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Secţiunea 1

Formele extreme ale islamului
1.1. Fundamentalism şi radicalism islamic
Coranul şi Biblia sunt cele mai răspândite şi citite cărţi din câte s-au scris vreodată; Coranul
este axa/sursa la care se raportează teologia, jurisprudenţa, educaţia, morala, ştiinţa şi sunt considerate
de către teologii musulmani ca fiind fiecare în parte aspecte ale unuia şi aceluiaşi adevăr. Potrivit
Coranul, în mesajul lui Muhammad, Allah este Dumnezeu, singurul Dumnezeu. Toate operele sale
sunt acte libere, în ultimă instanţă arbitrare, pentru că depind numai de hotărârea sa. 1
Islamul din punct de vedere etimologic este un cuvânt arab însemnând supunere (totală
abandonare în voia divină şi, în consecinţă, în faţa Legii Sale), inclusă fiind în triada: islam, iman2,
ihsan3. Islamul nu semnifică altceva decât supunerea întregului univers voinţei lui Allah. În această
accepţiune a sensului islam, toate corpurile cereşti (soarele, luna, etc.), regnul mineral, vegetal şi
animal sunt musulmane.4
Tot ceea ce există se supune voinţei lui Allah, divinitatea supremă, universală, sau altfel spus
universul este musulman5 iar islamismul este o religie universală.6 Existenţa omului se desfăşoară pe
două planuri: primul plan, determinat de către voinţa divină neinfluenţat de voinţa omului fără
manifestare a libertăţii individuale de mişcare, al legilor naturii. Cel de-al doilea plan, al acţiunilor
omului, al raţionalităţii, al libertăţii de a gândi, alege şi acţiona.7
Coranul este cartea de căpătâi a islamului, şi a apărut odată cu primele viziuni ale lui
Muhammad începând cu anul 610.8 Este compus din 114 capitole (surate) ce includ 6236 de versete9,
inegale ca lungime, terminate în rimă sau asonanţă, uşurând astfel lectura sau recitarea textului. Cel ce
vorbeşte este totdeauna Dumnezeu, Allah, niciodată Muhammad care se consideră doar un
transmiţător, un profet.
1

El este cu desăvârşire liber, omniscient şi atotputernic; El este Creatorul cerului şi pământului şi a tot ceea ce există, El
adaugă genezei ceea ce doreşte. Nopţile urmează zilelor, ploaia cade din cer, corabia „pluteşte pe mare“, graţie acestei
creaţii continue. Altfel spus, Allah cârmuieşte nu numai ritmurile cosmice, ci şi faptele oamenilor. Vezi Coranul, p. 75.
2
Iman: credinţă
3
Ihsan: virtutea sfinţitoare, frumuseţea spirituală; elementul dinamic şi transformat al Căii, complementar asimilării
adevărurilor doctrinare. Este concentrarea direct operativă a sufletului pentru străpungerea valurilor care separă fiinţa de
Dumnezeu. „Să adori pe Dumnezeu ca şi cum L-ai vedea şi dacă tu nu îl vezi, El totuşi te vede“. Coranul, p. 380.
4
Vezi Paul Duţă ş.a., Africa – o ţintă economică? Sibiu: Tehno Media, 2009, pp. 72-84.
5
Chiar şi cineva care îl renegă pe Allah sau crede în altceva decât în Allah este, prin firea lucrurilor, musulman, atâta timp
cât el există fizic. Pentru că începând cu stadiul embrionar şi până la inevitabila moarte şi mai departe până ce se
transformă în praf şi pulbere, fiecare celulă, fiecare organ al corpului uman urmează, implacabil, drumul prevestit de voinţa
lui Allah. Chiar şi limba care cu ştire sau fără ştire îl renegă sau care declară credinţă faţă de alţi zei, este tot musulmană.
Cel care se închină la alţi zei, în mod firesc este tot musulman. Acea inima care nutreşte dragoste şi stimă, nu faţă de Allah
ci faţă de alţi zei, prin simţuri este tot musulmană. Toate acestea se supun voinţei divine, funcţiile şi activităţile lor fiind în
conformitate cu sentimentele acestei voinţe divine. Vezi Coranul, p. 254.
6
Coranul afirmă unitatea fundamentală a neamului omenesc: toţi oamenii au o natură identică, creată de Dumnezeu. O
tradiţie spune explicit: „Toţi oamenii sunt egali, ca dinţii din pieptenele ţesătorului; nici o deosebire nu este între un alb şi
un negru, între un arab şi un nearab, decât măsura în care ei se tem de Dumnezeu.“ Vezi Fritjaf Schuan, Să înţelegem
islamul. Introducere în spiritualitatea lumii musulmane, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 32.
7
Este liber să-şi aleagă modul de viaţă care-i convine şi poate să-şi adapteze existenţa după o ideologie pe care o consideră
nimerită. Poate să dispună de principiile după care va acţiona sau poate adopta unele principii elaborate de alţii. Omul este
înzestrat cu o voinţă liberă şi el poate să aleagă liber direcţia în care să acţioneze. Vezi Coranul, p. 264.
8
Prima versiune oficială a fost întocmită În anul 650, de către fostul secretar al lui Muhammad, Zaid ibn Thabit. Vezi
Coranul, p. 18 şi urm.
9
„În numele lui Dumnezeu celui milostiv, îndurător“. Al Quran înseamnă: lectură, recitare. Ibidem, p. 10.
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Sursele de inspiraţie dogmatică ale Coranului sunt mai ales ebraice.10 Religia islamică nu
propune credinciosului idealuri cu neputinţă de atins; este o învăţătură preeminent practică, reflectând
spiritul practic al fondatorului său, o religie care se adresează oamenilor simpli: nu face apel la
sacramente mistice, nu pretinde asceză şi renunţări, şi nici nu instaurează o ierarhie clericală.11
A doua dogmă importantă islamică se referă la revelaţie, interpretată ca un ajutor primit de om
din partea lui Allah prin trimişii săi, profeţii.12 Coranul este un îndreptar de viaţă pentru omul obişnuit;
etica pe care o predică este bazată pe cumpătare şi bun-simţ.13 În locul ascetismului, Coranul
recomandă activităţi folositoare oamenilor ca ajutorarea săracilor, a văduvelor şi a orfanilor.14
Profetul prin mesajul său, reintegrează indivizii într-o nouă comunitate, de natură religioasă,
umma. El a creat naţiunea arabă, permiţând, în acelaşi timp, expansiunii musulmane să extindă
comunitatea credincioşilor peste frontierele etnice şi rasiale.
Energia care se cheltuia în războaiele intertribale a fost canalizată spre războaie externe,
împotriva păgânilor, în numele lui Allah şi pentru victoria deplină a monoteismului.15
Profeţii islamului vestesc religia cea adevărată, pură, nealterată de superstiţiile.16
Sharia a apărut aproximativ în anul 900, ca un cod islamic de legi, stând la baza tuturor
acţiunilor atât din punct de vedere juridic cât şi din punct de vedere al organizării traiului şi vieţii de zi
cu zi a individului si comunităţilor.
Bazele acestui cod au fost puse de către un cărturar din Mecca, El-Shahii17 care afirma că
„legea trebuie să aibă patru rădăcini“ la care ulterior se mai adaugă, mai ales din interese politice
radicale şi alte fundamente.
Adăugirile şi interpretările stimulează şi promovează fundamentalismul religios şi ideologia
radicală ca formă extremă de activism politico-social.
Fundamentalismul se prezintă ca o revenire la valorile islamului şi oprirea declinul islamului,
deoarece: societatea islamică s-a îndepărtat de practicarea valorilor religiei musulmane; această
decădere a permis intruziunea culturii occidentale; soluţia este revitalizarea şi reîntoarcerea la islam
prin introducerea Shariei şi respingerea culturii occidentale odată cu repolitizarea islamului.18

10

Vechiul Testament şi Talmudul şi, într-o măsură mult mai mică, creştine (evangheliile, în primul rând).
Dogma sa fundamentală este afirmarea monoteismului: Allah este divinitatea supremă; este unic, nu este asociat într-o
Sfântă Treime, şi nici n-a avut un Fiu. Allah evocat de 99 de nume-atribuite; este atotputernic şi milostiv, este stăpânul şi
creatorul lumii; dar, spre deosebire de dogma iudaică vorbind despre creaţia lumii în şase zile, Coranul afirmă că acţiunea
creatoare a lui Allah este continuă. Ibidem, p. 10.
12
Aceştia aduc oamenilor Legea, sau le-o reamintesc, totodată îi avertizează, îi ceartă sau îi ameninţă când nu o respectă.
Numărul lor este mare: „Am trimis la toate popoarele câte un sol“, spune Dumnezeu. Profeţii au şi darul de a face minuni;
dar Muhammad îşi atribuia una singură: aceea de a fi revelat oamenilor Coranul. În fine, profeţii îi îndeamnă pe oameni la
fapte bune. Ibidem, p. 81 şi urm.
13
Dispreţul bogăţiei, umilinţa, generozitatea, sunt recomandate dar, totodată, să nu fie exagerate. Nu îndeamnă spre
ascetism, ci doar spre moderaţie: „Mâncaţi şi beţi, însă nu fiţi îmbuibaţi.“ Ibidem, p. 50 şi urm.
14 „Islamul acceptă lumea şi viaţa omenească aşa cum sunt, privindu-le ca o operă ce nu poate fi criticată şi ca o
manifestare a voinţei lui Allah, deloc denaturată şi coruptă de urmările unui păcat originar de neiertat. De aceea, potrivit
gândirii musulmane, ascetismul şi renunţarea la bunurile lumeşti, proprii doctrinei creştine şi care se rezolvă printr-o
abţinere de la bucuria dărniciei divine, nu pot fi admise“. Vezi Fritjaf Schuan, Să înţelegem islamul. Introducere în
spiritualitatea lumii musulmane, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 42.
15
Totuşi, în campaniile sale împotriva triburilor nomade, şi mai ales împotriva meccanilor, Mohammad a triumfat mai mult
prin negocieri abile decât pe calea armelor, instituind astfel un model exemplar pentru urmaşii lui, califii. Vezi Agbiboa
Daniel, ”Religious and Cultural Systems as Agents of Change in Developing Areas”, The Journal of Social, Political, and
Economic Studies, 2012, Vol, 37/2, pp. 199-221.
16
Aceştia sunt de două categorii: profetul propriu-zis, a cărui misiune este să vegheze la păstrarea adevăratei credinţe şi
trimisul, pentru a-i converti pe necredincioşi şi a le comunica revelaţia divină. Coranul numeşte 25 de profeţi (principalii
fiind socotiţi Adam, Noe, Avram, Moise, Iisus şi ultimul şi cel mai mare Muhammad); dar, potrivit tradiţiei, numărul lor
trece de o sută de mii. Vezi Fritjaf Schuan, op. cit., p.57.
17
Părintele jurisprudenţei islamice.
18
Vezi Robert Van De Weier, Islamul şi occidentul, Editura Alfa, Bucureşti 2001, p. 65.
11
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Coranul primit prin revelaţie divină, condamnând o serie de fapte antisociale, trasează liniile
unei conduite morale.19
Vorbele şi faptele profetului Muhammad alcătuiesc Sunna.20 Sunna este întocmită potrivit
interpretării lui El-Shahii a uneia dintre afirmaţiile lui Muhammad: „Ai mei nu vor tolera ceea ce se
dovedeşte a fi greşit“.21
Sharia este o completare a Coranului şi Sunna, cuprinzând anumite acte antisociale pot fi
considerate ilegale. Dacă în perioada de înflorire a islamului, Sharia a avut un rol pozitiv prin funcţia
de reglementare, reimpunerea Sharia prin excese şi cruzime în societăţi deja afectate de conflicte,
sărăcie şi dezechilibre sociale uriaşe este expresia unui radicalism cu valenţe profunde de ameninţare
la adresa condiţiei umane, a păcii şi securităţii internaţionale.22

1.2. Jihadul global
Deformarea unor percepte religioase şi manipularea în folosul acţiunii politice a transformat un
concept cheie al islamului jihad într-unul cu consecinţe dezastruoase,23 deşi unicul scop al luptei
trebuia să fie libertatea de credinţă pentru cei care voiau să ţină legea islamului şi ca oamenii să
trăiască în pace unii cu alţii“24.
Apartenenţa la o anumită religie este o condiţie favorizantă pentru mobilizarea aderenţilor, dar
motivaţia este determinată de controlul exploatării resurselor, corupţia şi utilizarea violenţei în
competiţia politică; iresponsabilizarea autorităţilor federale şi politizarea religiei sunt explicaţiile
mişcărilor de factură teroristă ale ”Boko Haram” chiar dacă unele obiective declarate nu sunt acceptate
de toate comunităţile musulmane din ţară.25
În 1928, egipteanul El Banna pune bazele ”Frăţiei Musulmane” atragând „oameni din toate
clasele sociale, care au format familii unite în grupuri, şi un anumit număr de grupuri formând
19

Printre faptele antisociale: crima, hoţia, specula, exploatarea săracilor, falsul în acte şi adulterul. Conduita este sub
forma unor recomandări astfel, fără să condamne explicit sclavia, recomandă proprietarilor de sclavi să-i elibereze pe
aceştia; nu condamnă poligamia, dar recomandă limitarea la patru a numărului de neveste; şi permiţând divorţul pledează
totuşi pentru legăturile de viaţă. Vezi Gurr, Ted Robert, People versus States: Minorities at Risk in the New Century, 2000,
Washington, D.C., United States Institute of Peace, pp. 23-27.
20
Deşi conform Coranului, Muhammad a fost un om supus greşelii, Dumnezeu l-a ales ca profet pentru înţelepciunea şi
puterea lui de înţelegere; astfel încât vorbele şi exemplul lui sunt modelul după care ar trebui să trăiască oamenii. Vezi
Popovski, V., ”Religion and War”, in Popovski Vesselin, Reichberg Gregory, and Turner Nicholas, World Religions and
Norms of War, Tokyo: United Nations University Press, 2014, pp. 124-144.
21
Atunci când prin consens, un anume caz particular este considerat greşit sau bun, acest consens ar trebui să aibă putere
de lege.
22
Problema constă în faptul că mulţi dintre politicienii şi activiştii musulmani de azi, habar nu au de ultimele două dintre
cele patru rădăcini descrise anterior. Astfel, de exemplu, talibanii din Afganistan au formulat un cod de legi ce susţine că se
bazează pe Coran şi cuvintele profetului Muhammad, fără să ţină cont de voinţa populară şi nici de justeţea deciziilor.
Acest demers al talibanilor a arătat clar că atunci când consensul popular şi dreptatea lipsesc, obiectivele de bază ale
Şhariei sunt departe de a fi atinse şi dimpotrivă, sunt zădărnicite cu cruzime. Vezi Popovski, V., ”Religion and War”, in
Popovski Vesselin, Reichberg Gregory, and Turner Nicholas, World Religions and Norms of War, Tokyo: United Nations
University Press, 2014, pp. 144-146.
23
Şeicul Fadlallah ideologul şef al Hezbollah, sublinia: „Când Islamul porneşte un război, se luptă ca oricare altă putere a
lumii, apărându-se pentru a-şi prezerva existenţa şi libertatea, fiind forţat să recurgă la acţiuni preventive atunci când se
află în pericol“. Vezi Terorismul: istoric, forme, combatere , Editura Omega, Bucureşti 2001, p. 168.
24
Această permisiune divină are anumite constrângeri „întâi de toate Dumnezeu permite musulmanilor să lupte doar
împotriva acelora care îi persecută pentru credinţa lor; nu este permis a duce un război pentru putere şi pradă. În al doilea
rând, lupta va fi cinstită, fără înşelăciune, iar după ce vor fi obţinut victoria, musulmanii nu vor profita de cei pe care-i
învinuiseră. În toate luptele care au avut loc, Muhammad şi adepţii lui, au respectat cu stricteţe aceste reguli şi toate legile
Shariei plus încă două: copiii, femeile şi bătrânii vor fi cruţaţi în orice condiţii; la fel şi animalele, recoltele şi clădirile.
Vezi Robert Van De Weier, Islamul şi occidentul , Editura Alfa, Bucureşti 2001, p. 66.
25
Iniţial, ”Boko Haram” declara că refuză produsele civilizaţiei occidentale, dar folosesc din belşug telefoanele, maşinile
produse de occidentali; sunt considerate păcate (haram): a trimite copii la o şcoală guvernamentală; a învăţa după metoda
occidentală; acceptarea regimului de guvernare occidental şi a constituţiei Nigeriei; a lucra în instituţiile guvernamentale.
Vezi Osaghae, E.E. and Suberu, R.T., A History of Identities, Violence and Stability in Nigeria, Centre for Research on
Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE), 2005, p.7.
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batalionul“26, lupta musulmanilor împotriva Occidentului transformându-se într-o politică de masă.
Forme extreme de islam radical se materializează27 atât în revoluţia iraniană din 197928 dar şi în
ocuparea Kabulului, în 1996, de către talibani.29

Figura nr. 1 - Indexul global al terorismului în 201530
26

Conducătorii acestei organizaţii susţineau că toate guvernele musulmane din Orientul Mijlociu au fost corupte de ideile
occidentale, drept pentru care trebuie răsturnate; iar în locul lor trebuie instalate guvernări care să fie devotate aplicării
stricte a legii islamice Sharia. Cea mai importantă acţiune a Frăţiei a constituit-o asasinarea în 1981 a preşedintelui Sadat al
Egiptului, cel care a deschis ţara investitorilor străini. Frăţia se infiltrează în rândurile forţelor armate şi a serviciilor
publice din cele mai multe ţări musulmane, contribuind la impunerea legii Sharia, şi susţinând sentimentele populiste antioccidentale. Vezi Robert Van De Weyer, Islamul şi occidentul, Editura Alfa, Bucureşti, 2001, p. 33.
27
Ibidem, p. 34.
28
Pentru înlăturarea Şahului, care era pro-occidental, impunând legi în dezacord cu Sharia şi promovând educaţia de tip
occidental. A fost condusă de către Ayatolahul Komeini, care deşi exilat se arăta tot mai primejdios. Ajutat de
telecomunicaţiile moderne el şi-a găsit suporteri şi a plănuit amănunţit înlăturarea Şahului; astfel încât, atunci când s-a
întors triumfător, până şi cei mai bogaţi oameni de afaceri l-au urmat. Prin înlăturarea Şahului el a sperat că înlăturase şi
legătura cu Vestul, condamnând America şi numind-o „Marele Satan“. Ibidem, p. 34.
29
Un grup militar format în urma invaziei sovietice în Afganistan. Ca urmare a Războiului Rece, atât americanii cât şi
englezii au antrenat gherila talibană, aprovizionând-o cu arme şi bani. După ce au câştigat puterea, talibanii s-au arătat a fi
şi mai riguroşi decât alţi musulmani în a impune Sharia, sau cel puţin propria lor interpretare a acesteia, pe care chiar şi
experţii musulmanii, în special cei din Iran o consideră plină de cruzime. Ibidem, p. 35.
30
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf. (Accesat in 5 decembrie
2015).
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Primul centru ideologic al fundamentalismului a apărut la Azhar, în Egipt, odată cu lucrarea lui
Omar Abder Rahman pe tema Jihadului, un apel la arme pentru distrugerea necredincioşilor. Într-o
opinie, Islamul a fost impus prin război, deci în viitor războiul este singura alternativă pentru
musulmani.31
Maiduguri din regiunea Borno este locul de nastere al mişcării ”Boko Haram”. Campania
”Boko Haram” se bazează nu atât pe diferenţele religioase cât şi pe inegalităţile socio-economice
(inclusiv colapsul local al serviciilor federale) ascunse sub motivaţie religioasă exploatată prin vectori
politici, escaladată spre violenţă.
Aproape 80% din violenţele înregistrate în spaţiul african în ultimii 15, ani au fost determinate
de dimensiunea religioasă. Factorul religios nu este ascuns ba dimpotrivă se constituie ca stindard şi
motor al mişcărilor violente autodeclarate politico-religioase sau şi etno-naţionaliste, indiferent dacă se
declară de dreapta sau de strânga.32

Figura nr.2 - Hartă cu activitatea Al-Qaeda în lume33
Răspândirea ideologiei jihadiste îndreptată împotriva SUA şi aliaţilor săi,34 în fapt o
interpretare militantă a islamului promovează ”Jihadul global”, în viziunea unui autor nefiind deloc
exclus să fie susţinută şi de o probabilă planificarea temporală şi spaţială într-un proces de
descentralizare din spaţiile tradiţionale (Palestina, Kashmir, Cecenia şi Mindanao) şi puncte

