste gigant, Daesh, care în 

cursul anului 2014 a început să-și pună în practică programul în toate dimensiunile sale: 
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organizatoric, militar, administrativ, social etc, în încercarea de a fi perceput ca având 

caracteristici specifice unei organizări statale și de a fi recunoscut ca unic reprezentat al lumii 

musulmane. Cel puțin la nivel de proiecție, Daesh s-a străduit să atingă atribute specifice unei 

entități statale moderne: suveranitate, teritorialitate, legitimitate și instituții încărcate cu autoritate 

administrativă.  

Caracteristica cea mai importantă a Daesh a fost dorința sa de a deveni și a fi recunoscută ca 

stat islamic, prin reînvierea tradițiilor califatului istoric în întreaga lume musulmană, inclusiv a 

sistemului de valori sociale, culturale, religioase din secolul al VII-lea d.Hr. Parcurgerea unor etape 

pe calea îndeplinirii acestui deziderat a fost facilitată de situațiile de criză din statele de referință, Irak 

și Siria. În starea de haos generalizat creată de război și de acțiunile a numeroase organizații teroriste, 

structurile de putere și administrative irakiene și siriene și-au pierdut capacitatea funcțională și 

autoritatea. Într-un asemenea context, segmente mari de populație deznădăjduită, dezorientată și cu 

mari probleme de asigurare a propriei securități, au văzut în sistemul administrativ instituit de Daesh 

o autoritate paralelă, mai eficientă decât cea oficială și capabilă să rezolve aumite probleme ale vieții 

de zi cu zi, inclusiv a celor de protecție individuală și familială. Pe aceste considerente, în faza de 

început, Daesh  s-a impus ca proiect dezirabil singurul în măsură să rezolve problemele populației și 

să reinstaureze ordinea și pacea socială.  

Lucrarea validează și completează unele informațiiprivitoare la caracteristici ale lumii 

islamice: bogăția Orientului Mijlociu în resurse energetice, puternica divizare socială pe criterii 

etnic-religioase și ideologice, ruptura dintre guvernanți și mase în unele dintre statele arabe, 

înstrăinarea individuală ca reacție față de tratamente abuzive din partea autorităților, rolul 

comunităților locale în raport cu organizațiile teroriste, nivelul scăzut de educație pentru 

segmente mari de populație și corelarea acestor aspecte cu stări comportamentale preponderent 

violente, îndoctrinarea religioasă puternică a maselor, asociată cu atitudini de supunere oarbă, 

necritică față de lideri politici sau religioși. 

Teza de doctorat a fost elaborată pe parcursul a aproape cinci ani, în care am sistematizat 

științific informații colectate din diferite surse documentare, am comparat aceste rezultate ale 

sistematizării cu ceea ce însemna cunoașterea nestructurată ca nativ al Orientului Mijlociu și am 

proiectat o modalitate științifică de identificare a percepției fenomenului terorist (cu focalizare pe 

acțiunile organizației Daesh) de către decidenții sau potențialii decidenți în domeniul securității 

naționale. 
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Tema cercetării se încadrează în domeniul „Informații și securitate națională”, fenomenul 

terorist presupunând provocări continue și diversificate care prin dimensiune, dinamică și efecte 

afectează grav viața normală a comunității internaționale. Actualitatea acesteia derivă din: 

- necesitatea cunoașterii cauzelor și a contextului în care pot apărea diferite organizații 

de tip terorist, adaptate tehnologiilor avansate, a modului în care acestea se raportează la 

realitățile lumii contemporane și a manierei în care reacționează atunci când apreciază că 

interesele comunităților din care provin sunt afectate;  

- necesitatea înțelegerii mecanismelor interne de funcționare ale organizației Daesh, a 

metamorfozei prin care a ajuns să-și atribuie statut de entitate statală, stabilindu-și ca obiectiv 

reinstaurarea Califatului – formă de organizare politică istorică, considerată „de succes” pentru 

lumea musulmană;  

- nevoia de a stabili cu exactitate adevăratul potențial al Daesh în tentativa sa de a 

implementa, în mod real și efectiv, proiectul politic al Califatului și a determina consecințele 

acțiunilor sale în planul securității internaționale; 

- necesitatea de a studia și înțelege diferențele culturale dintre comunitățile creștină și 

musulmană, a modului în care acestea ar putea fi atenuate sau asimilate, astfel încât să se poată 

construi dialogul multicultural, care să ofere șanse rezonabile de afirmare tuturor statelor lumii, 

în raport cu potențialul de care dispun; 

-  nevoia de a înțelege fenomenele asociate acțiunilor teroriste (fenomenul migrației) în 

vederea proiectării unor strategii de acțiune corecte și eficiente, care să înlăture cauzele acestuia, 

să facă posibile procese reale de reconstrucție a unor proto-formațiuni statale și implicit, să 

conducă la creșterea nivelului de securitate în întreaga  lume. 

