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PRACTICE ASPECTS

The given article approaches practical and the-
oretical aspects of the suicidal terrorism. The histo-
rical roots, the geography of the phenomenon, the 
psycho-socio-somatic aspects, the religious, political 
and economic reasons of the given system of radi-
cal acts are analysed. The author suggests a series of 
short term and medium term recommendations for 
fi ghting against the given phenomenon.

Terorismul, la general, şi cel suicidal, în parti-
cular, au o istorie îndelungată. Acest sistem de ac-
ţiuni radicale a fost utilizat de-a lungul timpului de 
diferite organizaţii, atât religioase, cât şi ideologice, 
pentru a-şi atinge diverse scopuri. Majoritatea ex-
perţilor consideră că terorismul suicidal a fost im-
plementat pentru prima oară pe larg în Sri Lanka de 
către organizaţia radicală nereligioasă Tigrii Elibe-
ratori ai Pământului Tamililor, care în secolul trecut 
a fost în afara concurenţei, săvârşind cele mai multe 
atacuri sinucigaşe [1]. Fenomenul în cauză a luat o 
nouă amploare în ultimele două decenii – ofensivele 
sinucidale au împânzit diverse regiuni ale globului 
pământesc. 

Datele statistice demonstrează că atacurile sui-
cidale au devenit cea mai letală formă de terorism. 
Potrivit studiului coordonat de Robert Pape, speci-
alist consacrat în domeniu, acest gen de terorism a 
constituit doar 3 la sută din totalul de atacuri tero-
riste între anii 1980-2003 şi 50 la sută  din totalul 
atentatelor soldate cu decese după 2003. În astfel de 
condiţii se poate afi rma că terorismul prin sinucide-
re a devenit un pericol iminent pentru orice societa-
te şi este mai actual ca oricând.

Multe ţări au avut de suferit din cauza celui mai 
dezastruos modus operandi al terorismului interna-
ţional şi se poate spune că atentatele teroriste din ul-
timii ani au schimbat până la un anumit punct cursul 
istoriei contemporane. Geografi a atacurilor teroriste 
sinucigaşe este foarte diversă: războiul civil din Sri 

Lanka în anii ’80 ai sec. XX, intifada (din arabă – 
salvare) palestiniană împotriva Israelului, atentatele 
din Irak şi Afghanistan.

În istoria proximă totul se raportează la 11 sep-
tembrie 2001, când Statele Unite ale Americii au 
fost atacate pe propriul teritoriu, cu mijloace necon-
venţionale. Aceste acte teroriste s-au soldat cu circa 
3 000 de morţi şi au servit drept imbold pentru for-
marea Coaliţiei Internaţionale Antiteroriste şi lansa-
rea războiului antiterorist cu implicarea majorităţii 
statelor. După atentatul de la 11 septembrie 2001 
asupra Statelor Unite ale Americii, acest fenomen a 
afectat Indonezia, India, Federaţia Rusă, Marea Bri-
tanie, Marocul, Norvegia şi alte ţări.

În ceea ce urmează vom analiza raţionamentul 
terorismului sinucidal. Motivaţiile lui făţişe şi as-
cunse. Cine sunt teroriştii sinucigaşi? Ce scopuri ur-
măresc? De unde obţin susţinere? Ce facem şi, mai 
important, ce am putea întreprinde pentru a opri sau 
descuraja fenomenul? Acestea nu sunt doar nişte în-
trebări retorice, ci constituie chintesenţa subiectului 
pus în discuţie. 

Dat fi ind faptul că despre fenomenul în cauză, în 
perioada recentă, s-au scris foarte multe cărţi şi arti-
cole, autorul nu pretinde că a descoperit ceva nou în 
domeniu, ci constată diversitatea de opinii, deseori 
contradictorii, însoţite, la rândul lor, de concluzii şi 
recomandări echivoce. 