31

Unul din apologeţii lui Omar Rahman, Abdes Salan Farag a scris o lucrare devenită „Biblia asasinilor lui Sadat“ prin
care sugera că terorismul prezentat ca război sfânt ar reprezenta unul din fundamentele Coranului, cel de-al şaselea stâlp al
Coranului. Într-o altă opinie, sursa fundamentalismului islamic nu a constituit-o niciodată Coranul, Sharia sau alte precepte
religioase musulmane, ci dezvoltarea anacronică a ţărilor musulmane în contextul afirmării economice şi politice a
occidentului creştin. Vezi Gheorghe Arădăvoaice, Gabriel Naghi, Dan Niţă, Sfârşitul terorismului? Editura Antet,
Bucureşti, 2002, p.194.
32
Vezi, Hamas în Gaza, Fatah în the West Bank, Hezbollah în Liban, Tareek-e-Taliban în Pakistan, Afghan Taliban în
Sud-Estul Afghanistanului, Tamil Tigers în Nord-Estul Sri Lanka, Kurdish Workers Party în Nord-Estul Turciei, Uighur în
Xingjiang (Vestul Chinei).
33
Sursa: http:/ Main_countries_of_activity_of_Al-Qaeda.png /[Online], (Accesat în 27 aprilie 2015).
34
Vezi Harleem Gambur, The Global Jihad Movement, Institute for the Global Study of War, Washington, 2015.
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geopolitice: Afghanistan (inima Asiei), Irak (Orientul Mijlociu) şi Somalia (Africa). Ultimele evoluţii
din Sahel şi apariţia ”Statului Islamic” întăresc această perspectivă.35
Ca instrument politic extrem, terorismul motivează prin religie prin sublinieri de texte din
Coran favorabile actelor violente prin interpretări tendenţioase.
Ubicuitatea ameninţării şi transformarea ameninţării în motorul unei mişcări ideologice
virulente.
Ameninţarea directă la adresa SUA şi a aliaţilor săi (Canada, Europa şi Australia) se va revărsa
şi în statele vecine focarelor teroriste (India, Rusia şi China).
Demografia şi geografia terorismului se vor schimba, sub influenţa asupra întregii lumi
musulmane a situaţiei din Irak şi Afganistanul, o dezvoltare spectaculoasă urmând să cunoască
terorismul asiatic, urmat de terorismul african, mai ales în întregul spaţiul sub-saharian aflat sub
influenţa terorismului somalez dar şi în spaţiul maghrebian.36
Cultul tradiţional Sunnah este compus din patru ramuri: malekismul în Maghreb, partea sudică
a Egiptului şi partea de vest a Africii Subsahariane; hanefismul în Turcia şi alte ţări foste dominate de
Turcia, cu excepţia celor maghrebiene; şafiismul, cu practicanţi majoritari în Indonezia, Malezia,
Filipine şi minoritari în Egipt, Caucaz, Asia Centrală, Yemenul de Sud şi Palestina; hanbalismul,
forma cea mai radicală, răspândită în Arabia Saudită (cu dinastia şi ordinul wahhabit) şi Qatar. 37
Şiiţii (Shi’ah) se grupează în următoarele ramuri: 1) duodecimanii (aproape 90% din toţi şiiţii,
prezenţi în proporţii populaţionale diferite în Iran, Irak, Bahrein, zona Golfului, Liban, Siria, India,
Afghanistan, Pakistan, şi fosta URSS); 2) ismailiţi, subdivizaţi în druzi (Liban, Siria, Israel şi
Iordania), nizariţi (dintre care haşşaşinii sunt actuali ismailiţi, prezenţi în Siria, Liban, Oman, Turcia,
Afghanistan, Pakistan); 3) nusairiţi (alauiţi, în Turcia, mai ales în rândul minorităţii kurde, în Siria şi
Liban); 4) zaialişti (Yemenul de Nord); 5) diverse alte ramuri şi secte: kaysaniţi, mukhtariţi, septimani,
Agha-Khan, quarmaţi, etc.38
Valoarea strategică a anumitor spaţii în perioada bipolarismului, după încheierea Războiului
Rece a atras vectorii asiatici majori să pătrundă în spaţiul african dar şi islamului să se reorganizeze şi
să îşi propună cucerirea şi sau păstrarea controlului asupra mai multor teritorii, cazul cel mai elocvent
fiind Somalia, să înceapă organizarea şi dezvoltarea de centre de îndoctrinare, de instruire militară
într-o manieră cvasiguvernamentală cu sprijin financiar substanţial din spaţii musulmane.

1.3. Mişcarea Salafistă
Factorii culturali şi de civilizaţie joacă rolul lor bine conturat în spaţiul african. Războaiele sunt
foarte probabile când atrag religia şi politica; integrismul religios înlocuieşte viziunile naţionaliste şi
35

Vezi Gunaratna, Rohan, Understanding the challenge of ideological extremism, UNISCI Discussion Papers nr.18/ Oct
2008. Universidad Complutense de Madrid, pp. 113-126.
36
În special în Libia, Tunisia, Algeria şi Maroc. Dintr-o perspectivă istorico-religioasă, „Marea Discordie“ (655-661),
provocată de conflicte asupra puterii politice şi a succesiunii după Hussein, al patrulea calif, a generat trei ramuri care
diferă între ele prin modul şi autoritatea interpretării Coranului: 1) sunniţi (circa 85%); 2) şiiţi (circa 15%), peste 4/5 din
aceştia localizaţi în Iran, unde compun majoritatea covârşitoare a populaţiei (91%), restul majoritari în Azerbaidjan (6670%), Irak (60-65%), Bahrein (70%) şi minoritari în alte state; 3) kharijiţi (0,2%); 4) diverse alte ramuri considerate
sectare (de exemplu Bahai, Sikh). Vezi Paul Duţă ş.a., Africa – o ţintă economică? Sibiu: Tehno Media, 2009, pp. 24 şi
urm.
37
Islamul african este multisecular. El se extinde progresiv din zona sudanezo-sahariană spre Africa orientală, fiind
estimaţi 360 de milioane de africani adepţi ai acestei religii. El este introdus în sec. al VII-lea în vestul Sudanului de către
caravane şi comercianţi. Islamizarea este accelerată prin mişcările de reînnoire a islamului din sec. al XVIII-lea şi al XIXlea, apoi, prin colonizare, prin administraţiile coloniale asupra structurilor sociale. Islamul african este cvasi-sunnit; astăzi
un african din trei este musulman. După 1990, se constată o radicalizare a islamismului funcţionând ca o ideologie cu o
strategie de putere. Legea islamică Sharia funcţionează în Sudan şi nordul Nigeriei. Africa a cunoscut câteva regimuri
teocratice: Sudan, Mauritania, Somalia, Dibouti, cu regimuri pure şi dure cu religii totalitare, refuzând secularizarea de
politică, fără separarea sferei politice de sfera particulară, vizându-se nu numai moralizarea societăţii dar chiar şi
schimbarea statului. Ibidem, p. 26.
38
Vezi Abbink, J, De Bruiju, M and K Van Waltraven (eds), Rethinking Resistance: Revolt and Violence in African
History, Leiden and Boston: Brill, 2003, pp. 54-56.
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socialiste despre societate. Africa nu a fost prea interesată de tratarea diferenţelor dintre civilizaţii
chiar dacă violenţele interne din Sudan, între Eritreea şi Etiopia pot fi considerate ca expresii ale
conflictului între creştini şi musulmani. Există reţele islamice, mai mult sau mai puţin nebuloase decât
Al-Queda, implantate în Cornul Africii – Sudan, Somalia, Sahara. Islamul „negru” a înflorit pe terenul
sărăciei, exclusiunii şi frustrării. Dincolo de crize, aspectele etnice sau religioase devin principalele
scopuri ale retoricii politice iar complexitatea situaţiei este redusă prin încadrarea identităţilor sau a
combatanţilor în rândul forţelor „binelui” sau „răului”.39
Sahel este un spaţiul deosebit de întins şi slab populat, divizat în state cu economii debile şi
guverne cu o putere administrativă prost organizată şi redusă, cu forţe militare şi de poliţie slab
instruite, echipate şi plătite pe un fundal cu o sărăcie cvasigeneralizată.40
Peisajul economic şi politic al Sahelului oferă condiţii excelente pentru prozelitism dar şi
pentru dezvoltarea islamului radical. O lozincă foarte răspândită în întreg Sahelul promovată de o
minoritate musulmană deosebit de activă cu centrul logistic şi doctrinar în sudul Algeriei, edictează că
starea de înapoiere este datorată nerespectării principiilor legii islamice.
Într-o opinie coerentă cu argumente solide se decelează câteva caracteristici ale relaţiei islamterorism: existenţa unor celule de promovarea a islamismului radical în Nigeria şi Niger; refugierea
unor suspecţi de terorism radical din Algeria spre Mauritania, Mali, Niger, Ciad ca măsură de
siguranţă dar şi ca ca promotori ai islamului radical.41
Accesul deosebit de dificil în spaţiul saharian – în special în Mali, Ciad, Niger şi Mauritania –
reprezintă un avantaj natural pe care îl exploatează islamul radical ca sanctuar de instruire, regrupare şi
îndoctrinare. Răpirea elevilor de şcoală devine o metodă de fanatism religios în mai multe locuri în
Africa după modelul cecen din Caucaz.42
Mişcarea Salafistă din sudul Algeriei, Salafist Group for Preaching and Combat - GSPC
controlează sudul puţin populat al Algeriei opunându-se guvernului din capitalia Algeriei, Alger.
CSPC îşi promovează ideologia în Sahel dar şi în Vestul Africii pe acelaşi trasee de negoţ cu aur, sare
şi sclavi folosite încă din epoca colonială.
În spaţiul sahelian, funcţionarea structurilor statale este deosebit de dificilă, reglementarea
raporturilor sociale fiind mai degrabă de apanajul obiceiurilor tribale şi locale prin formule ad-hoc.
Lipsa unor autorităţi guvernamentale, oferă un mediu foarte propice pentru lansarea de acţiuni radicale
prin câştigarea sprijinului structurilor de putere locale43.
Radicalizarea mişcărilor islamice în ultimul sfert de secol în spaţiul african, în principal prin
vectorul asociaţiilor musulmane, se conturează mult mai pregnant în spaţiul Africii de Nord decât în
estul continentului.
Structurile de orientare musulmane din cadrul statelor africane, caracterizate printr-o debilitate
cronică cu nivel foarte ridicat al corupţiei, sunt susţinute financiar de diferite organizaţii din statele
musulmane producătoare de petrol, construindu-se numeroase moschei şi şcoli musulmane
(madrassas), mult mai atrăgătoare decât şcolile de stat.44

39

Vezi Wolf, A., "Tunisia: Signs of Domestic Radicalisation in Post-Revolution", CTC Sentinel, Vol. 3/1, May 2013, pp.
2-5. Kharijiţii, în număr de 2-3 milioane se caracterizează prin rigurozitate, dinamism, onestitate scrupuloasă şi solidaritate,
sunt majoritari în Oman şi prezenţi în număr minor şi în zona Mzab din Algeria şi parţial şi pe insula Djerba, aparţinând
Tunisiei. Vezi Paul Duţă ş.a., Africa – o ţintă economică? Sibiu: Tehno Media, 2009, pp. 46 şi urm.
40
Vezi Fotion, N. et al., Terrorism - A new World Disorder, London: MPG Books, 2007, pp. 21-23.
41
Vezi Aluko, A.B., "Political Corruption and National Security in Nigeria: The Imperative of Transformational
Leadership", in Albert, I.O. (ed), Peace Security and Development in Nigeria. Ibadan: John Archers Publishers Limited,
2012, pp. 426-481.
42
Vezi Devlin-Foltz, Z., ”Africa's Fragile States: Empowering Extremists, Exporting Terrorism”, Africa's Security Brief,
No 6, 2010, pp. 1-8.
43
Liderul radical algerian Mokhtar Belmokhtar îşi câştigă sprijinul structurilor de putere locale prin căsătoria cu patru
femei din comunităţile arabă şi tuaregă, cunoscând dialectele locale şi sprijinind financiar aceste comunităţi şi exploatând
slăbiciunea sau absenţa autorităţilor guvernamentale. Vezi, “Profile: Mokhtar Belmokhtar”, BBC, 15 June 2015; Vezi şi,
Andrew Black, “Mokhtar Belmokhtar: The Algerian Jihad’s Southern Amir”, Jamestown Foundation, 8 May 2009, p. 9.
44
Vezi Gumede William, "Looking for Answers," Focus on Africa, Vol. 23 (4), 2012, pp. 14-15.
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Mişcările musulmane de orientare Salafistă (al-Salaf al-Salih) îşi reclamă originile de la unul
dintre fondatorii islamismului originar, cu puternice asemănări cu cele ale mişcării Wahabi din Arabia
Saudită în ceea ce priveşte puritanismul şi fundamentalismul45.
Sprijinul financiar acordat de statele musulmane bogate statelor africane prin acţiuni caritabile
înscrise unei strategii închegate au permis o îngrădire a curentului tradiţional islamic Sufi, dezvoltând
noţiuni şi tendinţe dinafara Coranului46.
Amploarea dezvoltărilor a fost posibilă datorită incapacităţii structurilor statelor africane de a
controla nemulţumirile, subdezvoltării şi corupţiei.
Explozia exponenţială a asociaţiilor musulmane extremiste fără a mai ţine cont de graniţele
statelor africane cu obiective asemănătoare – identitatea musulmană, valorile şi regulile musulmane
independente de cele ale statului secular, introducerea legii musulmane (Sharia ) - nu a fost însoţită şi
de o structurare a acestora care să le permită să îşi coordoneze acţiunile47.
Vectorul principal al acestor asociaţii îl reprezintă tineretul, orientat în principal spre populaţia
rurală în primă instanţă dar şi clasele paupere din populaţia urbană. O caracterizare succintă a
mişcărilor Salafi cu un puternic impact politic este că nu sunt însoţite şi de o dezvoltare pe măsură a
structurilor violente, înarmate, chiar dacă literatura de specialitate occidentală insistă asupra
pericolului radicalismului violent şi fără a prezenta probe şi argumente în acest sens48.

Figura nr. 3 – Atentatele suicidare făcute de femei49
Se constată că asociaţiile musulmane de influenţă Salafi consideră că existenţa şi acţiunile
forţelor internaţionale ”anti-teroriste” ca detaşamente înaintate ale intereselor economice de a exploata
45

Vezi Crisis Group Middle East/North Africa Report N°37, Understanding Islamism, 2 March 2005, pp. 9-14; vezi şi,
Crisis Groupinterview, expert on Islamist groups, Niamey, February 2015; vezi şi, Crisis Group Report, Islamist Terrorism
in the Sahel?, op. cit., pp. 5-14.
46
Vezi, Crisis Group Middle East and North Africa Report N°37, Understanding Islamism, 2 March 2005; Reports, The
Boko Haram Insurgency, p. 8, and Islamist Terrorism in the Sahel?, Abuja, February 2015, p. 7.
47
Vezi, Crisis Group, Tuareg and Awlad Suleiman leaders, Sebha, Sharara, March 2015, p. 4.
48
Vezi, Crisis Group Europe and Central Asia Briefing N°72, Syria Calling: Radicalisation in Central Asia, 20 January
2015, p. 5.
49
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf. (Accesat in 5 decembrie
2015).
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resursele locale iar forţele de poliţie destinate luptei împotriva terorii jihadiste ca în fapt fiind utilizate
pentru asigurarea menţinerii puterii politice de către guvernele naţionale.
Un exemplu al răspândirii haosului într-o regiune este cel al Nigerului, în care influenţa
ideologiei islamului este în creştere simultan cu rolul tot mai scăzut al opoziţiei politice ca parte
esenţială a regimului politic. Lipsa unei alternative politice invită populaţia spre opţiunea ideologiei
islamiste pentru a îşi exprima nemulţumirile.
În ianuarie 2015, mişcarea ”Yan Izala” de orientarea Salafi pentru reformă a declanşat o serie
de proteste care au cuprins o serie de oraşe îndreptate împotriva creştinismului dar şi a Franţei50.
Mişcarea ”Boko Haram” cu o puternică prezenţă şi influenţă atât în Nigeria dar şi în Niger îşi
are obârşia în sud-estul Nigerului. În 2003, activitatea imanilor şi a conducătorilor tradiţionali solicită
o mai mare atenţie şi o supraveghere mai strânsă din partea structurilor guvernamentale în special
asupra grupurilor Salafi datorită ideologiei pe care o promovau. Intervenţiile forţelor de securitate ale
Nigeriei în spaţiul Niger, prin trecerea unor graniţe foare slab controlate nu au făcut decât un serviciu
ideologiei islamice radicale.
Potrivit unui autor51, trebuie acordată atenţie oricărui grup radical obscur deoarece poate
evolua spre o devenire letală pentru mediul în care se dezvoltă. Astfel, ”Boko Haram” în urma
evoluţiei ideologice şi operaţionale de la ”version 1.0”, la nivelul letal ”version 2.0” prin preluarea
controlului asupra nordului Mali, la nivelul ”version 3.0” prin coordonarea şi alierea cu AQIM şi
stabilirea de noi baze de instruire ideologică şi militară materializate în raiduri asupra Nigeriei. În
explicarea situaţiei nigeriene se utilizează două teze: statul decăzut sau binomului frustareagresivitate,52 cea de-a doua teză fiind pretabilă explicării apariţiei şi activităţii ”Boko Haram”.
Societatea nigeriană este un amestec de mai multe provocări sociale pe fondul unei sărăcii deosebit de
accentuate, situaţie în care opţiunea religioasă poate fi adoptată chiar şi în variantele sale extremiste.53
Opţiunea religioasă extremistă devine tentantă pentru o populaţie aflată într-o stare de sărăcie
extremă, realitate de care a profitat ”Boko Haram” desfăşurând o activitate de recrutare susţinută.54
Sentimentul de frustrare pe fondul unei sărăcii, şomaj, corupţie la nivele exagerat de ridicate au
împins mase mari de populaţie spre opţiunea religioasă dar şi spre insurgenţă contra statului. Un alt
factor al relevanţei celei de-a doua teze este reintroducerea Sharia în 12 regiuni ale Nigeriei urmată de
aplicarea ei într-un mod ce a generat o mare deziluzie, un alt motiv major de frustrare.55
Într-o opinie, acţiunile ”Boko Haram” sunt o răzbunare a uciderii liderului iniţiator al mişcării
înafara cadrului juridic (în iulie 2009), ţintele sale fiind în mod predilect autorităţile guvernamentale şi
forţele de securitate.56
În perioada 2011-2014, au loc 65 de atentate suicidare în Nigeria şi statele vecine iar trendul
este în creştere nefiind clar dacă sunt sau nu produse de ”Boko Haram”.
În ciuda apelurilor repetate făcute de ”Boko Haram” pentru luptătorii străini,57 de a veni în
Africa de Vest nu s-au înregistrat vreun aflux de mercenari.58
50

Jama’t Izalat al Bid’a Wa Iqamat as Sunna - Societatea pentru Renastere şi Inovare şi Restabilirea Sunnei, cunoscută sub
numele “Yan Izala” (“Izala”, în Nigeria) îşi începe activitatea în nordul Nigeriei la începutul anilor 1990, extinzându-şi
rapid activităţile în Niger şi ulterior în întreaga regiune. Vezi, Jannik Schritt, “The ‘Protests against Charlie Hebdo’ in
Niger: A background analysis”, Africa Spectrum, vol. 20, no. 1, 2015, pp. 49-64.
51
Vezi, Peter Pham, Africa’s Islamic State? Atlantic Council, 8 September 2014, pp. 7-15.
52
Teoria frustrare-agresivitate susţină că atunci când un grup protestează împotriva marginalizării sale şi dublat de un
puternic sentiment de apartenenţă la identitatea grupului, există tendinţa unui răspuns violent la sursa marginalizării,
imaginară sau reală. Vezi Gurr, Ted Robert, People versus States: Minorities at Risk in the New Century, 2000,
Washington, D.C., United States Institute of Peace, pp.13 şi urm.
53
Vezi Adibe, Jideofor, ”Boko Haram: One Sect, Conflicting Narratives”, African Renaissance, 9/1, 2012, pp. 47-64.
54
Vezi Ifeka, Caroline, ”War on Terror: Africom, the Kleptocratic State, and Under-Class Militancy in West AfricaNigeria”, Concerned Africa Scholars 2010, No. 25, pp. 30-49.
55
Vezi dibe, Jideofor, Boko Haram: Symptom of Crisis in Our Nation Building Project, 2012. http://dailytrust.com.ng/
index.php? option=com_content&view=article&id=154323:boko-haram-symptom-ofcrisis-in-our-nationbuilding-project-icatid =6: daily-columns&Itemid=6. (Accesat în 5 iulie 2015).
56
Vezi Uzodike, U. Okeke, and Ayo Whetho, ”Exhausted Nationalism, (Mis)Governance, and Ascendant Pentecostalism
in Nigeria”, Loyola Journal of Social Sciences 25/2, 2011, pp. 217-237.
57
12 martie 2015 - Mohammed al-Adnani, 2 august 2015 - Abu Rayan al Arabi.
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Secţiunea 2

Reţelele transnaţionale africane
2.1. Conexiunile musulmane transnaţionale
Deşi nu se poate vorbi de politici şi strategii regionale, studiul conexiunilor lumii musulmane
pe continentul african constată cel puţin trei valuri de legături ce depăşesc graniţele moştenite din
epoca colonială chiar şi anumite concepte geopolitice.