Obiectivul general al tezeieste evaluarea efectelor apariției organizației teroriste Daesh 

în Orientul Mijlociu asupra securității globale, regionale și naționale și stabilirea direcției de 

evoluție a acesteia în condițiile diversificării metodelor de acțiune teroristă și extinderii ariei de 

interes prin rețeaua Daesh 2.0. 

Obiective specifice: 

OS1: Analiza procesului evolutiv al organizației Daesh, de la primele nuclee teroriste 

desprinse din Al-Qaeda și de la proclamarea Califatului Islamic; stabilirea elementelor care 

particularizează Daesh în spectrul organizațiilor islamist-teroriste; evaluarea șanselor acesteia de 

a operaționaliza proiectul politic declarat în iunie 2014, în formula virtuală Daesh 2.0;  
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OS2: Analiza motivelor și mecanismelor care divizează lumea islamică și stabilirea 

consecințelor pe care le produce această divizare, în plan intern și internațional; 

OS3: Analiza lanțului cauzal în amplificarea fenomenului terorist, generarea, respectiv, 

amplificarea fenomenului migrației și a altor efecte asupra securității cauzate de climatul politic 

instabil din Orientul Mijlociu; 

OS4: analiza gradului de cunoaștere a fenomenului Daesh de către decidenții români în 

domeniul politicilor de securitate.  

Structura lucrării. Pentru a răspunde obiectivelor enumerate, am proiectat lucrarea pe 

patru piloni/ capitole, care corespund demersului științific prefigurat. Prin intermediul primului 

capitol intitulat „Contextul politic internațional care a facilitat formarea și evoluția Daesh” ne-am 

propus tratarea originii apariției organizației pe fondul vidului de autoritate apărut în urma 

intervenției americane în Irak. Cel de-al doilea capitol intitulat „Apariția și evoluția Daesh” a fost 

destinat să înfățișeze tabloul zonei în care s-au născut și activează foarte multe organizații cu 

profil terorist, consecință a stării de permanentă instabilitate din punct de vedere politic, care la 

rândul ei s-a răsfrânt sub forma unor raporturi sociale inechitabile, generatoare de nemulțumiri și 

revoltă. Cel de-al treilea capitol intitulat „Caracteristicile Daesh” este o radiografie a tuturor 

elementelor structurale ale organizației teroriste, analizată ca entitate pretins statală, așa cum de 

altfel, în mod pur propagandistic s-a autointitulat, și a mecanicii interne de funcționare a acesteia, 

care i-a conferit, cel puțin pentru scurt timp, forță și dinamism în acțiune și i-au permis să-și 

extindă zona pe care a administrat-o. Prin intermediul capitolulului ultim am intenționat să 

problematizăm și să selectăm informațiile referitoare la situația de criză cvasipermanentă din 

Orientul Mijlociu, dar și să analizăm în profunzime fenomenul Daesh 2.0 și posibilitățile de 

evoluție în formula „Califatului virtual”. Acest ultim capitol are pretenția de a se constitui într-un 

capitol de utilitate educațional-instructivă pentru un public cât mai larg, prin oferirea unei 

imagini integrate a spectrului terorismului mondial, plecând de la analiza Daesh. 