Pentru a explica exact fenomenul atacurilor si-
nucidale, urmează să prezentăm o defi niţie clară, 
care ar da posibilitatea să separăm această metodă a 
terorismului de altele. Deşi are multe defi niţii, con-
siderăm că defi niţia dată de dr. Boaz Ganor este cea 
mai reuşită. În opinia expertului, „atacul sinucidal 
constituie o metodă operaţională, al cărui succes de-
pinde de însăşi moartea atacantului”.1 În cazul aten-
tatelor sinucigaşe, atacantul este conştient de faptul 
că misiunea nu poate fi  îndeplinită fără ca el să-şi 
piardă viaţa.

 Atacurile sinucidale se efectuează de indivizi 
care de obicei au o motivaţie concretă. Cine sunt 
teroriştii sinucigaşi şi ce urmăresc ei, sunt întrebări 
foarte difi cile, care au obţinut o conotaţie aparte, în 
mod special după evenimentele din 11 septembrie 
2001. Motivaţiile lor pot varia de la principii ideolo-
gice la cele religioase, de la benefi cii materiale sau 
fi nanciare pentru membrii familiilor acestora până 
la „benefi cii” pentru post-existenţă. După David 
Long, un alt nume de referinţă în domeniu, „moti-

1 Traducerea ne aparţine. 
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vele care duc la comiterea unui act de terorism sunt 
tot atât de multe cât teroriştii înşişi”.

Portretul psiho-socio-somatic al teroristului si-
nucigaş, în conştiinţa lumii contemporane, arată în 
felul următor: un bărbat cu vârsta cuprinsă între 16 
şi 28 de ani, sărac, fără studii, necăsătorit, izolat so-
cial şi cu un puternic component de fanatism reli-
gios. Mai multe studii în domeniu demonstrează că 
acest stereotip este, totuşi, unul incorect. 

Astăzi, teroriştii sinucigaşi provin din toate 
categoriile societăţii şi de cele mai dese ori ei nu 
corespund caracteristicii descrise mai sus. Nu sunt 
solitari social, au o cultură politică, lipsa studiilor 
şi fanatismul religios nu îi caracterizează. Ei pot fi  
bărbaţi sau femei, căsătoriţi sau celibatari, tineri sau 
în etate. În majoritatea cazurilor, aceştia nu provin 
din mediul infracţional, nu se afl ă într-o stare depre-
sivă şi au mari şanse de succes în viaţă. În aceste 
condiţii, nu putem să vorbim despre un portret co-
mun al teroriştilor sinucigaşi.

Atentatele sinucigaşe individuale sunt sporadi-
ce. În majoritatea cazurilor acestea sunt planifi cate 
şi conduse de către organizaţii teroriste. Astfel, tero-
rismul suicidal fi ind caracterizat drept un fenomen 
instituţional, care aduce benefi cii organizaţiilor te-
roriste. Fără implicarea organizaţiilor nu ar fi  fost 
posibilă creşterea numărului atacurilor sinucidale în 
ultimele decenii.

Scopul principal pe care şi-l propun autorii 
acestui gen de atentate este de a demoraliza popula-
ţia civilă, de a crea o situaţie de haos şi frică în so-
cietate, încercând astfel să impună guvernele ţărilor 
respective să schimbe politica. Totodată, atacurile 
suicidale sunt folosite de organizaţiile integriste şi 
ca o modalitate de mobilizare a propriilor susţină-
tori [2]. 

În atare condiţii, terorismul prin sinucidere este 
cea mai efi cientă metodă de a atinge în parte aceste 
scopuri şi de a infl uenţa deciziile politice ale guver-
nelor statelor atacate. Totodată, scopul fi nal al ori-
cărui act terorist este unul politic, chiar dacă orga-
nizaţiile teroriste invocă motivul religios, naţional 
sau ideologic.