Figura nr. 4 – Răspândirea islamului în spaţiul african59
Un flux cu originea la populaţia musulmană din Africa de Sud spre Mozambic
(nesemnificativ), Tanzania, Uganda, Kenia, Somalia, Ethiopia şi Eritrea.
Un al doilea lanţ islamic leagă Sudan, Egipt, Libia, Tunisia, Algeria şi Maroc.
58

Potrivit BBC, în august 2015 doi cetăţeni din Ghana pregătiţi în Nigeria au fost semalaţi ca membrii ai statului islamic în
Irak. S-au semnalat luptători ”Boko Haram” în localităţile libiene Sirte şi Benghazi.
59
Vezi Laremont, Ricardo; Gregorian, Hrach, ”Political Islam in West Africa and the Sahel”, Military Review, Vol. 86,
Jan/Feb 2006, Department of the Army Headquarters, Fort Leavenworth, p. 28.
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Cel de-al treilea lanţ de state cu majoritate musulmană priveşte Mauritania, Mali, Niger, Ciad,
Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Sierra Leone.
Anumite influenţe există şi în state care nu sunt caracterizate de o majoritate musulmană,
Coasta de Fildeş, Burkina Faso, Ghana, Benin, Togo şi Liberia.
În sec. al XX-lea, în Coasta de Fildeş pătrunde Wahhabismul, promovat în special de Al-Hajj
Tiekedo. Între curentul promovat de Ibrahim Niass (în Senegal şi nu numai) şi Wahhabismul din
Coasta de Fildeş sunt diferenţe mari mai ales în ceea ce priveşte exprimarea radicală.
În 2002, în Coasta de Fildeş, Alassane Outtara conducătorul unui grup de musulmani din
nordul ţării dar şi din Burkina Faso susţine o lovitură de stat, situaţia escaladând şi dereglând un stat
exemplu de creştere economică susţinută.
Nigerul aflat sub influenţa islamului din sec. al X-lea, este puternic conectat prin comerţ cu
Libia (nord) şi limbă, etnicitate şi religie cu Nigeria (sud).60 În ultimii ani, s-au înregistrat acţiuni
violente susţinute de activiştii musulmani din sudul Algeriei îndreptate împotriva guvernului
Nigerului, în special la graniţa Niger-Ciad. Musulmanii din Alegria şi Niger sunt substanţial susţinuţi
financiar de organizaţii din Arabia Saudită, Maroc, Libia şi Iran. Sprijinul financiar este îndreptat spre
locaşurile de cult şi şcoli fiind dublat de grupuri de clerici şi învăţători promotori ai legii islamice ca
soluţie pentru ameliorarea vieţii politico-economice.
În Ciad, diversitatea etnică cuprinde 200 de grupuri (Sara, arabi, maba, toubou), majoritar fiind
grupul Sara (sud) deţinătorul puterii politice între 1961-1979, ulterior puterea fiind preluată de nordul
mult mai pestriţ din punct de vedere etnic. Musulmanii reprezintă 80% din totalul populaţiei,
majoritari în nord şi în număr semnificativ în oraşele din sud.61 Alături de diversitatea etnică un alt
factor favorizant al răspândirii islamului radical îl constituie influenţele puternice ale Libiei, Egiptului
şi Sudanului asupra Ciadului.62

2.1. Influenţa Al Queda (AQIM) şi a wilayatelor islamice (IS/ISIS) în Magheb
Maghreb este termen arab tradus în mod diferit: „Occident“, „Vest“ sau „ţinutul unde apune
soarele“63. Din punct de vedere istoric, a fost aplicat pentru prima dată la teritoriile aflate dincolo de
valea Nilului, de-a lungul coastei de nord a Africii până la Atlantic.64 În cadrul sistemului statal
60

Stat multietnic cu o populaţie de 10 milioane de locuitori (56% Hausa, 22% Djerma-Songhay, 8,5% Tuareg, 8% Fulani şi
4% Kanuri) cu o religia islamică predominantă (90% din populaţie) divizată în două mari familii: cultul Sufist şi cultul
fundamentalism Wahhabi, de inspiraţie saudită; fundamentaliştii violenţi împotriva sufistilor sunt organizaţi în două
grupuri: Asociaţia Grupurilor şi Culturii Islamice (Souleiman Youssouf) şi Asociaţia Nigerului Islamic (El Haii Aboubacar
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of Pretoria, 2002, 10, www.up.ac.za/academic/cips/Publications/TERRORISM%20ln%20AFRICA.pdf. (Accesat în 1
aprilie 2015).
61
Structura populaţiei: 54% musulmani (majoritatea în cadrul cultului sufist – Tijaniyya -, fundamentaliştii constituind o
minoritate (Mahamadou Mahamat/din 2002 Haroun Idriss Abou-Mandela dar şi alţi imani itineranţi din Sudan, Arabia
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Chad (25 June 2012): <www.ncbuy.com/reference/country/backgrounds.html?code=cd&sec= religiousfree>, (accesat în 2
aprilie 2015).
62
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Millard Burr and Robert O. Collins, Africa's Thirty Year War: Libya, Chad, and the Sudan, 1963-1993, Boulder, CO:
Westview Press, 1999, pp. 6-7.
63
Vezi Graham Evans, Jefrey Newnham, Dicţionar de relaţii internaţionale, Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 2001, p.
323.
64
Fâşia Aouzou – o porţiune de teren între Ciad şi Libia – este reclamată de către ambele state începând din 1973. În 1988,
ca urmare a reluării relaţiilor diplomatice dintre cele două state, ambele guverne declară că sunt dispuse să rezolve paşnic
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13

modern, această definiţie include cinci ţări: Algeria, Libia, Maroc, Mauritania (care nu are ieşire la
Marea Mediterană) şi Tunisia.
Cercetătorii în domeniul francofoniei au folosit uneori termenul de „Maghrib“ în mod mai
restrâns, incluzând numai trei ţări: Algeria, Maroc şi Tunisia. Aceste diferenţe de definiţie ilustrează
caracterul arbitrar al conceptelor de regiune şi regionalism65.
Maghrebul este foarte distinct din punct de vedere geopolitic de celelalte ţinuturi arabe. În
perioada pre-arabă, litoralul Africii de nord a fost prins în luptele pentru putere dintre Roma şi
Cartagina şi între Bizanţ şi Persia. Ca urmare a expansiunii islamului, zona a intrat atât sub influenţă
arabă cât şi otomană. Influenţele mediteraneene au fost întărite prin colonialism iar decolonizarea a
început după cel de-al doilea război mondial cu mişcări clasice de insurecţie ca expresie a
anticolonialismului.66
În primăvara anului 1958, cele trei state francofone au lansat un apel la formarea Maghrebului
Unit şi anumite tentative timide de creare a unui cadru de cooperare au continuat mereu de atunci.
În noiembrie 1989, cele cinci state au format Uniunea Statelor din Maghreb67. Această uniune
a reprezentat o consecinţă atât a dimensiunii mediteraneene cât şi a celei arabe a politicii Maghrebului.
Toate cele cinci state ale Maghrebului sunt angajate în procesul construcţiei şi consolidării
instituţionale.
Factorii care caracterizează sub-regiunea Maghreb includ problemele interne ale Algeriei,
excluderea parţială a Libiei din cadrul relaţiilor regionale, proximitatea Europei şi trecutul colonial
european, învecinarea şi interacţiunea cu Africa neagră. Aceste ţări împart o istorie comună a
încercărilor de realizare a unităţii nord-africane, culminând cu crearea Uniunii Maghrebului Arab.
Dezacordurile între Maroc şi Sahara Occidentală precum şi între Tunisia şi Algeria continuă să
obstrucţioneze eficienţa acestor încercări. Soarta mişcărilor spre o integrare regională în Africa de
Nord a depins, de asemenea, într-o măsură semnificativă de relaţiile regiunii cu Europa.68

Figura nr. 5 – Activităţi ISIS în iulie 201569
în 10 august 1955. Vezi Paul Duţă ş.a., Areale globale : Uniunea Europeană - Africa subsahariană, Techno Media, Sibiu,
2009, pp. 114-121.
65
Vezi Zlatko Šabic and Ana Bojinovic, State and Non-state Actors in Regional Institutional Webs: the Case of the
Mediterranean, Estonia, 25-27 iunie 2006, pp. 2-11.
66
Vezi Burgat, François, l'islamisme au Maghreb: La voix du Sud, Paris, 1988, Karthala, pp. 5-12.
67
Uniunea Maghrebului Arab – UMA.
68
Vezi George Joffe´, ”The Western Arab World: Background Assessment”, în Gerd Nonneman (ed.), The Middle East
and Europe: the Search for Stability and Integration, London: Federal Trust, 1993, pp. 197–201.
69
Institute for the study of War, July 2015, Washington D.C.
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Dependenţa economiilor acestor ţări de legătura cu Europa şi politica europeană de sprijin al
integrării regionale a Africii de Nord, au avut un impact uriaş în politica regională şi economică a
lumii arabe occidentale.
Algeria cu toate că se caracterizează prin stabilitate, nefiind atinsă de ”Primăvara arabă” şi fără
evenimente teroriste majore, poate intra într-o stare de instabilitate internă datorită sensibilităţilor
controlului preşedintelui asupra forţelor armate şi serviciilor de inteligenţă.
În 2013, în Ghardaia (Sahara), au avut loc ciocniri între grupurile Amazigh Mozabites şi arabi
stinse prin intervenţia forţelor de securitate cu costuri semnificative asupra legitimităţii preşedintelui.
În 2015, elita securităţii statului este demisă şi repusă în funcţii, un semnal că la nivelul
conducerii există tensiuni. Militanţi islamici radicali se declară suporteri atât ai grupării al-Qaeda din
Maghrebul Islamic (AQIM)70 dar şi ai Statului Islamic (IS sau ISIS).
Starea de tensiune între comunităţile arabi (Chamba) şi berberi (Mozabite) din regiunea
Ghardaia, înregistrându-se periodic victime este legată de controlul asupra terenurilor, locuinţe şi
slujbe strâns legate de zăcământul de gas din Hassi R’Mel. Militantul radical arab Moktar Benmoktar
supervizează traficul de arme scăpat de sub control de autorităţi71.
În iulie 2015, uciderea a nouă soldaţi algerieni este asumată de către AQIM. O eventuală criză
similară celei din 1990, după criza din Libia va genera un flux de migranţi, o criză a livrărilor de gaz şi
petrol dar şi o explozie a terorismului şi criminalităţii.
Opţiunile politice ale Algeriei sunt limitate, datorită grupului restrâns de elite ce conduc statul
prin utilizarea unei structuri de securitate şi ignorând nevoia de democratizare a guvernării de
realizarea a unor reforme politice şi economice.
Instabilitea latentă atât în Algeria cât şi în Tunisia pot genera efecte devastatoare pentru
întregul spaţiu mediteranean.72
Tunisia este sub pericolul destabilizării atât din cauza ameninţărilor teroriste dar şi din cauza
crizei economice, a disparităţii între regiunile statului. Lipsa unor decizii politice coerente în domeniul
economic şi şomajul ridicat în rândul tinerilor sunt factori favorizanţi ai creşterii numărului de
militanţi islamici radicali.
Protejarea Tunisie de către Europa în faţa instabilităţii Libiei se impune a fi făcută prin
finanţarea şi acordarea de asistenţă tehnică pentru proiecte de infrastructură, prin pregătirea şi
echiparea forţelor de securitate.
Libia este arena unui război civil, cu un Bengazi aproape distrus, o populaţie care şi-a părăsit
casele din cauza luptelor intertribale sângeroase (în special în sud) un mediu propice pentru reţele de
trafic de fiinţe umane.
O anumită polarizare a combatanţilor poate fi făcută pe binomul Tripoli-Tobruk, luat în calcul
de către ONU pentru negocierea unui acord asupra unui viitor guvern naţional73.
Căderea regimului Gadhaffi în Libia a generat o stare de haos pe coastele Africii de Nord.
În 2014, ”Operaţiunea Haftar” (Bengazi) şi ”Operaţiunea Libya Danw” (Tripoli) au primit
reacţii puternice din partea comunităţii internaţionale, fiind din ce în ce mai credibilă opţiunea militară
pentru sprijinirea unui guvern naţional şi a instalaţiilor vitale în baza negocierilor ONU.
Haosul post-Gadhaffi în Libia a declanşat o răspândire a islamului, în special a versiunii Salafi,
înregistrându-se o creştere a grupurilor şi miliţiilor islamice în statele africane sahariene.
În spaţiul răvăşit al Libiei, existenţa în continuare a mişcărilor de orientare Sufi dar şi
grupurilor şi miliţiilor de orientare radicală Salafi74 pe poziţii uneori chiar ireconciliabile, generează o
instabilitate accentuată.
70
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Lupta pentru putere determină o deteriorare constantă a securităţii, o lipsă a serviciilor de bază
iar predominanţa islamismului nu poate să clarifice de partea cui este controlul politic şi economic.
O reducere a situaţiei la binomul islamic – antiislamic nu poate fi acceptată deoarece situaţia
este mult mai complexă. În schimb, polarizarea şi fracţiunile ideologice, etnice şi teritoriale
încurajează dezvoltarea grupurilor islamice radicale.
În sud-vestul Libiei, în apropierea de graniţa libiano-algeriană sunt identificate cel puţin cinci
tabere de instruire a grupurilor radicale75.

2.3. Tuaregii şi instabilitatea Sahelului
Un loc aparte în acest spaţiul saharian îl joacă tribul de origine berberă al tuaregilor, un vector
major al reţelelor şi rutelor de trafic; confederaţia tuaregilor este desfiinţată de colonialismul francez
iar teritoriul său este preluat de Niger, Ciad, Algeria, Mali, Libia, Burkina-Faso şi Nigeria, ei devenind
minoritari în noile state post-coloniale, dar şi promotori ai auto-determinării în Mali şi Niger.
Tuaregii s-au bucurat de sprijinul politic şi militar al regimului Gaddafi76 fiind obligaţi după
căderea acestuia să se retragă din Libia în Niger, Mali, Nigeria, Algeria şi Maroc cu mari cantităţi de
arme şi muniţie pentru un viitor plan de secesiune în special în Mali, unde au luat şi depozitele părăsite
în grabă de forţelor armate maliene din nordul statului din cauza ofensivei rebelilor.77
Diversitatea şi amestecul de etnii crează numeroase probleme sensibile; în Nigeria, sunt 450 de
grupuri etnice; existenţa unei populaţii puternice de tuaregi în nordul Mali şi Niger pune problema
apariţiei unui stat al lor - Azawad. Există clivaje între arabi şi populaţia de origine africană, în funcţie
de statul de care aparţin se consideră marginalizaţi, arabi ori tuaregi.
În 1960, Sadiq al-Mahdi (Sudan) şi în 1969 Muammar Gaddafi (Libia) sprijină mişcările
musulmană rebele în cadrul vizunii creării unui ”statului islamic al Saharei” alcătuit din Libia, Egipt,
Sudan, Ciad, Niger şi Mali.
În 1981, Libia declară unirea cu Ciad.
În 1982, Libia declară alipirea Nigerului.
Cu puternice legături culturale, politice şi de comerţ încă din sec. al VIII-lea, Libia şi Egiptul
deschid şi întreţin mai multe rute comerciale spre Africa Subsahariană. Pe de altă parte, populaţia
musulmană din nord Sahelului cu contacte religioase istorice cu Libia şi Darfur (Sudan),78 după o
întrerupere pe perioada colonialismului francez, se accentuate mai ales după preluarea puterii politice
de la foştii colonişti francezi de către grupul non-musulman Sara.
Algeria, Egipt, Sudan şi Libia pregătesc şi sprijină deschis forţele musulmane rebele din nordul
Sahelului.79
În 2004, violenţele declanşate de mişcarea radicală islamică sunt înăbuşite de armata din Ciad,
soldându-se cu moartea a 43 de luptători proveniţi din Algeria, Niger, Nigeria şi Mali.80
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Între 2010-2011, ”primăvara arabă”81 cuprinde Africa de Nord cu promisiuni revoluţionare se
transformă rapid într-o instabilitate şi incertitudine politică accentuată,82 un spaţiu cu o anumită
omogenitate datorate limbii arabe, comună pentru statele zonei şi religiei islamice.
Dezvoltările (tratate colectiv sau separat pentru fiecare stat, cauze, curs, rolul media, rolul
tineretului) au dus la încheierea regimurilor autocratice ale lui Zine El Abidine Ben Ali în Tunisia,
Hosni Mubarak în Egipt şi Muammar Gaddafi în Libia cu impact direct asupra statelor fragile din
zonei Sahel, cel puţin prin liberalizarea accesului la arme uşoare al rebelilor şi teroriştilor.83