În acest sens, am organizat dosarul cercetării astfel:  

- o proiecție asupra fenomenului Daesh în contextul politic internațional care a favorizat 

apariția acestei organizații teroriste cu obiectivul revendicării teritoriale și unificării lumii 

musulmane sub sceptrul terorii, presupunând luarea în considerare a unui aparat teoretic 

(preponderent descriptiv) privitor la istoria Orientului Mijlociu, la relațiile internaționale și la 

echilibrul instabil în ceea ce privește securitatea regională; 
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- o analiză aplicată asupra factorilor favorizanți care au condus la apariția organizației 

Daesh și la proclamarea Califatului Islamic;  

- o analiză de profunzime a organizației (limitată de accesul restricționat la anumite 

informații, dar facilitată de cunoașterea limbii arabe și consultarea a numeroase surse scrise, 

audio-video etc. greu accesibile cercetătorilor din România), cu accent pe ideologia, resursele, 

practicile și strategia teroriștilor, dar și pe acțiunile acestora asupra Europei, respectiv 

- o cercetare aprofundată a percepției amenințării Daesh de către decidenții în domeniul 

politicilor de securitate, printr-o cercetare transversală calitativă având drept principală metodă 

investigativă ancheta pe bază de interviu. 

Marile puteri regionale sau globale au interese majore în zonă (în primul rând datorită 

implicațiilor de ordin economic, mai precis energetic). De-a lungul timpului, implicarea marilor 

puteri globale în conflictele din Orientul Mijlociu au condus la conflictul în Afganistan, la 

apariția și extinderea puterii Al-Qaeda, iar în Irak si Siria la apariția Daesh și Jabhat al Nusra/ 

Fath al Sham, ulterior și a altor grupări islamiste. Pe de altă parte, implicarea puterilor regionale 

Iran si Turcia a readus în prim-plan un conflict foarte vechi intre kurzi si turci. În mod cert, 

Primăvara Arabă și migrația arabilor către Occident sunt consecințe ale eșecului politicilor 

intervenționiste. Primăvara Arabă a început în anul 2010 în mai multe țări: Tunisia, Egipt, 

Algeria, Yemen, Maroc. Această stare de revoltă în lumea arabă a avut la bază cauze social-

economice profunde: sărăcia, șomajul, dar și politice: stoparea regimurilor dictatoriale ale 

președintelui Zine El Abidine Beni Ali de 24 de ani la conducerea Tunisiei, președinteluiHosni 

Mubarak 30 de ani la conducerea Republicii Arabe Egipt șipreședintelui Ali Abdullah Saleh,aflat 

la conducerea țării de 32 de ani, Yemen. În primul rând, liderii politici autohtoni sunt vinovați 

pentru criza contextului politic actual internațional. Drept consecință a Primăverii Arabe, un val 

foarte mare de imigranți, cu scopul de a avea acces la un trai mai bun, au ales începând cu 2014 

traseul Turcia – Grecia – Macedonia – Serbia, pentru ca în 2015 să se ajungă la milioane de 

imigranți. Acest val a venit odată cu intervenția Rusiei în Siria în 2015, iar consecința directă a 

fost sprijinul neașteptat primit de regimul al-Assad în momentul cel mai greu al acestuia.   

Nu am neglijat, în analiza noastră, nici faptul că au fost îndeplinite toate premisele ca 

printre imigranți să se fi infiltrat luptători aparținând unor organizații teroriste, prin intermediul 

declarațiilor politice fiind avansat numărul de 4.000 de astfel de luptători pregătiți de Daesh care 

au ajuns în Europa. Chiar ministrul libanez al educației, Elias Bou Saab, aprecia că 2% dintre 
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cetățenii sirieni refugiați în Europa ar putea fi membri Daesh. În sprijinul acestor afirmații, am 

cules informații de la imigranți (anterior prezentate în cadrul unei conferințe organizate în cadrul 

Academiei Naționale de Informații, justificând acțiuni dinainte și riguros stabilite pe așa numitul 

„drum către Paradis”. 

În capitolul II, „Apariția și evoluția Daesh”, am realizat o analiză a premiselor apariței 

organizației teroriste prin apel la metoda istoriografică – o propedeutică prin care am operat un 

„material brut”, un set de informații culese din surse în limba română, engleză și arabă, cu rolul 

de a crea un cadru general al înțelegerii fenomenului în complexitatea lui. 

Pe fondul unor aspecte de natură economică, având efecte directe în plan politic și militar, 

dar și pe fondul retragerii trupelor americane din Irak fără a se fi realizat transferul complet de 

autoritate către administrația irakiană (în special în nordul țării), organizația teroristă Daesh a 

apărut cu scopul de a coagula interesele musulmanilor în orizontul promisiunii unui stat pan-

arab. 