Organizaţiile radicale, autorii acestui gen de 
atentate au, în majoritatea cazurilor, mai puţine re-
surse şi posibilităţi decât „inamicii” lor, statele su-
verane. Pentru a-şi promova agenda, teroriştii aplică 
metode neconvenţionale care le dau posibilitatea de 
a provoca adversarilor cât mai multe prejudicii şi 
pierderi umane, materiale şi fi nanciare, în acelaşi 
timp păstrându-şi propriile capacităţi. 

Atacurile teroriste sinucigaşe sunt o metodă 
foarte simplă de agresiune, dacă nu luăm în calcul 
preţul vieţii omeneşti, care însă aduce extremiştilor 
„benefi cii” cu mult mai mari, comparativ cu alte 
metode de luptă. Organizate în locuri aglomerate, 
atacurile în cauză se bucură de o acoperire largă în 
plan informaţional, nu necesită planifi carea căilor 
de retragere după îndeplinirea misiunii [3] şi exclud 
pericolul pentru atacator de a fi  prins după îndepli-
nirea misiunii. În acest sens, atacurile suicidale sunt 
cea mai efi cientă metodă de luptă a organizaţiilor 
teroriste sub aspectul cost-benefi ciu. 

Totodată, activitatea organizaţiilor teroriste de-
pinde în mare măsură de susţinerea societăţii în nu-
mele căreia teroriştii acţionează. Deşi procesul de 
globalizare şi eradicare a valorilor naţionale este tot 
mai conturat, în majoritatea societăţilor contempo-
rane mai persistă totuşi sentimentul de afecţiune faţă 
de pământul strămoşesc, tradiţii culturale şi religie. 
În cazul în care aceste valori (naţionale) sunt în pe-
ricol, fenomenul individual se transformă în unul 
colectiv şi societatea poate accepta sacrifi cii enor-
me pentru a-şi proteja identitatea. Sacrifi ciul unor 
membri ai societăţii respective este unul de natură 
drastică şi, în unele cazuri, poate fi  acceptat parţial 
sau în totalitate de societate, acest fapt fi ind demon-
strat de mai multe evenimente istorice. 

În cadrul organizaţiilor teroriste islamiste, atât 
liderii spirituali, cât şi „martirii”(„shahid” în arabă),  
consideră că sinuciderea în numele religiei este un 
act benefi c. Când o întreagă societate, timp înde-
lungat, prin intermediul educaţiei şi al propagandei, 
este învăţată să proslăvească pe cei care s-au sinucis 
în numele religiei, înrolarea în detaşamentele morţii 
devine o decizie foarte raţională. De aceea, contra-
cararea fenomenului în cauză depinde în mare mă-
sură de schimbarea proporţiilor cost-benefi ciu atât 
pentru cei care se sinucid, cât şi pentru organizaţiile 
teroriste care folosesc atacurile sinucigaşe. 

Printre mujahedini („luptătorii pentru dreptate”) 
sunt cunoscute cazuri de kamikaze, inspirate şi de 
realităţile din Irak. Aceste acţiuni extremiste au la 
bază motive fi nanciare, deoarece familia „shahid”-
ului („martirului”) primeşte o recompensă fi nancia-
ră substanţială (câteva mii de dolari), şi motive reli-
gioase – asigurarea unei vieţi eterne şi vederea feţei 
lui Allah, privilegiu asigurat pentru încă 70 din ru-
dele „martirului” [4]. În opinia noastră, acceptarea 
atacurilor teroriste sinucigaşe şi glorifi carea de către 
societate a persoanelor care le-au comis, depind în 
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cea mai mare măsură de poziţia persoanelor ofi ciale 
şi a liderilor spirituali.

Urmărind ştirile difuzate de mass-media inter-
naţională, se creează impresia că acest fenomen este 
caracteristic Orientului Mijlociu şi islamului. În linii 
generale, atacurile sinucigaşe nu sunt caracteristice 
unei anumite religii, naţiuni sau regiuni a globului 
pământesc. Începând cu anul 2000, Al-Qaeda (Baza 
eternă), organizaţie teroristă religioasă, a devenit 
liderul mondial în organizarea atentatelor, autorul 
a circa 70 la sută din totalul de atacuri sinucigaşe, 
fi ind, de exemplu, implicată în mai multe acţiuni te-
roriste împotriva ambasadelor americane din Ken-
ya, Tanzania ş.a. În urma acestor acţiuni  criminale 
au avut de suferit zeci de mii de persoane din peste 
20 de ţări.