Figura nr. 6 – Rutele africane transnaţionale84
În 2013, militanţii islamişti nigerieni demonstrează atât de pregătire, experienţă de luptă dar şi
o logistică suficient de funcţională, efectuând raiduri cu vehicule şi arme grele asupra cazărmilor
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militare pentru procurarea de tehnică şi muniţie, controlând nord-estul Nigeriei dar şi graniţele
Nigeriei cu Niger, Ciad şi Camerun85.
Compoziţia etnică şi religioasă a zonei Sahel este deosebit de complexă, puternic dependentă
de moştenirea colonialismului, de mediu şi geografie.
Zona Sahel86 şi Africa Subsahariană - Burkina Faso, Ciad, D'Jibouti, Eritrea, Ethiopia, Mali,
Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan şi Sudanul de Sud – cu o populaţie în jur de 100
milioane de locuitori se confruntă cu probleme grave, cu o instabilitate generalizată.87
Condiţiile geografice dure îngreunează stabilitatea şi durabilitatea unei vieţii umane, dar
propice dezvoltării şi activităţilor criminale ale grupurilor teroriste sau de guerilă, încorporate sau
separate de fenomenul terorismului, deoarece acest spaţiu din cele mai vechi timpuri este legătura între
Africa Sub-Sahariană şi Africa de Nord (Maghreb), Orientul Mijlociu şi Europa.
În nordul Mali (Azawad) autorităţile statale sunt incapabile să îşi exercite atribuţiile datorită
fragmentării puterii politice, a controlului şi autorităţii. În perioada 2012-2013, are loc o dezintegrare a
structurii statale a statului Mali, apărând entităţi non-statale care exercită atribuţiile de control şi de
autoritate.88
La ora actuală, tuaregii sunt un potenţialul vector al unor posibile insurecţii armate în Mali şi
Nigeria dar şi în alte state din zonă caracterizate de o debilitate a sistemului de securitate, singura
soluţie fiind intervenţia şi asistenţa internaţională împotriva grupurilor armate.89
Controlul superficial al graniţelor permite construirea de reţele teroriste de genul AQIMMUJAO90- Ansar Eddine (Africa de Vest), AQIM-Boko Haram (Nigeria, Niger, Mali), HezbollahBoko Haram (Nigeria).91
În Mali, precipitarea evenimentelor determinate de instabilitatea din nordul statului (Gao,
Timbuktu şi Kidal) continuă şi după lovitura de stat datorită grupurilor armate MNLA92 pe fondul
disparităţii economice între sudul şi nordul statului.93
Peisajul de crize conjugate din Mali – politică, seceta accentuată, lipsa alimentelor, lipsa
serviciilor medicale – are efecte regionale; rebeliunile din 2006 şi 2007 ale tuaregilor au dus la
încheierea ”Acordului de la Algiers” negociat cu concursul algerienilor prin care se stabileau anumite
măsuri împotriva marginalizării social-economice şi politice.94
În Mali, considerată cândva un ”model de democraţie”, relaţiile încordate între autorităţile
centrale din Bamako şi tuaregi escaladează violent după căderea lui Gaddafi şi reîntoarcerea
mercenarilor tuaregi în Mali.
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În 2012, sentimentul tuaregilor că acest acord nu a fost respectat se constituie ca motiv al noii
rebeliuni, impunându-se supravegherea internaţională asupra respectării angajamentelor luate de
autorităţi.95
În 17 ianuarie 2012, mercenarii tuaregi retraşi din Libia după căderea lui Gaddafi se organizează
politic în MNLA şi provoacă o insurecţie atacând cu armamentul greu din dotarea structurilor libiene
părăsite mai multe obiective militare în localitatea Menaka din regiunea Gao.
În 22 martie 2012, are loc o lovitură de stat militară guvernul instaurat96 nereuşind să stopeze
instabilitatea, în timp ce tuaregii ocupă cele trei regiuni din nord (Kidal, Gao, Timbuktu). Tuaregilor
din MNLA se alătură un grup radical tuareg islamist cu legături strânse cu AQIM, Ansar a-Din
(Slujitorii Islamului).
Ansar a-Din (Slujitorii Islamului) este format din două fracţiuni, prima condusă de Ag Ghali,
veteran al rebeliunii din 1990 şi a două fracţiune afiliata la AQIM condusă de vărul lui Ag Ghali,
Hamada Ag Hama. Ambele grupări militează pentru islamizarea totală a regiunii şi formarea unui stat
condus după Sharia.
În 5 aprilie 2012, MNLA ocupă localitatea Douentza şi proclamă independenţa statului turaeg
Azawad prin secesiune de Mali.
În 26 mai 2012, după ocuparea localităţii Douentza, MNLA (mişcare naţionalistă dedicată
obţinerii de teritoriu pentru triburile tuareg şi moor) şi grupul Ansar al-Din (grupare islamică
promovatoare a legii Sharia pe teritoriul Mali)97 stabilesc o cooperare limitată, chiar dacă între aceste
două grupări au avut loc şi schimburi de focuri.
În 10 ianuarie 2013, MNLA ocupă oraşul Konna îndreptându-se spre Mopti, ultima fortificaţie
serioasă spre capitală, Bamako. Preşedintele interimar Dioncounda Traoré declară starea de urgenţă şi
cere ajutor militar din Franţa pentru a contracara ofensiva jihadistă.
În 11 ianuarie 2013, Franţa împreună cu partenerii săi africani, la cererea autorităţilor din Mali,
în baza rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU decide să participe la ”Operaţiunea Serval”.
În 13 ianuarie 2013, ofensiva grupurilor islamiste spre sud este oprită în timp ce în nordul
statului se desfăşoară raidurile aeriene franceze.
În 14 ianuarie 2013, se desfăşoară lupte pentru controlul localităţilor Diabaly şi Konna, puncte
strategice pe calea de comunicaţie spre capitala Bamako. Localitatea Diabaly, controlată de MNLA
este supusă raidurilor aeriene ale forţelor aeriene franceze.
În 15 ianuarie 2013, se decloanşează ”Operaţiunea Serval” în scopul sprijinirii trupelor statului
Mali pentru respingerea atacurilor grupurilor armate islamiste, care controlau întreaga regiune
Azawad, stoparea ofensivei forţelor jihadiste spre Bamako şi refacerea integrităţii teritoriale a statului.
Forţele insurgente sunt conduse de MNLA, inclusiv mişcarea Salafistă Din e’-Ansar şi mai
multe mişcări islamiste AQIM; unele unităţi militare ale statului Mali, au o componentă ridicată de
etnici tuaregi, existând serioase probleme de ”loialităţi împărţite”. Astfel unităţi militare trec in
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De la obţinerea independenţei Mali (1960) a cunoscut patru rebeliuni majore ale tuaregilor ca o expresia a diferenţelor
între ei; rebeliune a treia (2006-2009), condusă de Ibrahim AgBahanga a fost înfrântă printr-o intervenţie hotărâtă a forţelor
armate guvernamentale cu toate eforturile algerienilor de a găsi o soluţie negociată. În ianuarie 2011, conducătorul
rebeliunii se întoarce din exilul impus în Libia iar după căderea lui Gaddafi, convinge tuaregii care activau în armata lui
Gaddafi să se reîntoarcă cu arme şi muniţie. În iunie 2011, Ibrahim AgBahanga decedează în mod misterios în urma unui
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este acceptată; ca urmare îşi formează propria grupare islamică de orientare Salafistă cu relaţii constante şi strânse cu
AQIM. Vezi Flood, H.D., "Between Islamisation and Secession: the Contest for Northern Mali". CTC Sentinel, Vol. 6,
Issue 1, 2012, pp. 3-16.
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Comitetul Naţional pentru Restaurarea Democraţiei şi a Statului – CNRDR, avea la dispoziţie o armată de 7.500 de
soldaţi şi o gardă republicană cu un efectiv de 2.500 de soldaţi. Armata prost plătită, neinstruită şi dotată cu un armament
din anii ‘60-‘70 de provenienţă rusească nu au avut nici o motivaţie să lupte împotriva tuaregilor. Vezi Crisis Group,
Tuareg and Awlad Suleiman leaders, Sebha, Sharara, March 2015, pp. 1-4.
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Ansar al-Din – ”Apărătorii credinţei”.
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corpore de partea insurgenţilor în timp ce altele se refugiază în unele state vecine în aşteptarea
constatării „unde ar trebui să se alăture”.98
În mai 2013, în Mali au loc trei evenimente deosebite: în cazarma din localitatea Agadez are
loc cel mai mare atentat din istoria Niger înregistrându-se mai mult de 20 de soldaţi; o explozie la
mina de uraniu din apropierea localităţii Arlit şi evadarea din închisoarea centrală din Niamey a cel
puţin 22 de deţinuţi, printre care şi Cheibane Ould Hama un jihadist responsabil de mai multe acte
teroriste.99
Autoproclamata ”Noul Boko Haram” sau MLF100 terorizează zona centrală din Mali executând
mai multe atacuri teroriste, printre care şi clădirea utilizată de Naţiunilor Unite, atac soldat cu 13
morţi. Gruparea provine din cadrul grupului etnic Peul din Mali şi promovează un şovinism etnic
accentuat combinat cu un extremism religios, separându-se de autorităţile islamice moderate din Mali,
poziţia grupării MLF accentuând insecuritatea internă şi escaladarea violentă a relaţiilor conflictuale
între grupurile etnice.101
Se înregistrează peste 210.000 de refugiaţi din Mali în Niger, Mauritania, Burkina Faso şi
Algeria şi alţi peste 160.000 care fug din zonele de conflict în sudul statului Mali.102
Preşedintele Amadou Toumani Toure plăteşte cu mandatul său corupţia sistemului dar şi din
cauza rebeliunii tuarege din nord, factori declanşatori ai loviturii de stat militare. Obiectivele politice
ale tuaregilor şi găsirea unei soluţii împreună cu autorităţile de la Bamako cu respectarea integrităţii
teritoriale a Mali trebuie completată cu soluţii regionale la care să participe Mauritania, Niger şi
Algeria.103
Intervenţia internaţională trebuie să fie sprijinită de ECOWAS (cu un rol principal), SANSED,
UE, UA, Organizaţia Conferinţei Islamice prin formarea unui club al ”Prietenilor Mali.”
Obiectivele politice ale MNLA sunt în pericol de a fi compromise de ameninţarea islamismului
radical; chiar dacă nu se pune oficial problema acordării independenţei teritoriului Azawal trebuie avut
în vedere un sprijin solid pentru MNLA şi drepturile tuaregilor care se opun islamului radical, pentru
acordarea unui rol major în stabilizarea regiunii.104
Pe de altă parte, AQIM interesată în răspândirea islamismul radical în Africa de Nord nu are un
succes semnificativ în recrutarea de adepţi din Saheleste foarte interesată să se folosească de vectorul
tuareg în propriile scopuri.
O eventuală intervenţie directă a statelor europene împotriva AQIM nu va duce decât la
întărirea grupurilor extremiste dar şi la adâncirea crizei, existând propunerea trimiterea doar de experţi
care să coordoneze actorii regionali.105
Deşi efectivul unui batalion AQIM care operează în Mali este în jur de 300 de combatanţi,
datorită faptului că desfăşoară operaţii pe mari spaţii, este foarte dificilă neutralizarea acestora.106
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105
Vezi Gibert Marie, ”France is Forging New Relations with its Former Colonies, But Old Habits Die Hard”, The
Conversation, 15 September, 2015, p. 4.
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Secţiunea 3

Paradigma africană a ”statului islamic”
3.1. Califatele Wasulu şi Sokoto
Marile imperii ale Africii de Vest107 se constituie ca organizaţii politice ca modalitate de
răspuns la comerţul cu lumea arabă; expansiunea şi decadenţa lor au depind de vicisitudinile
comerţului transsaharian. Alte imperii cu o bază economică au fost tributare structurii sociale care leau generat108. Termenul uzual de imperiu necesită o expansiune a unor grupuri etnice însoţită de
organizarea politică a unui spaţiu potrivit regulilor imperium. În Africa, frontierele preced statele care
preced naţiunile. Statele precoloniale nu aveau frontiere. Existau spaţii tampon la marginea acestora
care aveau rolul de securitate de separare a marilor imperii. Puterea este o acumulare, marcată de
violenţa cuceririlor.109
În spaţiul Africii de Vest, deşi există anumite fenomene violente care pot fi imputate
islamismului radical totuşi nu pot fi considerate ca ca fiind serioase sau mai grave decât în alte spaţii
ale continentului african.
Mali cu o populaţie de peste 11 milioane de locuitori formată din două mari grupuri110 primeşte
primele elemente de religie musulmană în sec. XI-lea care evoluează spre linie moderată. Cultul Sufi
Qadiriyya temperează tendinţele Wahhabite ale Arabiei Saudite şi Libiei, chiar dacă în Bamako se
înregistrează mişcări rebele ale tuaregilor împotriva guvernului central.111
Mauritania cu o populaţie de 3 milioane, cunoaşte islamul în sec. al XI-lea, inspirat şi adus de
berberi – Sanhaja dar şi o variantă tradiţionalistă adusă de un grup de marocani – Almoravisds – care
reformează varianta berberilor, ulterior extinzându-se şi în Imperiul Ghanez (în prezent Mali) şi în
Imperiul Takrur (în prezent Senegal).112
Oraşele nu cunosc forme de islamism radical, dar spaţiul din apropierea graniţei cu Algeriei
fiind foarte dificil de controlat, devine un spaţiu proliferării mişcările extremiste de orientare islamică.
Activităţile filantropice ale Arabiei Saudite şi Qatar în Maghreb şi Sahel sunt destinate în principal
pentru construirea de moschee şi şcoli islamice. În cea mare parte, actele filantropine sunt monitorizate
de autorităţile guvernamentale şi materializate, uneori, prin interzicerea de activităţi religioase şi
politice atunci când sunt considerate ”ameninţări”. În general sunt orientate spre grupurile de
rezistenţă antiguvernamentală, din cadrul cărora se recrutează clandestin membrii organizaţiilor
islamiste radicale.113
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Maghreb," Orbis, Spring 2014, p. 10.
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Spectrum 1, 1994, pp. 79-98.
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Senegalul împreună cu actualele state – Gambia, Guineea-Bissau, Guineea-Conakry – înaintea
epocii coloniale au constituit un singur stat Senegambia, avându-l ca precursor Imperiul Takrur. În
perioada Imperiului Takrur, în sec. al XIII-lea, îşi face apariţia islamul extinzându-se în următoarele
patru secole pe tot teritoriul actual al Senegalului.114
În sec. al XIX-lea, Umar (bin-Said) Tall conduce o mişcare de reformare a musulmanilor dar şi
de rezistenţă faţă de francezi, totodată introducând islamul şi în rândul populaţiei Bambara, astăzi
Mali.
În sec. al XX-lea, islamul devine religie principală în Senegal, datorită lui Ibrahim Niass, a
cărui influenţă se extinde şi în Africa de Vest, Africa de Nord dar şi în Orientul Mijlociu. Jihadul
promovat de Ibrahim Niass se adresează inimii şi nu sabiei - rezistenţă paşnică în loc de opoziţie
violenţă faţă de regimul colonial. Pe linia islamului paşnic, acestuia îi urmează Muridiyya,
conducătorul Falilou M'Backe.115
Coasta de Fildeş, Burkina Faso, Ghana, Togo sunt state ale Africii de Vest în care comunităţile
musulmane cunosc anumite forme de islam radical.116
În această regiune, între sec. XI-XIX, islamul se răspândeşte astfel că, Samory Toure
(”Napoleon Cel Negru”) crează statul islamic Wasulu (pe teritoriul actual al Coastei de Fildeş şi
nordului Burhina Faso) cu un islam moderat.
În Africa de Vest, Nigeria cu o populaţie de aproape 180 milioane de locuitori este un spaţiu
care găzduieşte centre de pregătire în direcţia islamismului radical. Islamul pătrunde în sec. al XI-lea,
se dezvoltă puternic în Kano (sec. al XIV-lea), Katsina (sec. al XVI-lea), Zaria şi Zamfara (sec. al
XVII-lea), devenind o adevărată forţă politică în sec. al XIX-lea în nordul Nigeriei.117
Istoria Nigeriei, tributară construcţiei artificiale din epoca colonială britanică prin reunirea
populaţii cu religii diferite - islam, creştinism şi credinţele animiste, înregistrează un guvern islamic
condus după legea islamică (Sharia) în nordul ţării. Mai mult, britanicii când au impus regulile
coloniale au făcut-o prin manipularea instituţiilor sociale şi politice musulmane.118
În 1949, se crează Congresul Poporului din Nord (Northern People's Congress - CNPC) care îşi
propune restaurarea ”Califatului Sokoto” şi cel puţin în nordul Nigeriei aplicarea legii islamice dacă pe
întregul teritoriul nigerian, bucurându-se de sprijinul Arabiei Saudite, Libiei, Marocului, Tunisiei,
Emiratelor Arabe Unite, Iordaniei, Pakistanului, Sudanului, Libanului şi Senegalului.119
Timp de aproape 40 de ani, Nigeria este condusă de militari proveniţi tradiţional încă din
timpurile coloniale, în principal din nordul islamic cu puternice legături cu islamul. Casta militară
conducătoare cu toate că au impus un regim strict, controlând tensiunile între legislaţia statului şi legea
islamică, nu a reuşit să elimine violenţele îndreptate împotriva comunităţilor de creştini din nordul
islamic respectiv, în Kano, Kaduna, Katsina, Bauchi şi Zaria.120
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Se înregistrează violenţe în interiorul lumii musulmane, provocate de grupările sunnite prin
promovarea legii islamice potrivit vizunii Ayatollah iranian Ruhollah Khomeini împotriva şiiţilor din
Kano, Kaduna, Zaria, Katsina, Maiduguri şi Bauchi.121
În 1999, guvernele civile preiau puterea dar violenţele religioase musulmani-creştini
reizbucnesc şi în plus, apare pregnant şi riscul ruperii Nigeriei pe axa nord-sud; potrivit unei opinii,
puternica afirmare a mişcării islamice în nordul Nigeriei este sprijinită financiar prin scheme financiarbancare ce asigură fluxuri financiare din Sudan, Iran, Libia, Siria, Palestina şi în special Arabia
Saudită.122
Nigeria este cea de-a doua putere a Africii subsahariene; al şaisprezecelea exportator de petrol
din lume; membră OPEC, integrată în ECOWAS123, fiind puterea economică dominantă în această
regiune. Stat federal ca organizare asigură 20% din PIB şi 40% din comerţul exterior al Africii negre.
Cheltuielile sale militare înregistrează 1,2% din PIB. Resursele sale naturale, energetice124, hidrologice
şi minerale125 sunt deosebit de importante.
Reţeaua rutieră, bancară şi comercială este suficient de dezvoltată iar reţeaua şcolară permite
formarea unei elite la nivel înalt. Exploatarea resurselor petroliere126 asigură câştiguri de 16 mld.
dolari pe an, la o datorie externă de 32 mld. dolari.
Cheltuielile militare şi politice sunt ridicate în condiţiile în care trei sferturi din populaţie
trăieşte în condiţii de foarte mare sărăcie. Nigeria este asemenea unui gigant cu picioare de lut, cu un
amestec de diferite grupări etnice şi regionale, cu puternice inegalităţi sociale şi resurse petroliere
instabile.
Economia are probleme de gestionare şi administrare, cu structuri tribale pe structurile de
personal al întreprinderilor, utilizarea criteriilor politice în dezvoltarea industrială, proasta funcţionare
a aparatului administrativ şi rentabilitatea scăzută a marilor proiecte, insuficienţa echipamentelor
electrice, a telecomunicaţiilor.
Societatea este traversată de mai multe linii de fractură. Mozaicul etnic este organizat pe trei
mari ansambluri: Haoussa şi Peul musulman în nord, Yotuba în sud-est şi Ibo creştin în est.

3.2. ”Statul islamic” rezultat logic al statului eşuat
Problemele continentului african sunt la fel de complexe ca şi populaţia acestuia. Având în
componenţă 54 de state, Africa este al doilea continent ca număr al populaţiei. Pentru a analiza
problemele continentului din punctul de plecare al acestora, trebuie să se raporteze la Africa colonială,
când au început marea majoritate a problemelor cotidiene şi curente, neintrând în perioada
precolonială, când continentul era divizat în peste 10000 de entităţi statale diferite, cu cel puţin tot
atâtea politici şi moduri de viaţă127.
Nigeria este caracterizată printr-o stare de sărăcie endemică, 80% din populaţie trăind cu mai
puţin de 2 dolari pe zi, o corupţie fără pereche în lume la care se adăuga şi brutalitatea regimului
generalului Abacha.128 Regimul militar Abacha cooptează sprijinul autorităţilor islamice pentru a
121
Vezi William F.S. Miles, "Religious Pluralisms in Northern Nigeria," in Nehemia Levtzion and Randall L.Pouwels (ed.)
The History of Islam in Africa, Athens: Ohio University Press, 2000, pp. 209-226.
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West African Diamond Trade," Middle East Intelligence Bulletin, vol. 6, no.6-7 (June/July 2004), <www.meib.org/articles
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atenua din nepopularitatea guvernului său; după decesul acestuia, se restaurează regimul civil iar
autorităţile islamice sunt marginalizate.
O dată cu reducerea rolului militarilor în viaţa politică, administraţia civilă preia obiceiurile din
cele patru decenii de dictaturi militare anterioare, stimulându-se antagonismul social şi tensiunile
etnoreligioase.129
Tratarea problematicii fundamentaliste în Nigeria impunea existenţa unui serviciu de informaţii
eficient, eforturi pentru îngrădirea militantismului religios şi nepotismului în structurile de securitate,
finanţarea adecvată, coroborarea informaţiilor, logistica corespunzătoare.130
Intervenţiile unităţilor de poliţie şi militare în criza ”Boko Haram” s-au dovedit a fi ”grave
încălcări ale drepturilor omului şi o risipă incredibilă de resurse umane şi materiale”, agravând
resentimentele populaţiei.131
Mişcarea Maitatsine este iniţiată de predicatorul islamic Muhammadu Marwa de origine
cameruneză dar, din 1945 cu reşedinţa în nordul Nigeriei. Prin discursurile sale religioase şi politice îşi
câştigă respectul populaţiei islamice dar şi statutul de indizerabil în faţa autorităţilor coloniale britanice
fiind deportat. După obţinerea independenţei, se reîntoarce în Nigeria adunând în jurul său mai mulţi
adepţi care considerau că ierarhia islamică nu este preocupată cu problemele reale ale credincioşilor.
În 1960, Nigeria obţine independenţa pe fondul unor incidente violente de natură etnică şi
religioasă apariţia ”Boko Haram” având rădăcinile legate de condiţiile controversate ale afirmării ca
stat federal.132 Combinaţia între poziţia geostrategică, posesoare de zăcăminte de petrol, infrastructură
nedezvoltată şi problemele de securitate generate de conflictele de factură religioasă sunt trăsături
permanente ale existenţei acestui stat.133
În 1966, se încheie prima republică printr-o lovitură militară; cea de-a doua republică condusă
de Alhaji Shehu Shagari devine unul dintre cele mai represive regimuri din lume; regimurile militare
Buhari (1983-85), Ibrahim Babangida (1985-93), Sani Abacha (1993-98) şi Abdulsalami Abubakar
(1998-1999) se caracterizează prin o represiune nemiloasă, arbitrar şi eroziunea legitimităţii
autorităţilor guvernamentale.134
Între 1967-1970, Nigeria este scuturată de război civil,135 dar stingerea acestuia nu aduce pacea
internă; peste 18.000 de persoane începând cu 1980 îşi pierd viaţa în conflicte etnice şi religioase.136
În 1980, în Kano are loc insurecţie în timpul căreia este ucis predicatorul islamic Muhammadu
Marwa (insurecţii islamice în Kano au loc şi în 1982, 1984 şi 1985).137
Între 1983-1993, programul de ajustare structurală aplicat de regimul Babangida a impus
cetăţenilor ”să strângă cureaua” în timp ce elitele politice corupte sub umbrela impunităţii îşi măreau
averile provocând o delegitimare a statului şi a autorităţilor sale.138
Analiza dezvoltării Nigeriei ca stat federal nu poate ignora moştenirea colonială, neputându-se
vorbi de depăşirea contradicţiilor interne între entităţile etnice şi religioase în realizarea unei naţiuni ci

129

Vezi Warner, Z.. ”The Sad Rise of Boko Haram”, New African, 2012, pp. 516:38-40.
Vezi Roach, M. L., ”Boko Haram: Addressing the Threat before It Strikes”, Issue brief 3549, 2012, Washington, D.C.:
The Heritage Foundation, pp. 1-4.
131
Vezi Sango, Segun, ”Nigeria: Boko Haram's Christmas Day Bombings”, The Socialist, January, 2012, pp. 5-11.
http://www.socialistworld.net/doc/5512. (Accesat în 2 august 2015).
132
Vezi Aborisade, O. &Mundt, R.J. (2002) Politics in Nigeria, The Colony and Protectorate of Nigeria by British
authorities in 1914, 2nd Edition. New York: Longman, pp. 9-45.
133
Vezi Ojo, B.A., ”Democratization Process and Good Governance in Nigeria”, In: Abegunrin, O. &Akomolafe, O. (eds),
Nigeria in Global Politics: Twentieth Century and Beyond. New York, Nova Science Publishers, 2013, pp. 3-14.
134
Vezi Lewis, P., Nigeria: Assessing Risk to Stability, A Report on the CSIS Africa Program, 2011, pp, 1-18.
135
Vezi Isichei, E., ”Assessment of the Maitatsine Religious Crisis 1980-1985: A Revolt of the Disinherited”, Journal of
Religion in Africa, xvii (3), 2012, pp. 194-208.
136
Vezi Soyinka, W., The Open Sore of a Continent: A Personal Narrative of the Nigerian Crisis, Oxford: Oxford
University Press, 1996, pp. 4-12.
137
Vezi Pham, Peter. ”Boko Haram's Evolving Threat”, Africa's Security Brief No 30, 2012, pp. 1-8.
138
Vezi Sani, Shehu, ”Boko Haram: History, Ideas and Revolt”, Vanguard, 3 August, 2011, http://www.vanguardngr.com
/2011/07/boko-haram-history-ideas-and-revolt-5. (Accesat în 2 august 2015).
130