După 2011, organizația Al-Qaeda s-a extins în Irak. Această extindere a zonei de acțiune, 

dublată de înființarea unor instituții specifice unei entități de tip statal, a însemnat practic 

desăvârșirea procesului formării Daesh (2004-2006). Filiala Al-Qaeda din Irak, sub conducerea 

lui Abu Musab al-Zarqawi s-a implicat în formarea organizației islamist-jihadiste-kurde „Ansar 

al-Islam”. În 2006, Al Zarqawi a fost lichidat de un atac aerian american. După uciderea lui 

organizația Al-Qaeda din Irak a fost preluată de Abdul Munem Az al-Din Ali al-Badwi, cunoscut 

Abu Ayyub Al-Masri sau Abu Hamza al Muhajir. Pe 15 octombrie 2006, toate organizațiile 

jihadiste sunnite din Irak, care erau sub controlul filialei Al-Qaeda și care luptau împotriva 

armatei americane au fost reunite în cadrul unei mari rețele numite „Statul Islamic din Irak” 

(ISI), („Majlis Shura al-Mujahidin”, „Jaish al-Fatihin”, „Jund al-Sahaba”, „Ansar al-Sunnah”), 

conducerea ei fiind încredințată liderului jihadist irakian Abu Omar Al-Baghdadi. La începutul 

celei de-a doua etape în evoluția Daesh, Abu Omar al-Baghdadi, care viza crearea unei entități 

jihadist-islamiste de tip statal a înființat în zonele cu populație majoritar sunnită pe care le 

controla, o administrație urbană, ca alternativă la guvernul central, ceea ce a făcut ca populația să 

capete încredere, cel puțin pentru început, și să o sprijine. Competențele Consiliului Consultativ 

al Mujahedinilor au fost modificate și, în plus, au fost înființate structuri de tip minister (diwan), 

cu atribuții specifice, în domeniile agriculturii, sănătății și petrolului. Între anii 2008-2011 forța 

ISI a slăbit, în principal din cauza campaniei militare extinse lansată de SUA, iar între 2012 și 
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iunie 2014. Această perioadă a fost denumită perioada de reconstrucție a Statului Islamic din Irak 

(ISI). În aprilie 2010, Abu Omar al-Baghdadi a fost lichidat de către americani, iar conducerea a 

ajuns pe mâna lui Abu Bakr al-Baghdadi, conducătorul Daesh până în 27 octombrie 2019. 

Pe de altă parte, după începerea campaniei din 2003, Siria a jucat un rol de bază în 

aprovizionarea și completarea cu luptători islamiști. Mii de jihadiști musulmani străini erau 

pregătiți în tabere de antrenament din Siria și așteptau semnalul pentru a pleca să lupte împotriva 

americanilor. Din momentul în care a început războiul civil din Siria, în martie 2011, traseul s-a 

inversat, astfel că mulți jihadiști s-au întors din Irak în Siria și s-au alăturat organizațiilor rebele 

care luptau împotriva regimului actual al-Assad, în timp ce actualul lider Al-Qaeda, al-Zawahiri 

era de părere că Al-Qaeda din Irak ar fi trebuit să-și stabilească o strategie a propriilor acțiuni. 

Liderul Jabhat Al Nusra din Siria, al-Julani a lansat, împotriva dorinței lui Abu Bakr al-

Baghdadi, intenția de a unifica organizațiile sub conducerea sa. Conducătorul ISI a făcut publică 

opoziția lui al-Julani și a anunțat în 9 aprilie 2013 schimbarea numelui ISI în „Statul Islamic din 

Irak și Siria” sau ISIS (Daesh), care exprima, în opinia sa, o stare de fapt pe care și-o dorea, 

respectiv unitatea celor două organizații, sub propria conducere. Refuzul liderului Jabhat al 

Nusra de a se alătura statul Islamic „sub un singur steag” a făcut ca al-Baghdadi să întrerupă 

toate legăturile Al-Qaeda cu Daesh. Separarea fiind aproape realizată, al-Julani s-a asociat cu 

liderul organizației mamă Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Scindarea dintre Daesh și Al-Qaeda a 

devenit oficială când Al -Zawahiri a anunțat – pe 10 iunie 2014 – anularea unificării declarată de 

Abu Bakr al Baghdadi. Din acel moment, Frontul al-Nusra a acționat independent în Siria, în 

timp ce Daesh a desfășurat operațiuni atât în Irak cât și în nordul Siriei. Daesh a obținut o serie 

de succese deosebite în campania din prima jumătate a anului 2014, cel mai important fiind 

ocuparea Mosulului, în iunie 2014, al doilea mare oraș din Irak. Totodată, Daesh a obținut mai 

ușor controlul asupra estului Siriei, unde a înființat un centru de conducere în orașul Al-Raqqa. 