 Potrivit unui studiu condus de Bruce Hoffman, 
conducător al ofi ciului din Washington al Corpora-
ţiei RAND, 31 din 35 de organizaţii care au condus 
atacuri sinucigaşe în această perioadă sunt islami-
ce şi majoritatea au avut loc în Orientul Mijlociu. 
În atare condiţii, din păcate, în societate s-a creat 
percepţia că acest fenomen este caracteristic doar 
naţiunilor din Orientul Mijlociu, ceea ce nu este 
adevărat.  

Totuşi, comunitatea internaţională ar trebui să 
intervină mai efi cient cu diverse măsuri pentru a 
combate fenomenul terorismului, în ansamblu, şi a 
celui suicidal, în particular. În opinia noastră, feno-
menul nu poate fi  eradicat completamente. Indife-
rent de ceea ce am întreprinde, întotdeauna va fi  un 
segment radical al societăţii care va fi  determinat să 
utilizeze atacurile de acest gen pentru a-şi promova 
interesele. La nivel strategic, măsurile de combate-
re a atacurilor sinucigaşe nu diferă de măsurile de 
combatere a atacurilor teroriste în general.

Considerăm că măsurile trebuie să fi e elabora-
te în două dimensiuni temporale: pe termen scurt 
şi pe termen lung. Pe termen scurt, este necesar să 
se mobilizeze toate eforturile pentru a distruge fi zic 
capacităţile organizaţiilor teroriste de a planifi ca şi 
conduce noi atacuri. Realizarea acestor măsuri re-
vine mai mult militarilor, serviciilor de informaţii, 
organelor de anchetă şi poliţiei. Din aceste conside-
rente, comunitatea internaţională luptă în Afghanis-

tan, Irak şi în alte regiuni unde terorismul are suport 
considerabil, inclusiv în unele cazuri de la stat.

Pe termen lung, este necesar a se elabora şi a se 
implementa seturi de măsuri ce ar ameliora posibili-
tăţile comunităţii internaţionale de apărare împotri-
va acestor atacuri, a realiza un consens internaţional 
în privinţa metodelor de combatere a terorismului, 
în general, şi a atacurilor suicidale, în particular. Re-
alizarea măsurilor pe termen lung, în cea mai mare 
parte depinde de eforturile conjugate ale guvernelor 
şi comunităţii internaţionale.

Însă din ambele seturi de măsuri strategice, care 
au părţile lor pozitive şi negative, cea mai impor-
tantă şi cea mai promiţătoare, dar şi cea mai difi cilă 
de realizat, totodată, este atragerea în lupta contra 
terorismului a societăţii. Mai cu seamă a acelor seg-
mente sociale care sprijină moral, material şi sub 
alte forme organizaţiile teroriste, legitimând în acest 
mod existenţa şi metodele lor de activitate.

De mai mulţi ani întreaga comunitate internaţi-
onală, inclusiv Republica Moldova, depune eforturi 
considerabile pentru a combate terorismul inter-
naţional. Efortul militar constituie un suport sub-
stanţial în eradicarea terorismului mondial, însa el 
reprezintă doar un mic segment din cel necesar. Ma-
joritatea victoriilor vor veni în cazul în care diferite 
agenţii vor coopera pentru a implementa proiecte de 
reconstrucţie şi normalizare a vieţii în aceste state, 
de democratizare a altor regiuni şi de combatere a 
ideologiei teroriste în propriile ţări. Doar coopera-
rea internaţională va duce la eradicarea fenomenu-
lui terorismului suicidal.
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