24

mai degrabă de o ”expresie geografică”139 cu un guvern federal ineficient în cultivarea noţiunilor de
naţiune, cetăţenie, patriotism dar beneficiind de sistemul administrativ lăsat de regimul colonial.140
După obţinerea independenţei, regimurile nigeriene se caracterizează prin brutalitate şi
corupţie, stagnare socială, la pierderea legitimităţii în faţa cetăţenilor.
Mişcarile musulmane reprezintă o ameninţare pentru populaţia şi statul nigerian dar pentru
statele vecine; nordul islamic consideră sudul creştin ca fiind avantajat fiind necesară o schimbare
radicală, pe fondul contestarii civilizaţiei occidentale şi legitimitatea statului nigerian pronunţându-se
pentru un regim islamic ”pur”. Solicitările ”Boko Haram” au un miez de ”tare”: nordul se
caracterizează prin condiţii de viaţă vitrege, nivelul de sărăcie de două, trei ori mai scăzut decât cel din
sud, corupţia este foarte mare, administraţia este precară.
În 1999, alegerile au mutat centrele de putere nigeriene în sudul statului, nordul nemulţumit
făcând apel la Sharia ca înlocuitor al realităţii politice şi decalajului economic favorabil sudului, în
timp ce autorităţile locale din nord nu reuşeau să împună legea şi ordinea. Alegerile marchează
reîntoarcerea la democraţie chiar dacă câştigătorul acestora, civilul Olusegun Obasanjo era fost militar
cu grad de general şi cu funcţii de conducerii pe timpul dictarurii militare anterioare.141 În 12 state din
nordul Nigerie se introduce Sharia, măsură considerată insuficientă de Mohammed Yusuf adeptul unei
sharia ”pură” transparentă şi echitabilă.
Între 2002-2003, activităţile grupului ”Boko Haram” sunt de mică intensitate îndreptate
împotriva forţelor de poliţie (regiunea Borno, 2002) şi localităţilor Geidam şi Kanamma (regiunea
Yobe, 2003), atacuri soldate cu moarte a 30 de persoane şi furtul muniţiei din sediile de poliţie.142
În 2003, realegerea lui Obasanjo ca preşedinte cu un sprijin masiv atât în sudul cât şi în nordul
Nigeriei este urmată de val de violenţe,143 accentuează falia etno-religioasă dintre cele două părţi ale
statului.144
În 2004, sunt înregistrate mai multe atacuri asupra sediilor de poliţie, soldate cu moartea unor
poliţişti şi furt de muniţie (regiunea Borno) dar asupra unui convoi de 60 de poliţişti (Kala-Balge, 10
octombrie 2004).145 Reacţia autorităţilor nigeriene în contrast cu respectarea drepturilor omului, de a
începe o campanie de culegere de informaţii prin arestări şi presiuni asupra membrilor grupurilor
presupuse a fi implicate în acţiuni teroriste nu face decât să escaladeze tensiunile.146 Potrivit surselor
”Boko Haram”, uciderea a 17 persoane în arestul poliţiei a dus la escaladarea abruptă a violenţelor.147
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În 2009, militanţii islamisti încep campania de violenţe la scară extinsă cu scopul mai mult sau
mai puţin declarat de rupe Nigeria în două părţi, punându-se sub semnul întrebării viabilitatea şi
deziderabilitatea acestuia.148
Viabilitatea federaţiei nigeriene formată din 36 de regiuni cu o populaţie de 180 de milioane de
locuitori era pusă la îndoială încă din vremea regimului colonial al Marii Britanii. Nigeria ca jucător
regional influenţează Africa de Vest, orice tensiune internă având consecinţe regionale.149
În nordul Nigeriei, mişcarea militanţilor musulmani de opoziţie faţă de autorităţile locale pe
fondul unei crize economice, a degradării calităţii vieţii accentuează ruperea dintre nord şi sud prin
acţiunile unor lideri religioşi, prin promovarea de acţiuni politice violente.
Sharia devine un vector de acţiune politică, subliniindu-se că autorităţile centrale nu au
competenţa de a administra nordul islamic, necunoscând şi nerespectând Sharia.150
Regimurile civile, Obasanjo (1999-2007), Yar'adua (2007-2010) şi chiar al lui Goodluck
Jonathan nu înregistrează progrese în situaţia economică şi politică.151 În sistemul electoral nigerian,
alegătorii votează după criteriul religios sau al apartenenţei la tribul său a candidatului, realitate care
induce iresponsabilitatea guvernării, una din explicaţiile apariţiei mişcărilor radicale islamice.152
În peisajul nigerian, mişcările musulmane anterioare ”Boko Haram” - mişcarea Izala, mişcarea
Maitatsine, Frăţia Musulmană, Şiismul – îşi propuneau instalarea statului islamic în Nigeria şi
respingerea valorilor occidentale.153 ”Boko Haram” ca formă de islamist radical,154 mişcare militantă
fondată în nordul Nigeriei are ca precedent ideologic, obiectivele răscoalei din deceniul al nouălea din
secolul trecut cu profunde cauze sociale, religioase şi politice şi ale mişcării ”Yan Tatsine”
(Maitatsine) încheiată cu mii de morţi înregistraţi în cinci departamente ale Nigeriei, în condiţiile în
care forţele de poliţie fuseseră depăşite de situaţie.155
Nigeria are o diplomaţie activă care se doreşte porta-vocea Africii; ea integrează în sfera sa
influenţă periferiile frontaliere, opunându-se participării Franţei la ECOWAS dorindu-se să fie
considerată ca putere hegemonică în zona acestei organizaţii. Totuşi, instabilitatea sa internă nu îi
permite să îşi manifeste plenar dorinţele sale hegemonice.156
În 2009, încercarea unui nigerian de a detona o bombă în avionul ce zbura Amsterdam-Detroit,
în opinia unor analişti s-a estimat că sub influenţa Al-Queda, Nigeria tinde a deveni un ”exportator de
terorism”.157
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În iulie 2009, după atacul violent asupra forţelor de poliţie nigeriene este arestat liderul
fondator al Boko Haram Mohammed Yusuf, ulterior executat.158
Mediul în care se desfăşoară mişcarea ”Boko Haram” e caracterizat de sărăcie accentuată, o
infrastructură foarte proastă sau inexistentă, şomaj, analfabetism cronic, politicieni corupţi, factori
generatori de frustrare, cu consecinţe distructive.159 Milioane de locuitori fără acces la alimente, apă
curentă, educaţie sunt ţinte predilecte ale campaniilor religioase prin sublinierea incapacităţii
autorităţilor guvernamentale.160 ”Boko Haram” este rezultatul incapacităţii administrative a Nigeriei.
Populaţia din nordul statului ignorată de autorităţile guvernamentale este uşor de recrutat de
”Boko Haram” dar nu pentru a face pe oricine imediat martiri ai cauze islamice, deoarece grija pentru
rezolvarea nevoilor zilnice nu poate fi confundată cu fanatismul pe care doreşte să îl incumbe
militanţii islamici radicali.161
Dacă fondatorul mişcării Mohammed Yusuf şi discipolul său Abu Dujana erau charismatici
impresionând prin viaţa ascetică şi învăţămintele pe care le transmiteau celorlalţi, şeicul Abubakar
Shekau lider al ”Boko Haram” este mult mai interesat cum să supravieţuiască decât de respectarea
Sharia.162
În 2011, au loc atacuri teroriste pentru blocarea alegerilor din Maiduguri şi Bauchi, împotriva
Goodluck Jonathan, creştin, devenit preşedintele ca urmare a decesului preşedintelui Umaru Musa
Yar'Adua, musulman din nordul Nigeriei. Succesiunea lui Goodluck Jonathan la preşedenţia Nigeriei
s-a bazat pe regula ciclului de 8 ani preşedinte creştin din sud, 8 ani preşedinte musulman din nord.
Deşi alegerile prezidenţiale organizate fuseseră câştigate de un creştin din Delta Nigerului, protestele
violente organizate de sprijinitorii generalului Muhammadu Buhari, contracandidatul şi ulterior
câştigătorul declarat al alegerilor, invalidează rezultatelor.163 Alegerile prezidenţiale câştigate de
Goodluck Jonathan sunt considerate mult mai democratice decât cele anterioare din 2007 şi 2003,
chiar dacă înaintea lor şi după următoarele trei luni se înregistrează peste o mie de decese.
Nordul musulman a considerat ca trădare decizia lui Goodluck Jonathan de a candida pentru
cel de-al doilea mandat, după decesul Umaru Yar'Adua (un musulman din nordul Nigeriei), pentru că a
încălcat înţelegerea nescrisă ca preşedintele să fie dintr-o parte (nord sau sud) vicepreşedintele din
cealalta iar preşedintele să provină prin rotaţie pe rând din nord şi sud. Ori cel de-al doilea mandat al
lui Goodluck Jonathan a încălcat regula nescrisă conform căreia câştigotorul alegerilor trebuia să fie
un musulman din nordul Nigeriei.164
Elitele politice din nordul Nigeriei (Adamu Ciroma lider politic din nord, declara că
preşedintele trebuia să fie din nord accentuând falia nord-sud, mută discuţia de la competenţele
candidaţilor la divizarea religioasă creştini-musulmani) au răsturnat rezultatul alegerilor prezidenţiale
prin organizarea eforturilor pe bază de etnicitate şi religie ceea ce a favorizat întărirea şi dezvoltarea
mişcării ”Boko Haram” (faptul că politicienii se axează pe diviziunea creştini-musulmani, aduce
impresia că islamul radical este acceptat în nordul Nigeriei, mai ales că criticarea răspunsului
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”disproporţionat” al forţelor de securitate la seria de atentate ale ”Boko Haram” putea fi interpretat ca
sprijin pentru o poziţie radicală de genul islamului radical).165
Decizia preşedintelui Goodluck Jonathan de a închide graniţele ca urmare a atentelor a fost
interpretată ca o slăbiciune faţă de o ameninţarea teroristă la o scară redusă atât de populaţia Nigeriei
dar şi de statele ECOWAS,166 făcând regiunea să fie şi mai izolată prin întreruperea legăturilor cu
regiunea saheliană, nu numai cu Niger şi Ciad.
Înafara unor decizii controversate ca urmare a violenţelor ”Boko Haram” – creşterea prezenţei
militare în nord şi închiderea graniţelor -, preşedintele Goodluck Jonathan explorează deschiderea unui
canal de discuţii cu liderii acestei grupări. Pretenţia grupării de a fi eliberaţi liderii săi din închisoare
înaintea începerii discuţiilor era imposibilă datorită atrocităţilor şi pierderii credibilităţii interne şi
internaţionale, nu a fost luată în seamă.
În 2011, Nigeria se găsea în pragul colapsului; în literatura de specialitate s-a subliniat
explicaţia că apariţia ”Boko Haram” este proasta funcţionare a statului care permite violenţe interne ca
urmare a lipsei de securitate pentru cetăţeni şi a unei politici îndreptate spre interesele acestora
(educaţie, sănătate, oportunităţi de angajare, infrastructură, cadrul legal).167 De dată ce statul nu se
achită de responsabilităţile sale, îşi pierde legitimitatea în faţa cetăţenilor care pot să opteze spre alte
lideri naturali sau religioşi care pot evolua spre terorism.168
Peisajul politic nigerian se caracterizează printr-un conflict perpetuu etnoreligios, dispute
religioase, şomaj ridicat în rândul tineretului, proastă guvernare, corupţie endemică, un sistem de
sănătate nefuncţional, degradarea mediului, infastructură subdezvoltată, criminalitate internaţională,
instabilitate politică.169 Violenţele din zonele urbane indică că noua ţintă a ”Boko Haram” sunt
creştinii dar şi musulmanii necredincioşi care nu aderă la interpretarea fundamentalistă a Sharia.170
În 28 mai 2015, Muhammadu Buhari începe mandatul de preşedinte al Nigeriei pe fondul
intensificări a activităţilor ”Boko Haram”, respectiv 200 de atacuri până la 31 august 2015, cu peste
5.000 de victime în Nigeria, Cameroon, Ciad şi Niger.171
Preşedintele Muhammadu Buhari172 a dat startul unor reforme ale armatei şi ale aparatului de
securitate dar şi soluţii non-militare la conflictul cu ”Boko Haram” prin împrumutul a 2,1 mld. dolari
de la Banca Mondială pentru investiţii în regiunea de nord a Nigeriei, fără a preciza proiectele cărora
va fi destinată această sumă.173 Nigeria deţine cele mari capacităţi de exploatare a petrolului din Africa
şi cu toate acestea importă produse petroliere prelucrate (gazolină, kerosene) din Marea Britanis şi
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Olanda; însă nu cumpără direct aceste produse ci exportă petrol pentru produse rafinate, o oportunite
pentru corupţie, împotriva căreia Buhari s-a angajat în timpul campaniei electorale să lupte.174

3.3. Africa de Est şi paradigma ”stat islamic”
Africa de Est este devastată de mai multe conflicte, unele atrăgând atenţia globală175 şi altele
fiind ignorate deplin176. Recentele schimbări indică faptul că iniţiativa sub-regională doreşte să
promoveze o pace mai eficientă, iar asigurarea securităţii Africii de Est este în curs.
Etiopia împarte cu Somalia teritoriile de graniţă în baza unei demarcări administrative şi nu
printr-o graniţă internaţională. Menţine legături de alianţă cu conducătorii clanurilor din regiunea de
sud-est a Somaliei, regiune care nu recunoaşte Guvernul Interimar de la Mogadishu; secesioniştii din
aşa-numitul „Somaliland“ au relaţii comerciale strânse cu Etiopia.
În 1960, teritoriile fostelor colonii italiană şi britanică sunt unite formând Somalia
independentă. Încă de la declararea ca stat, Somalia se află în dispute teritoriale cu Etiopia şi Uganda,
în rezolvarea disputelor lor teritoriale, părţile făcând apel la ajutorul militar al URSS şi SUA.
Partea de sud-vest a teritoriului este într-o proporţie redusă controlată de forţele preşedintelui
Ali Mahdu Mohamed, în timp ce partea de nord-vest este obiectul disputei a mai mulţi lideri locali
care doresc să creeze un „teritoriu somalez independent“177. Întregul stat este într-o stare de haos,
neexistând nici o autoritate centrală care să-l controleze, iar banditismul căpătă proporţii de masă.
Luptele care urmează, între clanuri şi fracţiuni de clanuri se desfăşoară haotic, neputându-se
vorbi despre alianţe sau forme de control central, situaţia fiind agravată şi de o secetă puternică.
Această conjunctură are efecte dezastruoase asupra populaţiei.
Consiliul Naţional de Tranziţie – deţinătorul atributelor de suveranitate somaleză şi prima
autoritate politică, cu puteri legislative, compus din 74 de membrii, câte trei reprezentanţi (din care
unul era femeie) pentru fiecare din cele 18 provincii, un reprezentant pentru fiecare din cele 18 mişcări
politice şi cinci reprezentanţi pentru Mogadishu.
În războiul civil din Somalia, rolul militanţilor islamisti a crescut treptat înregistrându-se
tendinţa forţelor extremiste favorabile Jihadului să preia controlul total prin înlocuirea Guvernului
Federal de Tranziţie (TFG),178 structură alcătuită fosti insurgenţi islamişti mai mult sau mai puţin
moderaţi. Începând cu 1990, teritoriul somalez răvăşit de războaie sângeroase devine o ţintă atractivă
pentru militanţii islamici izolaţi.
Somalia devine unul din principalele teatre al Jihadului iar sosirea a numeroşi militanţi străini
aduce o aliniere la obiectivele Jihadului internaţional; se constată prezenţa Al Queda mai întâi prin
acţiuni teroriste, ulterior prin construirea unor baze de instruire şi logistice pentru statele din Africa de
Est, deşi prioritatea o deţineau cele din Sudan. Luptătorii din Orientul Mijlociu participă în principal la
incursiunile în regiunile cu etnie somaleză din Etiopia,179 având o influenţă marginală în jocurile de
putere din Somalia şi puţin interesaţi de ideologia transnaţională promovată de Al Queda.180
În 1996, după destrămarea grupării teroriste AIAI de către forţele etiopiene în localitatea
somaleză Ras Kamboni (regiunea Juba de Jos, în apropierea graniţei cu Kenia) are loc o regrupare a
militanţilor Al Queda sub conducerea lui Sheikh Hassan Abdullah Hersi al-Turki. În această localitate
se organizează o bază de instruire militară. Instructorii sunt somalezi şi non-somalezi iar participanţii
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provin din Somalia, din regiunile cu etnie somaleză din estul Etiopiei şi nordul Keniei, cunoscuţi ca
fiind membrii MRK.181
În general, Al Queda nu se integrează cu MRK şi nici nu se implică în conflictul somalez.
Militanţii islamisti din Somalia pot fi clasificaţi în două mari categorii: membrii ai unui grup somalez
islamist sau membrii Al Queda. Membrii Al Queda din teritoriul somalez, de regulă, nu sunt etnici
somalezi nu se pregătesc împreună cu membrii Al Shabab.182
În 1998, sunt atacate ambasadele SUA din Nairobi (Kenia) şi Dar es Salaam (Tanzania).
În 2002, este atacat un hotel din Mombassa (Kenia).
În 2006, MRK (cu luptători de un fanatism dus la extrem) şi UIC183 (în cadrul acestei structuri
opera şi Al Shabab ca o miliţie independentă) se aliază în lupta pentru controlul asupra Mogadishu cu
Alianţa clanurilor proamericane ARPCT;184 UIC preia controlul asupra Mogadishu şi promovează o
politică moderată, chiar dacă susţine pretenţii iredentiste asupra Etiopiei şi Keniei.
UIC declară oficial că promovează obiective limitate ale statului islamic în Somalia.
Baza militanţilor islamisti străini din Somalia continuă să fie la Ras Kamboni cu afiliere la
MRK.
În septembrie 2007, formarea alianţei între gruparea susţinută de Eritreea185 cu grupări seculare
ce se opuneau TFG şi preşedintelui Iusuf, susţinut de Etiopia face Al Shabab să se retragă din UIC.
Al Shabab prin fondatorii săi emir Ahmad Abdi Aw Muhammad alias Godane alias Abu
Zubeyr şi militarul Aden Hashi Farah Ayro se declară ca un grup independent, asumându-şi un rol din
ce în ce mai crescut în Jihadul somalez, recrutând militanţi din statele din estul Africii dar şi cultivând
propriile legături cu celulele Al Queda din Somalia.186
Gruparea Al Shabab se caracterizează printr-o politică externă defensivă, de regulă, dar
intervenţia keniană în Somalia, a adus schimbări majore în politica grupării spre operaţii de pedepsire
a cetăţenilor kenieni şi chiar pentru extinderea Jihadul în Kenia. Etnicii somalezi din statele vecine sau
alte state sunt în marea lor majoritate afiliaţi Al Shabab.
Al-Shabaab controlează o mare parte din sudul şi centrul Somaliei, incluzând partea centrală a
regiunii Juba, mare parte din Hiran, Bay, Bakol, zone importante din Galgadud şi regiunea Shabelle.
Între 2012-2013, Al-Shabaab îşi extinde controlul sau influenţa şi asupra regiunilor Kismayo (Juba de
Jos), Jowhar (zona central a regiunii Shabelle), Hudurul şi asupra capitalei regiunii Bakol.
Structura Al-Shabaab este caracterizată printr-o complexitate idiosincratică, unul dintre
principalele punctele sale forte şi, probabil prin acest lucru se explică durabilitatea conducerii lui
Ahmed Godane. Structura include mai multe elemente-cheie: o comandă puternic centralizată
combinată cu capacităţi operaţionale descentralizate; o structură oficială, cu comandanţi de rang
superior bine cunoscuţi şi o structură militară operaţională mult mai flexibilă şi mai puţin vizibilă; o
structură de bază, Amniyat, cu funcţii de poliţie secrete, responsabilă cu contraspionajul, controlul
politic şi cu operaţiunile clandestine (asasinate şi atacuri sinucigaşe).187
Abilitatea de a urmări îndeplinirea unor obiective la nivel local şi naţional, se completează cu
angajamente internaţionale la fel ca o organizaţie jihadistă internaţională cu obiective regionale.
Complexitatea organizării Al Shabab permite protejarea procesului de luare a deciziilor în grupării.
Pe de o parte, din motive de securitate, Godane îşi limitează participarea la meeting-uri, face
deplasări strict necesare şi îşi securizează comunicarea prin telefon şi radio.
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Pe pe altă parte, în procesul de luare a deciziilor există neînţelegeri făcute publice la nivelul
Shura între Godane şi principalii lideri militari şi liderii spirituali al grupării Al-Shabaab (Hassan
Dahir Aweys, Mukhtar Robow, Ibrahim "Al-afgan" şi Fu'ad "Shongole).188
Shura reprezintă consiliul miniştrilor Al-Shabaab, fiind forum principal de decizie, inclusiv şi
cu dreptul de exprimare de puncte de vedere diferite de poziţia liderului Godane poate duce într-o
anumită măsură ca anumite păreri să poată fi exprimate.189 Cele mai importante figure ale mişcării
jihadiste somaleze, precum şi principalii lideri ai Uniunii Curţii Islamice (UIC) care au respins acordul
de la Djibouti din decembrie 2008, inclusiv foştii lideri Hizbul Islam aparţin Shura. Cu toate acestea,
numărul membrilor structurii nu este fix şi fluctuează, informaţiile privind membrii săi variind în
funcţie de dată şi de surse.190
În 2008, Al Shabab se declară ca împărtăşeste viziunea Al Queda, dar acţiunile sale nu se
încadrau în regulile Jihadului internaţional îndreptat împotriva statelor occidentale, cu toate că temerea
că Al Shabab va exercita o influenţă în favoarea statului islamic în statele vecine sau chiar va proceda
la exportul de terorism, nu era lipsită de fundament deoarece unii dintre liderii săi înclinau spe
radicalism.
Al Shabab începe să fie percepută ca principala forţă de rezistenţă care se opune Etiopiei;
liderul Abu Mansur al-Amriki consideră legitimă decizia luptătorilor străini191 de a se transfera de la
UIC (apreciată ca o structură tribală ostilă militanţilor islamisti) la Al Shabab, ca lider al Jihadului
somalez; pe de altă parte, MRK îşi pierde poziţia de ”aliat favorit” Al Queda” în favoarea Al
Shabab.192
ARS se rupe în două facţiuni: ARS-Djibouti (liderul şeicului Sharif Ahmed declarat împotriva
Etiopiei dar favorabil cooperării cu TFG) şi ARS-Asmara (liderul moderat Aweys pro Eritreea).
În ianuarie 2009, după retragerea trupelor etiopiene înlocuite de trupele din Uganda şi Burundi
are loc numirea şeicului Sharif Ahmed ca preşedinte al TFG, Al Shabab ezită să considere noile
autorităţi ca inamici.
În 19 martie 2009, Bin Laden îl acuză pe şeicul Sharif Ahmed ca fiind în slujba inamicilor
comuni. Cu toate că Al Shabab îl considera pe Bin Laden liderul său spiritual, nu intenţionează să se
transforme într-o organizaţie salafistă, de genul GSPC din Algeria, ca iniţiator AQIM, nefiind clar cum
îşi vede statutul în cadrul Al Queda. Operaţiunile peste graniţe ale Al Shabab continuă să nu fie
obiective declarate ale Shura, în ciuda afirmaţiilor de aliniere la Al Queda, gruparea continuând să se
concentreze pe controlul Somaliei nefiind interesată nici de campania internaţională împotriva
intereselor occidentale promovată de Bin Laden şi nici de construcţia unui califat islamic pan-regional.
În 26 martie 2009, ministrul de interne din cadrul TFG şi aliat al preşedintelui şeicului Sharif
Ahmed, şeicul Abdulkadir Ali Omar supravieţuieşte unui atentat, eveniment care marchează
înrăutăţirea relaţiilor cu Al Shabab.
Începând cu vara 2010, se înregistrează mai multe atacuri Al Shabab în nordul Keniei ca
reacţie la sprijinul acordat TFG; la început, Al Shabab se abţine de la utilizarea reţelelor de etnici
somalezi din Kenia sau refugiaţilor somalezi în acţiuni teroriste.
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În 11 iulie 2010, Al Shabab desfăşoară ”Operaţiunea Kampala”, respectiv execută trei atentate
(unul dintre ele eşuate) în baruri din Kampala ucigând 76 de oameni; atacurile sunt executate cu
militanţi străini recrutaţi din Uganda şi Kenia. Atentatele reprezintă contrareacţia la desfăşurarea de
trupe ugandeze în Somalia în cadrul misiunii AMISOM. Anterior atentatelor, şeicul Mukhtar Robow
alias Abu Mansur chema pe toţi musulmanii să atace misiunile diplomatice ale Ugandei şi Burundi ca
răzbunare faţă de crimele comise împotriva populaţiei din Mogadishu de către AMISOM193.
În noiembrie 2010, Al Shabab prezintă un film cu atacul asupra unei baze etiopiene din
apropierea Mogadishu; printre militanţii participanţi la atac se numără şi militanţi islamisti din
Tanzania, Kenia, Etiopia şi alte state africane.
În 10 decembrie 2010, gruparea naţionalistă moderată Hizbul Islam avându-l ca lider pe Aweys
se integrează în Al Shabab.
În februarie 2011, TFG începe o ofensivă multidirecţionată împotriva teritoriului controlat de
Al Shabab având ca baze de plecare Kenia şi Etiopia. Această ofensivă aduce o schimbare de atitudine
Al Shabab faţă de Kenia, mai ales după ce constată sprijinul logistic acordat miliţiilor aliate cu TFG,
sporind numărul de incursiuni în teritoriul soldate cu victime în rândul militarilor kenieni, pentru a
obliga Kenia să retragă sprijinul aliaţilor TFG.
În septembrie 2011, raidurile Al Shabab se îndreaptă împotriva turiştilor străini, mai mulţi
cetăţeni occidentali fiind ucişi. Autorităţile keniene acuză Al Shabab de incidentele împotriva
occidentalilor fără confirmări certe, deşi Al Shabab nu şi le asumă şi respinge responsabilitatea
executării lor.
În octombrie 2011, liderul Al Shabab Abu Mansur declară că ei respectă principiul
neintervenţiei în afacerile interne ale Keniei cu toate că se constata o creştere a operaţiilor în teritoriul
kenian.
În 15 octombrie 2011, Kenia desfăşoară o incursiune militară în sudul Somaliei împotriva Al
Shabab; în 22 octombrie, liderul Abu Mansur anunţa că după ”consultările” între liderii Al Shabab va
răspunde invaziei keniene cu măsuri adecvate şi chemând pe kenienii care s-au instruit în Somalia (la
Fazul şi Nobhan în bazele Al Queda!) să formeze un ”Front Islamic” împotriva guvernului kenian.194
În 21 octombrie 2011, şeicul Abdulqadir Muumin declara că dacă până atunci Kenia nu intra în
atenţia Al Shabab, invazia trupelor keniene în Somalia solicită începerea unui jihad regional care să
cuprindă Kenia.
În 24 octombrie 2011, în Nairobi are loc un atentat cu grenade soldat cu victime, atentat
nerevendicat de Al Shabab; totuşi, Abu Mansur vorbeşte despre atentatori ca nefiind ”Musulmanii
Keniei”, profesionişti care utilizează mijloace sofisticate şi nu grenade, sugerând că Al Shabab nu a
ordonat respectivul atentat.
În 5 noiembrie 2011, un simpatizant Al Shabab execută un atentat cu grenade în biserica din
Garissa (regiunea nord-est, populată predominant de kenieni de etnie somaleză) soldat cu victime; un
alt atentat asupra unei baze militare, eşuează.
În 24 noiembrie 2011, două atentate produse într-un restaurant şi un centru comercial din
localitatea Garissa, se soldează cu mai multe victime.195
În perioada 2012-2013, au loc mai multe atacuri asupra personalului şi logisticii AMISOM
înregistrându-se pierderi grele atât în personal dar şi în materiale; Statul islamic din Puntland invită în
mod constant Al Shabab la o alianţă pentru controlul teritoriului somalez. Tacticile de război asimetric
aplicate de către Al Shabab în parteneriat cu Al Queda combinate cu acţiunile statului islamic în
Puntland şi împotriva AMISOM sunt încununate de succes.196
AMISOM, desfăşurată începând din 2007 cu un efectiv de 26.000 de militari din şase state
contributoare se caracterizează printr-o comandă ineficientă, lipsă de coordonare între statele
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participante cu propriile agende naţionale de interese aflate frecvent în conflict, cu un moral scăzut se
bazează doar pe trupele keniene singurele capabile să desfăşoare acţiuni de luptă. Al Shabab nu poate
acoperi tot teritoriul somalez, dar având la dispoziţie şi experţi genişti din armata tunisiană şi sprijinul
grupurilor locale operează cu 4 unităţi foarte bine pregătite pe spaţii foarte largi. Tacticile de
contrainsurgenţă ale AMISOM nu sunt eficiente, lăsând câmp liber oricărui scenariu în viitor.197
În octombrie 2012, Al Shabab preia controlul portului Kismayo principala sursă de venituri a
organizaţiei.
Al Shabab este prea puţin interesată de crearea unui wilayat în spaţiul somalez; statul islamic
face în mod constant propuneri de alianţă spre Al Shabab, propunere refuzată în mod regulat; dacă
statul islamic îşi propune să atace ţintele occidentale de pe teritoriul somalez, Al Shabab este interesată
de colaborarea asemănătoare celei primite din partea Al Queda pentru finanţare şi instruire tehnică.
Statul islamic este interesată ca Al Shabab să urmeze drumul ”Boko Haram” din Nigeria,
opţiune refuzată de liderii Al Shabab mai mult tentaţi de o apropiere de modelul Al Queda din Yemen
şi din Peninsula Arabică.
Situaţia unei posibile alunecări a situaţiei somaleze spre obiectivele statului islamic este
complicată de apariţia de grupuri de militanţi islamici din Iran şi Yemen.198
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Secţiunea 4