Daesh a anunțat, pe 29 iunie 2014, înființarea „Califatului Islamic”, condus de Abu Bakr al-

Baghdadi. Se ajunsese astfel la finalizarea proiectului politic plănuit cu mult timp în urmă, care 

se dorea, în fond, o reeditare a vechii organizări de tip „califat”. 

În această analiză cu instrumentar istoriografic, reprezentând totodată o radiografie de 

sistem de management, am luat în considerare câteva elemente strategice în proiecția, controlul 

și extinderea activității Daesh, printre care: cartierul general/pseudocapitala Califatului, orașul 

Raqqa, luat sub control de ISI încă din martie 2013; poliția religioasă (al-Hisba); categoriile de 
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acțiuni de tip statal și de ordin administrativ; taxele impuse cetățenilor nemusulmani, în paralel 

cu facilitățile și ajutoarele oferite musulmanilor prin departamentul de servicii specializate; 

educația islamist-salafistă și filtrul juridic al tribunalelor religioase. Punând în acord arhitectura 

ideologică cu cea funcțională, organizația Daesh a beneficiat de o capacitate de comunicare 

deosebită, bazată pe puterea ilocuționară a mesajului și pe infrastructura comunicațională new 

media. Mesajele Daesh au avut efecte asupra tinerilor cu origini musulmane care trăiau în 

enclavele de cetățeni islamici din diferite țări occidentale. Daesh a fost înființat când forumurile 

și blogurile începuseră să intre în declin, iar platformele sociale Twitter, Facebook, Vkontakt, 

Odno vizau mesaje prin care se cerea solidaritate pentru cauza Califatului. Daesh a încărcat 

imagini terifiante din orașul cucerit Mosul și de la execuții și le-a distribuit în rețele, beneficiind 

și de aplicații specializate, cum ar fi Zello, o aplicație criptată posibil de accesat cu mare ușurință 

de pe smartphone și calculator. Am încheiat radiografia organizației printr-o analiză a căilor de 

acțiune și a atentatelor teroriste, în special a celor orientate împotriva Europei.  

Capitolul patru„Percepția amenințării Daesh. Cercetare transversală”, a fost destinat 

analizei de profunzime a percepției decidenților români în domeniul politicilor de securitate 

pentru a identifica gradul de cunoaștere a „Dosarului Daesh” în raport cu o serie de filtre 

interpretative: cadrul teoretic general; percepția insider-ilor din Orientul Mijlociu și propriul 

filtru, propria percepție a fenomenului, generată de calitatea de insider, de persoană care a 

cunoscut avatarurile luptei fratricide din spațiul arab. 

Tipul de cercetare asupra căruia ne-am oprit a fost cercetarea calitativă, constând în 

apelul la metode transversale de prelucrare a informațiilor colectate din diferite surse 

documentare, prezentate în cadrul capitolelor teoretice anterior rezumate, respectiv la metode 

transversale de culegere a informațiilor, prin tehnici activ-participative, cum ar fi ancheta pe bază 

de interviu intensiv, nondirectiv, semistructurat cu experți români, din Europa Occidentală și din 

Statele Unite ale Americii, dar și cu experți din Orientul Mijlociu (Siria, Palestina, Egipt, Israel, 

prin extensie, Turcia), mai precis cu decidenți politici, diplomați, lideri religioși, universitari, 

analiști, angajați ai diferitelor sisteme naționale de securitate, formatori de opinie. Am realizat o 

analiză comparativă între informațiile culese din surse documentare și cele rezultate în urma 

observației periferice și a aplicării interviului intensiv. Am evaluat calitatea răspunsurilor la 

interviu și în calitate de insider, de nativ al Orientului Mijlociu (fiind născut în Liban și trăind în 

nordul țării în plin conflict siriano-libanez).  
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Unul dintre scopurile în care am optat pentru analiza comparativă ulterioară a fost acela 

de a face delimitările necesare între organizațiile cu profil terorist și a putea înțelege consecințele 

la care se poate ajunge în planul securității globale, în situația că nu se intervine eficient pentru 

combaterea celor de factură radical-islamistă.  