Proiectele wilayatelor islamice în Africa de Vest
4.1. Riscurile ”spaţiilor neguvernate”
La capitolul ameninţări globale de securitate, subiectul ”spaţiului neguvernat” este conectat cu
paradigma contraterorism dar şi cu conceptul de stat ”eşuat”/”fragil”/”decăzut”, realităţi care se
circumscriu ”absenţei suveranităţii şi controlului statal”199, considerându-se că acest spaţiu nu suportă
paradigma funcţionării instituţiilor statelor Westphaliene.
Ceea ce caracterizează organizarea şi guvernarea politică a acestor spaţii este conducerea de
către entităţile locale tribale, deosebit de vulnerabile la activităţile ilicite, la reţele ilicite dar şi la
grupurile de insurgenţi locali şi de radicali islamişti200.
Astfel, grupurile radicale preiau bucată cu bucată controlul (Fezzan, Libia), ori înlocuiesc
instituţiile locale şi preiau activităţile de vămuire (regiuna de graniţă Libia-Ciad-Niger) sau înlocuiesc
autorităţile locale numindu-şi proprii lideri (nord-estul Nigeriei)201.
Controlul local al mişcărilor radicale prin înlocuirea reprezentanţilor guvernamentali se
constituie ca punct de pornire pentru cele mai multe conflicte locale iar pe un plan mai general o
serioasă problemă de securitate regională.
O altă formă de exprimare a controlului local al reţelelor formate din grupurile islamice
radicale este traficul ilicit; paza slabă a graniţelor sau pe alocuri inexistenţa punctelor de vamă
constituie un mediu propice al contrabandei – de ţigări, produse petroliere şi alimentare din Libia,
componente auto – dar şi al produselor ilicite – droguri, arme şi persoane.
Diferenţierea între contrabandă şi traficul ilicit de bunuri şi persoane are prea mică importanţă
pentru comercianţii locali, ei fiind interesaţi doar de profit202.
Nigerul este un stat considerat ca o insulă de stabilitate primind sprijinul europenilor în
eforturile sale îndreptate împotriva terorismului dar şi încurajarea pentru o colaborare cu Nigeria în
materia de securitate regională203.
O adevărată placă turnantă, Niger este un stat tranzit prin excelenţă mai ales în partea de nordest între spaţiul sub-saharian şi nordul Africii şi mai departe spre Europa, în care colaborarea între
clasa guvernantă şi cei care controlează reţelele de trafic a dus la eroziunea rapidă a instituţiilor
statale204.
Graniţa Niger-Libia este spaţiul de pătrundere spre nordul Africii şi de aici mai departe spre
Europa; înaintea graniţei cel mai nordic mare oraş al Nigerului, Agadez deschide un drum spre un alt
oraşel mai apropiat de graniţă Madama controlat de militari care închid ochii sau chiar se implică în
afaceri criminale, orăşelul fiind puternic dominat de traficul ilicit cu bunuri şi persoane205.
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Vezi C. Raleigh and C. Dowd, “Governance and Conflict in the Sahel’s ‘Ungoverned Space’”, Stability: International
Journal of Security and Development, vol. 2(2), no. 32, July 2013, pp. 12-19.
200
Vezi Yvan Guichaoua, “Mali: the fallacy of ungoverned spaces”, University of East Anglia, Dev Blog,
http://bit.ly/1b6pk1A, (Accesat în 12 februarie 2015; vezi şi K. Menkhaus, “State Failure and Ungoverned Space”, in Mats
Berdal and Achin Wennmann (eds.), Ending Wars, Consolidating Peace: Economic Perspectives, Abingdon, 2010, p. 182.
201
Astfel, Boko Haram numeşte pe liderul său Shekau şi subordonaţii săi să conducă la nivel local. Vezi Crisis Group
telephone interview, resident of Bama (captured in September 2014 and retaken by Nigerian troops in March 2015),
October 2014.
202
Vezi Wolfram Lacher, “Challenging the Myth of the Drug-Terror Nexus in the Sahel”, Commission on the Impact of
Drug Trafficking on Security, Governance and Development in West Africa, August 2013.
203
Vezi Crisis Group Africa Report N°208, Niger: Another Weak Link in the Sahel?, 19 September 2013, pp. 2, 17-19.
204
Vezi “Sahara desert gun battle yields drugs haul, says France”, BBC, 19 May 2015. “Transnational Organized Crime
in West Africa: A Threat Assessment”, UN Office on Drugs and Crime (UNODC), February 2013.
205
Vezi “The role of organized crime in the smuggling of migrants from West Africa to the European Union”, UNODC,
2011, p. 6.
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Localitatea libiană Fezzan, după căderea administraţiei Gadhaffi cade sub controlul reţelelor
transnaţionale criminale înlocuind autorităţile guvernamentale şi transformându-se într-un centru de
putere şi economic, inclusiv prin oferirea de locuri de muncă206.
Instabilitatea politico-militară din Libia blochează dezvoltarea economică normală dar
încurajează renasterea traficului de contrabandă haotic207. Nu se poate vorbi de structură dominantă de
trafic ilicit şi de o reţea multiplă deoarece sunt implicate grupurile tribale libiene, pe de o parte şi
diferite miliţii, grupuri armate şi actori tribali din spaţiul sahelian, de pe altă parte.
Graniţa Niger-Nigeria este penetrată de rută de tranzit de bunuri şi produse agricole dinspre
Nigeria, Benin şi alte state ale Golfului Guineei208.
Inexistenţa grăniţerilor şi a punctelor de vamă nu asigură controlul graniţelor şi impozitarea
activităţilor de import-export potrivit legii încurajează reţelele criminale chiar şi prin implicarea
oficialilor, aducând un grav autorităţii guvernamentale şi nefiind exclusă transmiterea acestora dinspre
periferie spre centrul statului, dacă scapă controlului autorităţilor209.
Graniţa Niger-Ciad este deosebit de poroasă. Gruparea Tebus cu puternice relaţii istorice cu
Ciad şi Niger controlează traficul de persoane şi contrabanda de bunuri în Libia (droguri şi ţigări) şi
dar exportul de bunuri petroliere şi alimentare, acuzând tuaregii ca fiind radicali islamici cu toate că
principalul motiv îl reprezintă controlul teritoriului, resurselor, afacerilor şi rutelor de contrabandă.
Gruparea Tebus este acuzată că sprijină luptătorii ciadieni prin acordarea de ajutor acoperit.210
Cea mai mare parte a membrilor Tebu sunt aliaţi cu gruparea Zintas şi alte grupuri de miliţii şi
sprijină parlamentul din Tobruk, recunoscut internaţional.
Tuaregii şi gruparea arabă Awlad Suleiman constituie împreună cu gruparea Misrata structura
care controlează nord-vestul Libiei dar şi zona Tripoli, unde lucrează guvernul şi parlamentul.

4.2. Wilayatul islamic al Nigeriei
Religia este folosită prin atribuirea unei funcţii pregnant politice de către ”Boko Haram” pentru
a justifica violenţa;211 populaţia nigeriană practică trei religii principale: animistă, creştină şi islamică,
ultimele două fiind pe poziţii adverse generatoare de controverse şi conflicte violente.
206

Pe scena libiană în sud, tuaregii şi membrii Tebus au fost aliaţi pe timpul administraţiei Gadhafii. Căderea regimului
Gadhaffi, deschide oportunităţi pentru contrabandă, obligând actorii tribali să desfiinţeze alianţelor anterioare sau să se
repoziţioneze faţă de alte grupuri (Awlad Suleiman and the Qaddafah) sau chiar să participe la noi alianţe cu grupurile din
nord (Misrata and Zintan Brigades) pentru un control cât mai strans al rutelor de tranzit. Vezi Angel, D., Arab Spring and
Terrorism.http://thinksecurityafrica.org/wordpress/wpcontent/uploads/ arabspring in libya, tunisia and egypt_terrorism.pdf.
30 March 2015. (Accesat în 3 septembrie 2015).
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În 11 iunie 2015, în jur de 60.000 de emigranţi au ajuns în Italia prin Libia, în marea lor majoritate eritreeni; în 2014,
majoritatea emigranţilor africani provenea din statele africane vestice – Mali, Nigeria, Gambia -, dar şi din Eritreea şi
Somalia. Tara Brian, “Eastern Mediterranean: dramatic increase in migrant flows”, Migrationa web log.iom.int, 11 June
2015. (Accesat în 3 septembrie 2015).
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Se poate vorbi şi de o dimensiune strategică a relaţiilor între migranţi, oamenii de afaceri locali şi oficiali. Vezi The role
of organized crime in the smuggling of migrants from West Africa to the European Union, UNODC, 2011, pp. 50-51.
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Vezi “Insight – Graft stalls Niger’s bid to end migrant route to Europe”, Reuters, 19 June 2015.
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Ceea ce abundă în Africa subsahariană sunt condiţiile propice obţinerii acestora la preţuri preferenţiale, fără respectarea
legislaţiei internaţionale privitoare la schimburile economice, protecţia mediului şi a drepturilor omului, dar şi posibilitatea
obţinerii acestora la schimb pentru echipamente militare folosite împotriva populaţiei locale de către cei ce le
achiziţionează. Resursele naturale sunt adesea esenţa unor războaie sau revolte civile, deoarece marile companii extractive
nu ezită să folosească forţa pentru îndeplinirea intereselor corporaţiilor de care aparţin. În păienjenişul sângeros al
resurselor naturale în zonele conflictuale sunt foarte mulţi jucători nedeclaraţi, de la intermediari fantomatici, traficanţi
mărunţi, oficiali locali corupţi, până la traficanţi de arme, transportatori strategici şi companii ce au ca angajaţi mercenari
căliţi prin războaiele recente. Vezi Paul Duţă ş.a., Africa – o ţintă economică? Sibiu: Tehno Media, 2009, pp. 100-101.
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"Characterizing one's own cause as righteous while using religiously based enemy images which tend to demonise
opponents". Vezi Whetho, A. & Uzodike, O., ”The Dialectics of Faith-Based Peacebuilding in the Democratic Republic of
the Congo”, Africa Peace and Conflict Journal, Vol 4(2), 2011, pp. 29-41.
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Denumirea de ”Boko Haram” dată de fondatorul ei Mohammed Yusuf este posibil să fie
înlocuită cu una care să evite referirea la occident, orientându-se spre axa ”profet”-”jihad”.212
Fondatorul mişcării considera că influenţele occidentului au un impact negativ asupra valorilor
islamice, promovând construirea de şcoli musulmane (madrassas) şi moschei prin care să fie
contracarată decadenţa socială a occidentului, corupţia şi edificarea unui stat islamic ideal prin
eradicarea elementelor occidentale din comunităţile islamice.213
Ideologia promovată este şi baza recrutării dar şi motivarea membrilor pentru a acţiona fiind în
acelaşi timp şi vectorul radicalizării mişcării mai ales în rândul tinerilor. Indoctrinarea islamică este
fundamentată pe introducerea Sharia şi transformarea Nigeriei într-un stat islamic.214
Occidentalii sunt consideraţi ca ”necredinciosi”, sistemul politic de democraţie liberală
neconform unui stat islamic, vinovate fiind autorităţile care susţin valorile occidentale; de aceea,
”Boko Haram” sublinia că acţiunile sale sunt îndreptate nu împotriva societăţii ci împotriva
autorităţilor guvernamentale şi susţinătorilor acestora.215
Escaladând viziunea radicală, ”Boko Haram” consideră că Occidentul şi sudul Nigeriei sunt
”axa răului”, promiţând un regim de teroare pentru sudul Nigeriei.216
În 2003, politicianul Ali Modu Sheriff devine guvernator în departamentul Borno numeşte pe
Alhaji Buji Foi, un membru important al ”Boko Haram” în cadrul cabinetului său responsabil cu
afacerile religioase.
În 2007, relaţiile ”Boko Haram” cu administraţia musulmană se înrăutăţesc ca urmare a
construirii unei moschei cu numele Ibn Taymiyyah (părintele Salafismului) şi a unei şcoli Salafiste în
Maiduguri de către Mohammed Yusuf.
În 2009, gruparea islamică Boko Haram217 apare în regiunile Borno şi Yobe la iniţiativa
şeicului Mohammed Yusuf prin refuzul de a recunoaşte legitimtatea seculară a statului Nigeria şi
cerând ”purificarea” prin război şi aplicarea Sharia,218 într-o perspectivă ortodoxă opusă valorilor
occidentale.219
Începând cu iulie 2009, membrii ”Boko Haram” încep eforturile de recrutare, regrupare şi
instruire de noi membrii în statele vecine.
Au loc ciocniri între adepţii mişcării şi forţele de securitate în mai multe locaţii - Bauchi, Kano,
Yobe şi Borno, înregistrându-se numeroase distrugeri şi peste 700 de membrii ”Boko Haram” sunt
ucişi, inclusiv Mohammed Yusuf (capturat ulterior şi decedat în arestul poliţiei), adjunctul acestuia
Abubakar bin Muhammad Shekau şi Alhaji Buji Foi.
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”Jama'atu Ahlissunnah lidda' awati wal Jihad '/”People Committed to the Propagation of the Prophet's Teachings and
Jihad”. Vezi Mu'azu, A., Understanding the Emerging Trend of Terrorism in Nigeria: A Case Study of Boko Haram and
Similar Groups. CLEEN Foundation, Monograph Series. No 16, 2011, pp. 12-19.
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Vezi Cook, David, ”The Rise of Boko Haram in Nigeria” CTC Sentinel, September, 2011, p. 4.
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Vezi Soyinka, Wole, The Butchers of Nigeria, 2012, http://www.ngrguardiannews.com/index.php?option=com_content
&view= article&id=74819:soyinka-the-butchers-of-nigeria&catid=38:columnists &Itemid=615. (Accesat în 1 septembrie
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216
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Vezi Pham, J.P., ”Boko Haram's Evolving Threat”, Africa Security Brief, No 20, 2012, pp. 1-7. "Despite the Boko
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Nigeria”, Africa Today, 2012.
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36