Sursele de informare Pentru cercetarea fenomenelor specifice perioadei de criză 

prelungită din spațiul Orientului Mijlociu și a efectelor conexe, printre care și a fenomenului 

Daesh în complexitatea manifestărilor sale, am folosit: 

- informații culese direct sau reținute din discuțiile avute cu concetățeni rămași în zonă în 

întreaga perioadă de criză, sau care au ajuns în Occident în ultimul timp; 

- informații dobândite prin studiul literaturii de specialitate (română și străină, în limbile 

arabă și engleză) sau preluate din presa arabă scrisă și vorbită; 

- informații obținute prin intervievarea unor subiecți, cunoscători ai caracteristicilor 

politice, sociale, cultural-religioase specifice regiunii Orientului Mijlociu, prin natura funcțiilor 

pe care le îndeplinesc sau a preocupărilor de ordin profesional. 

Demersul metodologic în ansamblu. Cercetarea a fost proiectată a se realiza prin 

metode clasice de culegere, studiere și prelucrare a informațiilor, dublate de interviul de 

profunzime anterior menționat, precum și de prezentarea/interpretarea rezultatelor cercetării 

calitative întreprinse. 

În ceea ce privește instrumentele de cercetare, în special a celui care a necesitat 

preelaborare – ghidul de interviu – am procedat la întocmirea unui set de 17 întrebări, grupate în 

patru teme majore, ale căror răspunsuri ar putea lămuri aspecte importante ale manifestărilor din 

spațiul musulman, al Orientului Mijlociu în special, pe care le-am adresat subiecților intervievați. 

Răspunsurile obținute au fost integrate  și prezentate în capitolul 4, în cadrul căruia am evidențiat 

modul în care sunt percepute realitățile lumii musulmane contemporane și, subsecvent, validarea 

sau invalidarea caracteristicilor, evenimentelor și fenomenelor apărute în relaționarea acesteia cu 

lumea creștină, în special în situații de criză. Tot prin intermediul acestei cercetări am urmărit 

validarea unor prognoze ale experților în ceea ce privește viabilitatea proiectului proto-statului 

islamic. De asemenea, am urmărit percepțiile subiecților asupra perspectivelor de a fi soluționate 

fenomenele generate de stările de adversitate și conflict și posibilitatea de a se realiza o stare 

acceptabilă de securitate în plan regional sau international. Nu în ultimul rând, am fost 
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preocupați să aflăm dacă România, în calitate de membru al Uniunii Europene, poate fi afectată 

direct sau indirect de fenomenul terorist de factură islamică. 

Sensibilitatea temei de cercetare, pe de o parte, și diversitatea subiecților cărora m-am 

adresat, pe de altă parte, m-au determinat să procedez la adresarea tuturor întrebărilor către toți 

subiecții intervievați, lăsându-le fiecăruia dintre aceștia posibilitatea de a oferi răspunsuri doar la 

acelea pe care le consideră potrivite funcției îndeplinite, profilului și pregătirii lor. Din dorința de 

a menaja susceptibilități posibile, dar și pentru a respecta cerințele deontologice și metodologice 

de anonimizare a subiecților cercetării, numele celor intervievați nu au fost făcute publice. 

În cercetarea pe care am proiectat-oam căutat cauzele acțiunilor individuale, ale liderilor 

teroriști sau ale oamenilor obișnuiți, dar am analizat perceperea acestora cauze de către insideri 

ai Orientului Mijlociu, dar și de către outsideri.  

Mai precis, am comparat gradul de cunoaștere a fenomenului Daesh de către decidenții 

români în domeniul politicilor de securitate pentru a identifica dacă există corelație cu: 1. cadrul 

teoretic al cercetării și documentele publicate; 2. percepția repondenților nativi din Orientul 

Mijlociu (decidenți politici/ parlamentari, diplomați, lideri religioși, universitari/ specialiști în 

securitate națională, analiști în intelligence, angajați ai sistemului de securitate, formatori de 

opinie), de asemenea intervievați în cadrul prezentei cercetări și 3. percepția proprie a fenomenului, 

ca nativ, cunoscător din interior al problematicii complexe a lumii arabe și martor la fenomene 

violente care conduc la răspândirea terorii. Explicația necesității cunoașterii acestei percepții este 

foarte importantă datorită faptului că decidenții în domeniul politicilor de securitate trebuie să 

cunoască fenomenele care fac obiectul propriilor politici propuse în complexitatea lor, în mod 

neutru, neinfluențat de ideologii sau alinieri politice de moment. De asemenea, a fost foarte 

important de observat dacă decidenții în domeniul politicilor de securitate sunt influențați sau nu de 

caracterul senzaționalist al împachetării unor informații privitoare la organizația teroristă Daesh 

prin intermediul mass-media sau sunt în măsură să perceapă fenomenul terorist în profunzime, 

dând dovadă de cunoaștere aplicată. În termeni simpli, această percepție adecvată a conflictualității 

generalizate din Orientul Mijlociu, a escaladării conflictelor din zonă în ultimii 40 de ani, a 

extinderii și diversificării formelor în care se manifestă organizațiile teroriste de orientare jihadist-

salafistă și, în special, a fenomenului Daesh în complexitatea sa, constituie elementele importante 

în poziționarea echilibrată și corectă în raport cu politicile de securitate națională. Ca angajare 

metodologică, cercetarea nu este singulară. Am făcut apel la modelul unor proiectări similare în 
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ceea ce privește identificarea percepției decidenților în domeniul politicii externe a Statelor Unite 

ale Americii asupra rolului propriei națiuni în sistemul internațional, și, implicit, a deciziilor, 

normelor, angajamentelor și implicărilor pe termen lung, realizată de cercetătoarea Naomi Bailin 

Wish (1980) de la Seton Hall University, respectiv la perceperea instrumentelor de marketing 

politic de către decidenții în domeniul politicilor culturale, în cazul studiului cercetătorilor greci 

Eleni Apostori și George J. Avlonidis (2010) din cadrul Universității Economice și de Afaceri din 

Atena. Ca angajare tematică, studierea prin apel la proiecții metodologice similare a percepției 

decidenților români în domeniul politicilor de securitate asupra fenomenului terorist Daesh este 

unic și poate constitui un instrument util în angajarea explicită a acestora în proiectarea sau 

amendarea documentelor de securitate.   

Saltul cunoașterii realizat prin intermediul prezentei teze s-a realizat prin: (1) prezentarea 

integrată, în acord cu proiecția istoriografică, a procesului evolutiv al organizației Daesh, a 

motivelor și mecanismelor care au condus de-a lungul timpului la divizarea lumii islamice și la 

exploatarea nevoii de expresie panarabă prin apel la umbrela islamistă (Califatul Islamic), 

precum și a lanțului cauzal care a condus la amplificarea fenomenului terorist actual, respectiv la 

diversificarea metodelor de organizare și de acțiune; (2) sintetizarea perspectivelor în raport cu 

fenomenul studiat, atât din literatura de specialitate occidentală, cât și din cea arabă și (3) 

compararea rezultelor cunoașterii științifice în urma studierii acestei literaturi cu nivelul 

cunoașterii contextualizate a fenomenului de către decidenții în domeniul politicilor de 

securitate, ca variabilă a deciziei viitoare în domeniul de expertiză.  

Sintetizând cunoașterea obținută în urma atingerii obiectivelior specifice de rang secund 

(obiectivele cercetării) și a obiectivelor specifice ale tezei în ansamblu, am vizat înscrierea tezei 

în linia identificării percepției de profunzime asupra unor aspecte cu rol major în securitatea 

națională. Din această perspectivă privind, prin intermediul tezei ne-am propus să oferim nu numai 

un cadru științific de analiză a unui fenomen complex, violent și atipic ca manifestare (din cel puțin 

două perspective: pretenția statalității și utilizarea eficientă a rețelelor comunicaționale), ci și un 

instrument evaluativ al cunoașterii decidenților, în primă fază la nivelul cunoașterii de profunzime.  

Am propus prin urmare, analiza percepției unui fenomen terorist hibrid – sintagma nu ne aparține, 

este împrumutată din proiecția fostului prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informații, 

gl.lt.(r). Florian Coldea (2018), care considera terorismul una dintre cele mai importante amenințări, 

care „evoluează permanent, în forme din ce în ce mai hibride (precum este cazul Statului Islamic/ 
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Daesh)” –, dar mai ales a percepției acestui fenomen de către decidenții în domeniul politicilor de 

securitate. 