În 2010, se înregistrează o serie de atacuri cu maşini încărcate cu exploziv împotriva sediilor
poliţiei, clădirilor ONU, şcolilor şi a altor localuri publice. Tactica ulterioară se extinde prin atacuri şi
asupra bisericilor,220 a moscheilor (în care se bea bere şi se fac petreceri) şi penitenciarelor.221
În 14 iunie 2010, liderul AQIM Abdelmalek Droukdel într-un interviu acordat televiziunii Al
Jazeera arăta că acordă arme, instruire şi alt sprijin pentru ”Boko Haram”.222
În 7 iulie 2010, în regiunea Bauchi este atacat un penitenciar şi eliberaţi peste 700 de puşcăriaşi
printre care mulţi membrii ”Boko Haram”; înafara forţelor de poliţie, atacurile teroriste vizează şi
militari, autorităţi dar şi clerici islamici presupuşi a fi sprijinitori ai autorităţilor federale.
În septembrie 2010, prin luptă eliberează din închisoarea departamentului Bauchi peste 100 de
adepţi; au loc atentate cu bombe împotriva creştinilor de Crăciun care se soldează cu peste 80 de morţi
(Jos – departamentul Plateau).
În 21 octombrie 2010, se postează în principalele intersecţii anunţuri prin care se atenţionează
populaţia să nu sprijine forţele nigeriene de securitate, avertismentul fiind semnat de AQIM.223 În
acelaşi timp, reprezentanţi ai unor mişcări islamice radicale – ”Abu Musab Abdel Wadoud”224, a.k.a.
Abdelmalek Droukdel225 sprijină transformarea mişcării cu arme şi crearea de centre de instruire.
”Boko Haram” continuă acţiunile rebele acţiunile sale îndreptându-se şi împotriva
personalităţilor musulmane cu poziţii critice la adresa mişcării – liderul Shehu al grupului etnic Kanuri
(intins în nord-est Nigeria, sud-est Niger, vest Ciad, nord Camerun), clericul Ibrahim Ahmad
Abdullahi Bolori din Maiduguri, clericul Ibrahim Birkuti din departamentul Borno.226
În 6 iunie 2011, în Abuja are loc primul atac suicidar cu o maşină încărcată cu exploziv asupra
unui sediu de poliţie, vizat fiind Inspectorul General al Poliţiei. Este urmat de un alt atentat asupra
clădirii Naţiunilor Unite din Abuja soldat cu 25 de morţi.227 Atacurile Boko Haram escaladează spre o
violenţă extremă regională şi nu locală, generând o atmosferă de haos, de dezagregare a unităţii
statului atât ca scop cât şi ca efect, punându-se problema reîntoarcerii la distatura militară.228
În 15 iunie 2011, în Abuja, are loc primul atac suicidar împotriva Inspectorului General al
Forţelor de Poliţie Nigeriene, soldat cu şase morţi. Este urmat de atacuri împotriva oficialităţilor
guvernamentale dar şi un atac suicidar împotriva oficialilor ONU din Abuja, soldat cu moartea a 25 de
persoane.229 Aceste atentate produc o stare de frică generalizată.
În noiembrie 2011, se produce un atentat asupra guvernatorului regiunii Borno, Kashim
Shettima supravieţuind acestuia, pe fondul atacurilor asupra sediilor poliţiei (în Damaturu şi Potiskum,
220

Atacul clădirii ONU din Abuja (26 august 2011), asupra bisericii catolice St. Finbarr (10 martie 2012), pe drumul spre
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regiunea Yobe) şi cazărmilor, soldate cu 150 de morţi. Ferocitatea atacurilor împotriva creştinilor din
nord este dublată de ordinul de a părăsi nordul islamic al Nigeriei, dacă nu urmau să fie ucişi.230
În 25 decembrie 2011, atentatul de la biserica romano-catolică din Madalla a dezvăluit
disfuncţionalităţile grave ale infrastructurii, ale serviciilor medicale de intervenţie dar şi spitalelor a
stării de subdezvoltare generalizate, o vulnerabilitate uriaşă în faţa acţiunilor teroriste.231
În ianuarie 2012, atacurile teroriste din Kano şi Bauchi produc peste 200 de morţi232, inducând
în societatea nigeriană un nivel nemaiîntâlnit de insurgenţă caracterizat de violenţă de factură
etnoreligioasă. Este afectată nu numai securitatea naţională ci chiar securitatea zilnică a cetăţenilor.
Fundalul pe care se exacerbează acţiunile ”Boko Haram” se caracterizează prin nereuşitele guvernelor
succesive, exploatându-se insatisfacţia populaţiei, în special a tineretului îndreptându-l spre religii
radicale şi obiective ideologice. Neputinţa autorităţilor de a asigura serviciile necesare populaţiei,
oferă oportunitatea actorilor nonstatali şi liderilor politici şi religioşi să amelioreze sărăcia crâncenă a
tineretului şi să le câştige simpatia şi loialitatea.233
În 20 ianuarie 2012, în Kano un atentat se soldează cu moartea a cel puţin 200 de persoane.234
În 22 ianuarie 2012, în Bauchi sunt atacate cu mortiere două biserici şi un sediu de poliţie,
marcând trecerea Boko Haram la un nivel mai sofisticat de acţiune, pentru delegitimarea caracterului
secular al statului Nigeria. Schimbarea de obiective şi metode, de la eliberarea membrilor din
captivitate, răzbunarea celor ucişi înafara justiţiei, retragerea forţelor de securitate din Maiduguri se
trece la obiective de amploare – eliminarea creştinilor din nordul Nigeriei, convertirea preşedintelui
Goodluck Jonathan la islamism – ceea ce pot deveni provocări serioase pentru pacea şi securitate
internaţională.235
În 2012, ”Boko Haram” îşi constituie o serie de baze, devenind o forţă capabilă pentru o
insurgenţă. În timp ce în Mali se desfăşoară operaţia multinaţională ”Serval”condusă de Franţa,
operaţiile armatei nigeriene împotriva ”Boko Haram” capătă amploare, depăşind graniţele nigeriene.
În 2013, poliţia renunţă să mai controleze zonele de graniţă cu Niger, Ciad, Camerun controlul
acestora fiind deţinut de militanţii islamişti care iau o serie de măsuri – înlocuirea drapelului nigerian,
impunerea de taxe, stabilirea de guverne locale.236
Răpirea de persoane devine o practică larg răspândită,237 completată cu alte forme de resilienţă
într-o zonă în care majoritatea populaţiei trăieşte cu mai puţin de un dolar pe zi.
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Se estimează că ”Boko Haram” devenise o forţă de insurgenţă tip guerilă cu consecinţe
geopolitice, generând peste 300.000 de refugiaţi şi afectând viaţa de zi dc zi a milioane de persoane,
sprijinul pentru această mişcare devenind o potenţială ameninţare regională.238
În 19 februarie 2014, în Bama cel de-al doilea mare oraş al regiunii Borno atacul al câtorva
sute de militanţi Boko Haram produce 60 de victime239, fiind urmat de ameninţări de viitoare atacuri
de tip ”lupul singuratic” asupra instalaţiilor petroliere din Delta Niger (aflate la 800 de km de bazele
radicalilor din nord-estul statului) care asigură în jur de 90% din veniturile provenite din export.240
Atacul se produce la o zi după anunţul autorităţilor că ”au învins în războiul împotriva terorii şi a
insurgenţilor”. ”Boko Haram” ataca, de regulă, ”ţintele neislamice” - comunităţile de creştini, biserici
şi clădiri sociale, spaţii publice, instalaţiile de comunicaţii (pentru blocarea de furnizare de informaţii
forţelor de securitate).241
În 15 februarie 2014, au loc mai multe atacuri asupra unor localităţi din aproprierea graniţei
împădurite cu Camerun cel mai grav fiind cel asupra localităţii Izghe. Atacurile se soldează cu 150 de
victime, dintre care 9 soldaţi sunt ucişi într-o ambuscadă, în ciuda prezenţei a mii de trupe nigeriene în
zonă.
În mai 2014, summit-ului regional privind insurgenţa de la Paris preşedintelui Camerunului
Paul Biya242 declară război grupării ”Boko Haram” şi trimite 2.000 de soldaţi camerunezi la graniţa cu
Nigeria având loc confruntări militare cu pierderi de ambele părţi.
În iulie 2014, are loc o încercare de răpire a adjunctului primului ministru camerunez încheiată
cu răpirea soţiei acestuia dar şi a unor cetăţeni francezi şi chinezi.
Acţiunile din prima parte anului 2014, subliniază vulnerabilitatea asigurării graniţei de nordest, întărirea cooperării cu statele vecine în controlul graniţelor. Ameninţarea cu atacuri asupra
instalaţiilor petroliere presupune organizarea unei baze în Delta Nigerului, o chestiune dificil de
realizat, fiind mai posibil de realizat atacuri tip ”lupul singuratic” dar cu efecte distructive limitate.
Atacurile sângeroase ale grupurile radicale islamice declanşează un exod din nord-vest şi nordest spre alte teritorii dar şi o neîncredere accentuată între membrilor diferitelor religii, putându-se vorbi
de impunere prin teroare a dominaţiei musulmanilor în nordul Nigeriei.243
În 7 iulie 2014, un atentat suicidar ucide 25 de cetăţeni în localitatea nigeriană Zaria din
regiunea Kaduna. Două zile mai târziu sunt ucise 44 de persoane în Jos capitala regiunii Plateau
simultan cu uciderea altor şase în localitatea Potiskun din regiunea Yobe; alte atentate au loc în
localitatea Monguno din regiunea Borno - 48 de morţi, în localitatea Kukawa din regiunea Borno –
117 de morţi, în apropierea lacului Ciad – 50 de morţi. Se mai înregistrează şi alte atentate suicidare
dar care nu sunt revendicate de ”Boko Haram”, deşi metodele sunt aceleaşi.244
În august 2014, ”Boko Haram”245 după ce desfăşoară acţiuni ofensive în provinciile nigeriene
Borno, Adamawa şi Yobe şi ocupă teritorii proclamând ”statul islamic” aplicând ”Sharia”. În
teritoriile ocupate, schimbă denumirile localităţilor, sunt numite noi autorităţi, are loc pedepsirea
”vinovaţilor” (pentru adulter, sex premarital, hoţie) în pieţe publice în Bama, Gamboru şi Gwoza. Sub
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conducerea ”Boko Haram” mai multe grupuri de militanţi islamici au ucis peste 200 de cetăţeni în
nordul Nigeriei.
În 17 octombrie 2014, Abubakar Shekau liderul ”Boko Haram” contestă existenţa oricăror
negocieri cu autorităţile nigeriene subliniind că singura soluţie este cea militară mai ales că trupele
nigeriene sunt prost pregătite şi înzestrate.
În 29 octombrie 2014, după obţinerea controlului asupra regiunilor Borno, Yobe şi Adamawa,
Boko Haram asediază localitatea Mubi, subliniind slăbiciunea trupelor nigeriene. ”Boko Haram”
”version 3.0” are capacitatea de a controla un anumit teritoriu246, foloseste steagul negru (asemănător
ISIS), forţează populaţia să adere la structurile islamice radicale, distruge bisericile creştine.
În 11 decembrie 2014, în localitatea Jos, un atentat cu motivaţie religioasă se soldează cu 40 de
morţi. Din seria de atentate, cel din Jos are semnificaţii religioase serioase; localitatea Jos situată în
centrul Nigeriei (sudul creştin, nordul musulman) este locul a numeroase incidente între creştini şi
musulmani. Se observă că ”Boko Haram” se declară apărătorul musulmanilor împotriva creştinilor,
strategie specifică statului islamic în Irak.
În 2014, campania de violenţă a sectelor islamice au produs peste 400 de atentate producând
peste 9.000 de decese, demonstrând evoluţiile tactice şi structurale ale ”Boko Haram”.
Acţiunile ”Boko Haram” la sfârşitul 2014 - începutul 2015 urmăresc blocarea organizării
alegerilor prezidenţiale şi destrămarea statului nigerian.247
În martie 2015 după încheierea alegerilor prezidenţiale din Nigeria, acţiunile forţelor armate
nigeriene forţează grupul ”Boko Haram” să desfăşoare acţiuni de apărare trece de la confruntarea
directă la tactici de guerilă şi la acte suicidare, atât în Camerun (3 acte suicidare în vara 2015, unul
dintre ele în oraşul Maroua aflat la 100 de km de graniţa cu Nigeria) cât şi în Nigeria. ”Boko Haram”
îşi schimbă tacticile (de la raiduri masive asupra localităţilor mici la lovituri asimetrice în principal
prin atentate suicidare în mediul urban)248 şi mesajele de propagandă în corelaţie cu creşterea
pretenţiilor de a forma un ”stat islamic” vizate fiind teritoriile statelor Camerun, Ciad şi Niger.249
Cu toate că tacticile ”Boko Haram” au un grad înalt de violenţă, se renunţă la raidurile masive
pentru atentate cu bombe în zona urbană respectiv de la obiectivul de cuceriri teritoriale la alertarea
aparatului de securitate şi menţinerea sub presiune al acestuia.250
În perioada 29 mai – 31 august 2015, se apreciază că ”Boko Haram” a efectuat peste 200 de
atacuri soldate cu peste 5.000 de victime în Bazinul lacului Ciad – Nigeria (principala ţintă), Camerun,
Ciad şi Niger251. În ceea ce priveşte tacticile ”Boko Haram”, se observă o schimbare prin utilizarea
actelor suicidare cu efecte mult mai grave decât alte acţiuni (19 în primele 5 luni ale anului 2015, 33 în
următoarele trei luni ale aceluiaşi an).
Se constată că de la mijlocul anului 2015, incidentele teroriste au legătură slabă sau
improbabilă cu ”Boko Haram”. Se poate accepta că există un potenţial limitat pentru a produce
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atentate suicidare pe termen scurt şi mediu, nefiind exclusă şi prelungire a acestora pe termen
nedefinit, în funcţie de raporturile politice şi de securitate.252
Între 23-25 octombrie 2015 în Nigeria, atentatele asupra a două moschei (în capitala regiunii
Yola şi Maiduguri) produce decesul a peste 50 de persoane; în aceiaşi lună în Camerun, localitatea
Kerawa intră sub controlul insurgenţilor iar autorităţile guvernamentale din Ciad instituie stare de
urgenţă în urma unui atentat presupus a fi făcut de islamiştii militanţi Boko Haram, soldat cu două
victime.253