Analiza calitativă a permis evidențierea/studierea unor aspecte și fenomene care se petrec 

în spațiile culturale opace, ale căror realități nu sunt reflectate fidel și integral prin intermediul 

media clasice și, mai ales, prin intermediul noilor media, și care, din păcate, nu beneficiază în 

spațiul cultural românesc de o literatură de specialitate consistentă (așa cum am afirmat la 

începutul studiului, cele mai importante lucrării sunt mărturii de pe fronturile diferitelor 

confruntări din Orientul Mijlociu). Dar, mai mult de atât, metoda a ajutat la evidențierea 

diferențelor de natura percepției între insiderii fenomenului (a se înțelege insideri ai lumii 

musulmane/ ai Orientului Mijlociu, afectați direct sau indirect de fenomenul Daesh, cunoscători 

din interiorul propriilor culturi afectate de efectele acestei organizații teroriste atipice) și 

outsiderii fenomenului, cu potențial rol de decizie în ceea ce privește politicile naționale de 

securitate. Studiul a evidențiat faptul că experții în domeniul securității naționale cunosc foarte 

bine fenomenul (cu excepția unor aspecte de nuanță, afectate de percepția subiectivă a insiderilor 

sau de interese ideologice ale organizațiilor pe care le reprezintă), reușind chiar, de la orizontul 

aplicării interviurilor până la momentul susținerii tezei, să prognozeze bazându-se pe fapte și 

documente dispariția fizică a Califatului Islamic.  

Așadar, această cercetare calitativă, realizată prin intermediul anchetei pe bază de interviu 

a permis reflectarea realităților profunde dintr-un spațiu cultural cu care nu avem o legătură 

directă, ci doar una indirectă, prin intermediul informațiilor dobândite prin studiu. În plus, 

acestor aspecte reflectate mă pot alătura ca nativ ale acestui teritoriu încercat prin numeroase 

conflicte, care a trăit o parte a copilăriei și adolescenței în teroarea acțiunilor fundamentate 

ideologic, fals justificate prin argumente religioase.  

O concluzie importantă a studiului și, implicit, a tezei de doctorat este cea privitoare la 

crearea premiselor deciziei corecte în domeniul securității naționale, în condiții de obiectivitate 

ridicată, atâta vreme cât preocuparea pentru obținerea obiectivității în cunoaștere este constantă 

și reprezintă un fapt asumat și de teoria intelligence-ului, pentru care „obiectivitatea este un fapt 

al cunoașterii științifice, care, la rândul său, este șirul unor rectificări succesive, cu o armătură 

dată de o metodologie și un instrumentar aparte” (Chiru, 2019). 

Prin intermediul tezei ne-am propus să oferim nu numai un cadru științific de analiză a unui 

fenomen complex, violent și atipic ca manifestare (din cel puțin două perspective: pretenția statalității 
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și utilizarea eficientă a rețelelor comunicaționale), ci și un instrument evaluativ al cunoașterii 

decidenților, în primă fază la nivelul cunoașterii de profunzime.   

Dacă serviciile de intelligence au rolul de a apăra securitatea națională și de a combate orice 

amenințare, prezenta teză, articulată științific, se poate constitui într-un instrument de evaluare a 

modului în care furnizarea de informații către beneficiarii legali, în scopul reducerii incertitudinii 

acestora în procesul decizional, a condus la o mai bună cunoaștere în domeniul prevenirii oricăror 

efecte ale acțiunilor organizației teroriste Daesh sau a menținut informațiile esențializate și 

contextualizate la nivelul perceperii de la distanța fizică și ideologică suficientă pentru răspunsul prin 

inacțiune.  

Așadar, teza de doctorat a fost proiectată pentru a răspunde și unor cerințe aplicative ulterioare, 

prin proiectareaunor instrumente de evaluare a efectelor pe care produsele de intelligence livrate 

beneficiarilor legali au efecte în ceea ce privește plus-cunoașterea în domenii sensibile, cum ar fi 

acela al apărării împotriva terorismului, focalizat pe o organizație atipică, hibridă. 
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