4.3. Minoritatea kanuri şi wilayatul Islamic al Africii de Vest
În 2005, într-o revistă din Arabia Saudită se preciza că pe agenda Jihadul figura teza că Al
Queda se va muta în Africa.254
În 2008, Abdelmalek Droukdel şeful AQIM255 declara intenţia grupului de a ajuta introducerea
islamismului în Nigeria folosindu-se de tensiunea dintre musulmanii şi creştinii din această ţară.256
În 24 august 2014, emirul Abubakar Shekau unul dintre conducătorii ”Boko Haram”, proclamă
”califat” nordul Nigeriei, chiar dacă introducea o neclaritate asupra statutului şefului Abu Bakr alBaghdadi, cel care reprezenta grupul terorist.
În 15 martie 2015, liderul statului islamic Abubakar Shekau anunţă că în locul denumirii
”Boko Haram” va folosi expresia ”Wilayatul islamic al Africii de Vest” - ISWA257, ca semn de
admiraţie faţă de cuceririle teritoriale din Siria şi Irak ale statului islamic condus de al-Baghdadi.258
Datorită presiunii autorităţilor guvernamentale nigeriene, gruparea şi-a restrâns teritoriul controlat şi a
întărit legăturile cu wilayatul din Libia al statului islamic.259 ”Boko Haram” îşi alege acest nou nume
de ISWA,260 pentru a beneficia de resursele financiare ale IS261.
Transformarea reală şi efectivă a ”Boko Haram” în ISWA depinde de gradul de politizare a
religiei şi calitatea guvernării, corelate cu viitoare recrutări de membrii, sprijinul financiar, influenţa
liderilor extremişti.262 În mediul nigerian, relaţia dinamică între acesti factori determină amploarea
activităţilor extremiste.
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Se pot estima dezvoltări de genul: restrângerea sau chiar încetarea actelor teroriste ca urmare a
luptelor interne pentru putere şi a pierderilor de militanţi în desfăşurarea actele extreme; acţiunea
hotărâtă a forţelor de securitate nigeriene; evoluţia spre un ministat; continuarea de acţiuni punctuale
pe termen nedefinit; izolarea structurilor radicale şi integrarea în viaţa politică a celor moderaţi.263
Cu toate că dispune de un buget foarte mare, Nigeria nu a putut face faţă ameninţării ”Boko
Haram”; mai mult, o parte însemnată din soldaţii nigerieni demoralizaţi pentru a evita lupta cu
radicalii islamişti s-au refugiat în Camerun, predând armele la graniţă şi invocând lipsa de muniţie.
Camerunul a returnat soldaţii nigerieni dezarmaţi cel puţin în două tranşe în 2014: un batalion la Mubi,
Adamawa State şi 400 de soldaţi nigerieni la Amchide.
Amploarea activităţilor ”Boko Haram” de la începutul 2015 - atacuri periodice şi acte suicidare
în oraşele din sud-estul Nigeriei, folosindu-se persoane atât din Nigeria dar şi din spaţiul insulelor
lacului Ciad, un teritoriu scăpat de sub controlul autorităţilor -, determină autorităţile statelor din
regiune să desfăşoare acţiuni antiteroriste coordonate respectiv, în principal arestarea de sute de
suspecţi şi simpatizanţi.
În nordul Nigeriei, majoritatea musulmană promovează identitatea islamică dar şi
implementarea legii Sharia, respectiv extinderea experimentului început în 1999 în regiunea Zamfara
şi alte regiuni nigeriene din nordul statului - Kano, Kebbi, Katsina, Sokoto, Yobe şi Jigara – unde
funcţionează o versiune moderată a legii Sharia. De asemenea, aplicarea se extinde şi la cauzele
penale. O explicaţie plauzibilă a acestui curent în favoarea aplicării legii Sharia, consistă în corupţia
autorităţilor federale dar şi în existenţa unei reţele economice paralele bine articulată necontrolată de
autorităţi care oferă locuri de muncă şi face acte de caritate. 264
Realitatea din regiunea nigeriană Borno, în care ”Boko Haram” controla 14 din cele 27 de
autorităţi locale, obligă autorităţile federale nigeriene ca împreună cu forţe din statele vecine să
intervină pentru a stopa acţiunile destabilizatoare ale grupurilor radicale nu numai în nordul Nigeriei
dar şi în Camerun şi sud-estul Ciadului.265
Activitatea preşedintelui Buhari împotriva radicalismului islamic include vizite în mai multe
state de la care a solicitat sprijin în lupta antiteroristă, dezvoltarea de iniţiative în favoare populaţiei
sărace, diversificarea economiei, reducerea şomajului în rândul tinerilor, mutarea statului major al
forţelor militare de la Abuja la Maiduguri pentru a fi mai aproape de teatrul de operaţii împotriva
”Boko Haram”, numirea de noi comandanţi militari.266
Introducerea legii penale Sharia intră în contradicţie cu Constituţia Nigeriei, pretenţia de
islamizare forţată a nordului fiind neconstituţională având grave consecinţe pentru unitatea statului.267
Strategia Nigeriei urmăreşte izolarea grupului radical în zona pădurii Sambisa, încercuirea
zonei şi blocarea rutelor de ieşire şi distrugerea acestuia în conjuncţiei cu forţele militare ale statelor
vecine268.
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În 2013, în Camerun se înregistrează primele acţiuni ale grupării ”Boko Haram” cu baza în
Nigeria care escaladează într-o confruntare militară în regiunea nordică la graniţa cu Nigeria soldată cu
numeroase de pierderi de vieţi omeneşti, obligând autorităţile să mai aducă încă două mii de soldaţi
pentru respingerea grupării teroriste269.
Închiderea graniţei cu Nigeria şi impunerea de restricţii comerţului de graniţă are consecinţe
serioase, în condiţiile în care 80% din bunurile din nordul Camerunului provin din Nigeria.
În iulie 2014, în Camerun ”Boko Haram” atacă reşedinţa vice-prim ministrului din nordul
statului, capturând-o pe soţia acestuia; în plus, sunt luaţi prizonieri mai mulţi cetăţeni chinezi şi
francezi pentru care ulterior solicită plata unor răscumpărări.
Recrutarea de noi membrii din Camerun prin mijloace coercitive, financiare şi oferirea de
avantaje sociale se concentrează pe minoritatea Kanuri (răspândită în Nigeria-Camerun-Ciad).
Desfăşurarea de forţe militare în regiunea de nord a Camerunului pentru o ameninţare
asimetrică, în condiţiile existenţei unui acord de cooperare regională270, a unui număr semnificativ de
refugiaţi nigerieni este sterilă fără închegarea unei strategii regionale de luptă împotriva ”Boko
Haram” şi fără a ţine cont de potenţialul recrutării de noi membrii din comunitatea kanuri.271
Sistemul de securitate naţională nigerian272 este măcinat de anumite tensiuni (coeziunea
scăzută, corupţia, subiectivismul promovării, ineficacitatea strategiilor împotriva radicalismului
islamic) care pot fi exacerbate de acţiunile ”Boko Haram” până la o eventuală lovitură de stat.
Camerunul se află într-o stare de urgenţă nedeclarată din cauza actelor teroriste ale ”Boko
Haram” la adresa stabilităţii politice şi a fragilităţii societăţii (rata înaltă a sărăciei, şomajului,
legitimatatea scăzută a autorităţilor, corupţia generalizată, structura etno-regionale) care pot provoca o
criză ce poate escalada la violenţă.
Societatea cameruneză este eterogenă cu coeziune scăzută şi un risc mare de fracturi sociale
(politicienii din zona centrală acuză politicienii din nord că sprijină radicalismul islamic), chiar dacă sau desfăşurat marşuri pentru solidaritate.
Prevederile legale privind lupta antiteroristă (decembrie 2014) sunt motive de îngrijorare
deoarece oferă posibilitatea restrângerea drepturilor civile şi politice şi permit practici represive din
partea aparatului de securitate.
În 3 ianuarie 2015, grupuri extremiste desfăşoară atacuri împotriva cazărmii MJTF din
localitatea Baga regiunea Borno,273 capturând o cantitate apreciabilă de arme şi muniţie.
Autorităţile nigeriene şi cameruneze iau măsuri pentru prevenirea apariţiei statului islamic în
zona lor comună de graniţă,274 declanşând o ofensivă militară în urma căreia se estimează că pierderile
”Boko Haram” sunt în jur 30% dintr-un efectiv evaluat între 10.000-20.000 de militanţi.275
În iunie 2015, Wilayat West Africa Media Foundation devine activă transmiţând mesaje
strategice inspirate de statul islamic, deşi situaţia nu era deloc favorabilă grupării radicale, din cauza
dispersării militanţilor ca urmare a ofensivei armatei nigeriene şi a pierderii controlului asupra unei
porţiuni importante de teritoriu.276 În urma ofensivei armatei nigeriene, gruparea radicală acceptă că a
pierdut anumite teritorii, dar susţine prin Wilayat West Africa Media Foundation că în continuare
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controla teritorii care, de fapt, le pierduse în favoarea armatei nigeriene şi anunţă că se pregăteşte
pentru un război asimetric.277
Calitatea guvernării este decisivă pentru blocarea demagogilor politici şi religioşi extermişti
coroborată cu lipsa de informare a populaţiei pentru a păstra unitatea statului nigerian. Radicalismul
islamic doreşte un stat în care distincţia între stat şi religie să nu existe, respectiv pentru o islamizare a
Nigeriei, pentru eliminarea secularismului, deziderate care nu se bucură de adeziunea populaţiei
musulmane.278
Faptul că în şcolile religioase extremiste se promovează violenţa, obligă autorităţile să dezvolte
şcoli publice moderne alternative prin care să protejeze tineretul de influenţe extremiste.279
Campania de destabilizare a grupurilor islamice radicale în Camerun are loc prin atacuri şi
atentate;280 Reţeaua islamică Ansaru se ocupa de traficul de arme din Libia prin Ciad şi prin Camerun
în Nigeria; după integrarea unor membrii ai acestei reţele în ISWA, atacurile şi atentatele suicidare se
îndreaptă şi asupra Ciadului.281
Reţeaua Ansaru, parte a AQIM, încetează a funcţiona iar unii dintre militanţii ei devin membrii
ai sectei Harakat al-Muhajirin (fondată de Fulan Nasrallah) orientată pe traficul şi răpirile de persoane
din Camerun şi Ciad. Mai mulţi fosti militanţi din reţeaua Ansaru, îşi continuă activităţile teroriste pe
cont propriu până la apariţia ISWA, structură la care aderă majoritatea acestora.282
Secta Harakat al-Muhajirin menţine legătura cu fostii membrii AQIM integraţi în statul islamic
din Siria şi Irak şi facilitează contactele cu ISWA. Tot din facţiunea Ansaru, se desprinde şi al-Urhwa
al-Wutqha Media Foundation, grupare ce intră în structura ISWA şi se coordonează şi colaborează cu
Africa Media (Tunisia)283 prin Shaybah al-Hamad administrator al agenţiei “al-Urhwa al-Wutqha”.284
Trecerea la nivel regional prin ameninţările asupra Ciad şi Niger, în condiţiile în care nordul
Camerun este teatrul unor violenţe zilnice, este o contrareacţie la intervenţia trupelor acestor state
împotriva militanţilor ”Boko Haram”. Dacă iniţial au vizate trupele de securitate ale celor trei state
vecine Nigeriei, ulterior violenţele se îndreaptă şi împotriva civililor.
Declararea regiunii bazinului lacului Ciad ca teritoriul ”statului islamic”/ISWA, a dus la o
scădere atacurilor teroriste, cel puţin aparent. Susţinerea tezei că ”Boko Haram” este conectată cu alte
organizaţii teroriste trebuie să fie fundamentată pe probe credibile; se poate vorbi de o semnătură
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tactică în executarea atentatelor cu vehicule capcană asupra ţintelor publice şi a atentatelor suicidare,
de inspiraţie AQIM.
În mesajele publice atât AQIM cât şi ”Boko Haram” se complimentează asigurându-se de
sprijin mutual.
Este de semnalat că Mamman Nur, fostul al treilea om în ierarhia ”Boko Haram”, după
Mohammed Yusuf şi Abubakar Shekau este din Ciad. Regizorul atentatului îndreptat împotriva clădirii
din Abuja a Naţiunilor Unite s-a instruit în taberele de instrucţie al Shabaab din Somalia.
Provenienţa şi comerţul cu arme legate de ”Boko Haram” sunt neclare; potrivit unor surse,285
armele produse în Franţa provin din depozitele capturate de la armata nigeriană; altele, au fost vândute
de ofiţerii corupţi sau luate prin raiduri violente.286 O altă sursă este cea libiană pe filieră nigeriană,287
cameruneză,288 sudaneză289 şi prin Niger.290
Efectivul grupării ISWA este estimat a fi în jur de 6.000 de luptători şi în jur de 10.000 de
potenţiali membrii în Nigeria, Niger, Ciad şi Camerun, fiind totuşi puţin probabil ca să îşi extindă
atacurile înafara Nigeriei. Alături de ”Boko Haram”, mai operează facţiuni ale acestei grupări în mod
semi-autonom (Ansaru) dar şi grupările ISWA cu tactica ”loveste şi fugi” în Ciad şi Niger; se constată
o anumită colaborare între ”Boko Haram” şi grupări ale statului islamic în nordul Camerun şi nordestul Nigeriei.
O eventuală cooperare ”Boko Haram” cu alte reţele teroriste (de genul Al-Shabaab sau AlQaeda) pentru a supravieţui prin metamorfozare ar putea să o facă să se transforme în ISWA sau AlQueda în Nigeria,291 cu o extindere a activităţilor teroriste înafara Nigeriei, statele occidentale
europene alături de SUA devenind ţinte.292
O posibilă dezvoltare legată de interesele SUA în importul de petrol din Delta Nigerului este
distrugerea instalaţiilor de exploatare cu posibile consecinţe asupra preţului petrolului.293
Poziţia comunităţii musulmane faţă de ISWA este definită de condamnarea activităţilor
teroriste, constatându-se şi o pierdere de popularitate în rândul elitelor musulmane din nord chiar dacă
au o poziţie refractară faţă de autorităţile federale ale Nigeriei.
Relaţia între ISWA şi ”Boko Haram” este improbabilă deoarece ISWA pentru a fi credibilă are
nevoie de legitimitate şi de teritoriu pe care să îl controleze; pe de altă parte, ”Boko Haram” deşi
deţine controlul unui anumit teritoriul din Nigeria, reocupat după plecarea trupelor ciadiene din
Gamboru-Ngala dar şi localitatea cameruneză Kerawa, din cauza presiunii forţelor de securitate este
într-o situaţie dificilă.
Chiar dacă a pierdut controlul asupra unei suprafeţei extinse din nordul Nigeriei, ”Boko
Haram” îşi păstrează forţa concentrându-se asupra regiunii lacului Ciad şi păstrând controlul asupra
doar două localităţi de la graniţa cu Niger.
Trecerea de la denumirea ISWA la denumirea de ”stat islamic în regiunea lacului Ciad”
reflectă dorinţa ca ”Boko Haram” să nu fie considerată o mişcare naţionalistă specifică unei singur stat
cum este Nigeria ci mai degrabă una regională apropiată de grup etnic Kanuri răspândit în Camerun,
Ciad, Niger şi Nigeria.
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Dacă în Nigeria ”Boko Haram” este gruparea teroristă cea mai periculoasă, în Mali gruparea
cea mai periculoasă este AQIM, cu pretenţii de reprezentare politică asemănătoare situaţiei din martie
2012, când MNLA solicita o recunoaştere politică prin reprezentanţi acceptaţi în parlament.294
O eventuală secesiune a nordului islamic faţă de Nigeria va avea influenţe grave asupra Mali,
un stat cu o populaţie de 15 milioane de locuitori şi dezastruoase la nivelul întregii regiuni.
Varianta unei dictaturi militare este la fel de îngrijorătoare, însă reîntoarcerea la situaţia
graniţelor din 1914, respectiv divizarea Nigeriei în două state nu este viabilă.295
În februarie-august 2015, au loc peste 60 de atentate suicidare de inspiraţie ”post-Ansaru”
făcute de femei tinere în regiunea Borno din Nigeria, Maroua (Camerun) şi regiunea Diffa (Niger).296
În iulie 2015, sunt semnalaţi militanţii ISWA şi 200 de militanţi MUJAO în nordul Niger în
apropierea graniţei cu Libia, mai ales că reţeaua post-Ansaru şi MUJAO au luptat împreună în Niger,
Mauritania şi Algeria şi-au schimbat în acelaşi timp afilierea trecând de la Al Queda la ISWA.297
În 2015, ISWA adoptă strategia bazată pe tactici de guerilă (atacuri teroriste de tip suicidar)
producând în Camerun 40 de morţi în capitala Maroua a regiunii Extrême-Nord, la o sută de km
distanţă de graniţa cu Nigeria. Chiar dacă starea de urgenţă nu este declarată oficial, totuşi Camerun
este în stare de alertă din cauza ISWA, pe fondul fragilităţii sistemului politic şi social oricând
vulnerabil la crize care pot escalada foarte rapid la violenţe. Autorităţile centrale au acuzat autorităţile
locale că sprijină activ ISWA şi încearcă să destabilizeze guvernul iar întârzierea în reformarea
fundamentală a statului este ascunsă în spatele ameninţării teroriste.298
În ianuarie 2015, Ciad se angajează să sprijine Camerun în lupta împotriva ”Boko Haram”
solicitând şi sprijinul ECCAS,299 după ce trupele nigeriene şi cameruneze nu au reuşit neutralizarea
grupurilor extremiste. Trupele Ciad au acumulat o anumită experienţă de luptă împotriva insugenţilor
în Mali, CAR dar şi estul şi vestul propriului stat.300
Preşedintele Ciad, Idriss Déby aflat la putere din 1990, este suspectat că sprijină grupurile
rebele din CAR şi Sudan, conduce un stat caracterizat de violenţă, instabilitate şi corupţie,301 dar cu
toate acestea se angajează plenar să îşi respecte angajamentele internaţionale asumate.
În 27 ianuarie 2015, trupele ciadiene trec graniţa plecând din Bosso (sud-estul Niger) şi fac
joncţiunea cu cele din Fotokol (nord-vestul Camerun) şi desfăşoară o ofensivă terestră susţinută aerian
împotriva poziţiilor grupărilor extremiste din Malam Fatori (nord-estul Nigeriei). Două zile mai târziu
încheie operaţia de contrainsurgenţă, forţele grupurilor extremiste părăsindu-şi poziţiile.302
În 3 februarie 2015, în baza aprobării Uniunii Africane sunt desfăşuraţi 7.500 de militari din
Nigeria, Ciad, Camerun şi Niger în nordul Nigeriei pentru a dezvolta şi finaliza operaţia
contrainsurgenţă începută de trupele ciadiene împotriva grupurilor extremiste.303
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Grupurile extremiste reacţionează la operaţiile forţelor ciadiene în Nigeria prin atacarea
cazărmilor acestora din localităţilor Bosso (Niger) şi Fotokol (Camerun); pe timpul operaţiei de
contrainsurgenţă, se înregistrează pierderi în rândurile trupelor ciadiene în luptele din Gambarou,
Woulgo, Ngala şi Fotokol.304
În 15 februarie 2015, Boko Haram dă un comunicat de presă prin care ameninţă Ciadului să
înceteze operaţiile militare din Nigeria dacă nu doreşte să se confrunte cu un ”război civil”
(ameninţare urmată la două zile de un atac asupra taberei de refugiaţi din Ngouboua în apropierea
graniţei cu Nigeria), avertisment fiind adresat şi pentru Niger.
Cooperarea regională împotriva grupurilor extremiste nu funcţionează fără asperităţi,
preşedintele Ciad Idriss Deby acuzând armatele nigeriene şi cameruneze ca fiind ”cele mai corupte de
pe continentul african.”305 O colaborare Ciad-Camerun-Nigeria este puţin probabilă să se desfăşoare
din cauza lipsei unei conduceri comune, datorită orgoliilor fiecărei armate şi neîncrederii reciproce
fiind improbabile acţiuni în adâncimea teritoriului nigerian ale trupelor altor state.
Nigerul cu o populaţie de 20 milioane de locuitori, un guvern şi un sistem de pază şi securizare
a graniţelor deosebit de vulnerabile, este înconjurat de zone în care operează principalele grupuri
teroriste din Sahel - Islamic State (IS), al-Qaeda şi ISWA.306
În 2012, preşedintele Nigerului Mahamadou Issoufou declară oficial sprijinul său pentru
”Operaţiunea Serval” desfăşurată de Franţa în nordul Mali (în condiţiile în care prezenţa francezilor
este privită cu ostilitate ca urmare a regimului colonial în toată Africa de Vest) îndreptată împotriva
terorismului jihadist şi angajat statul său primul din Vestul Africii să participe cu trupe în
MINUSMA.307
În februarie 2013, Nigerul acordă SUA dreptul să deschidă o baze de drone308 deservită de mai
mulţi soldaţi pentru supravegherea Sahelului şi desertului Sahara şi descoperirea mişcărilor grupurilor
suspecte. În societatea Nigerului, se poate vorbi atât de o ”societate civilă” dar şi de o ”societate
clerică” dat fiind faptul că majoritatea locuitorilor sunt musulmani, nefiind excluse evoluţiile
imprevizibile spre extreme.
În mai 2013, la scurt timp după atacul terorist de factură AQIM309 al elementelor teroriste
originare din regiunea Gao (Mali),310 Nigerul sublinia că atacul terorist este o răzbunare pentru
sprijinul acordat Franţei în Mali, angajându-se alături cu partenerii străini în lupta anti-teroristă din
regiunea Diffa.311 În martie 2015, în urma atentatelor grupurilor extremiste din nordul Nigeriei, mii
refugiaţi trec graniţa cu Niger în regiunea Diffa, situată la 1.000 de km de capitala Nigerului.
În februarie 2014, se constituie o cooperare interregională cu sediul în Nouakchott între
Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania şi Niger şi are loc în Niamey o reuniune pe probleme de
securitate ECOWAS312 ambele reuniuni internaţionale fără rezultate notabile.
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În iulie 2015, mai multe indicii subliniază că ISWA şi Wilayatul statului islamic din Libia
dezvoltă o cooperare mai strânsă pe trendul integrării ISWA în sistemul statului islamic lărgit; sunt
observaţi militanţi din rândurile grupării Shekau (80-200 de militanţi) înregimentaţi în statul islamic
din Libia în lupta împotriva militanţilor Al Queda în localitatea libiană Sirte.313
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two years,” Alchorouk.com, June 29, 2015. (Accesat 5 septembrie 2015); vezi şi “The leadership of the ‘state’ get orders
directly from the Syrian Al-Raqqah,” Alchorouk.com, May 15, 2015. (Accesat 7 septembrie 2015); vezi şi “Boko Haram
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Secţiunea 5
Contracararea radicalismului islamic şi stoparea migraţiei
Potrivit strategiilor ONU şi ale UE, rădăcinile fenomenului de radicalizare a islamului criminalitatea, corupţia şi slăbiciunea structurilor statale - solicită un răspuns militar îndreptat atât
împotriva ameninţărilor teroriste dar şi pentru stoparea migraţiei. Sprijinirea guvernelor care şi-au
pierdut credibilitatea este mai mult decât necesară, deoarece slăbiciunile adminstrative ale statelor
eşuate favorizează atât riscurile de acţiuni teroriste dar şi dezvoltarea reţelelor transnaţionale de
migraţie.
Abordarea politică a cauzelor instabilităţii regiunii este cea mai mare urgenţă, fiind necesar să
fie abordate o serie de disfuncţionalităţi prin responsabilizarea autorităţilor naţionale, monitorizate
internaţional: proasta guvernare, sărăcia, conflictele locale asupra resurselor, corupţia, şomajul foarte
ridicat în rândul tinerilor.
Acţiunile de contracarare a emigraţiei africane corolare ”Strategiei pentru securitate şi
dezvoltare în regiunea Sahel” (2011) dar şi ”Strategiei integrate a Naţiunilor Unite pentru regiunea
Sahel” (2013) susţinută de ”Grupul celor cinci pentru Sahel” constituit din lideri regionali au
înregistrat succese nesemnificative314. Iniţiativa europeană de dispunere pe rutele de migraţie din
Niger de echipe pentru a stopa emigranţii şi de a bloca drumul lor spre coastele nordice ale Africii315 a
înregistrat succese limitate316.
Iniţiativele europene în spaţiul sahelian sunt structurate astfel: 1) dezvoltare, bună guvernare şi
stingerea conflictelor interne; 2) politici şi diplomaţie; 3) securitate şi respectarea legii; 4) combaterea
extremismului violent317. Se recunoaşe că, stabilitatea Libiei este esenţială şi sunt deschise o misiune
civilă în Niger pentru întărirea forţelor de securitate în lupta împotriva terorismului şi a crimei
organizate (CSDP mission)318 şi două misiuni CSDP în Mali319.
În 13 mai 2015, se deschide misiunea civilă “EUCAP Sahel Niger” pentru sprijinirea
autorităţilor în prevenirea emigraţiei nereglementată şi combatarea activităţilor ilegale asociate
acesteia. Sunt sprijinite eforturile locale anti-corupţie din Niger, Burkina Faso şi Mali prin Fondul
European de Dezvoltare320 şi Instrumentul de contribuţie la pace şi stabilitate321.
Europa este interesată în stoparea migraţiei ilegale, iniţiind şi dezvoltând ”Procesul Rabat”322
(2006) şi ”Procesul Khartoum”323 (2014). Măsurile de genul creşterii patrulărilor la graniţă, acordarea
de fonduri statelor generatoare de emigranţi pentru reducerea dorinţei de emigrare nu se adresează
adevăratelor rădăcini ale fenomenului; înafară de căutarea unei slujbe trebuie avute în vedere
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Vezi “Report of the Secretary-General on the situation in the Sahel region”, UN Security Council, S/2013/354, 14 June
2013.
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Proiectul este coordonat de Organizaţia Internaţională pentru Migraţii (the International Organisation for Migration IOM), Comisia Europeană (the European Commission - EC) şi Italia urmărind stabilirea de centre de recepţie în Niger
pentru operaţiunile de întoarcere voluntară la locurile de obârşie a emigranţilor dar şi pentru identificarea persoanelor aflate
în nevoi. “Expert teams in Niger to steer migrants home”, EU Observer, 21 April 2015.
316
Vezi “What’s behind the surge in refugees crossing the Mediterranean sea”, The New York Times, 21 May 2015.
317
Este creată funcţia de Reprezentant Special al UE pentru Sahel – Mali, Mauritania şi Niger - (the Special Representative
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Faso şi Ciad.
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The Common Security and Defence Policy - CSDP mission.
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mobilitatea socială şi libertatea politică, nevoia de schimbări fundamentale care nu pot fi înlocuite de
acordarea punctuală de ajutoare324.
În 22 iunie 2015, UE deschide misiunea “EUNAVFOR Med” prin patrulări pe Marea
Mediterană pentru culegerea de informaţii, să monitorizeze reţelele ilegale, a reţine şi distruge navele
implicate în migraţia ilegală325. În viziunea unor state europene, această misiune se poate utiliza şi în
viitoare acţiuni anti-teroriste în Libia326.
Strategiile europene în spaţiul sahelian au fost receptate cu atenţie redusă, implementarea lor
depinzând de o prezenţă sporită în teren şi o conlucrare activă cu comunităţile locale.
Mai mult, intervenţiile militare ale Franţei şi ale SUA au sporit riscul actelor teroriste ale
grupurilor islamice radicale.
În 2012, ca reacţie la ocuparea şi controlul nordului Mali de către grupurile islamice, Franţa
deschide ”Operaţiunea Serval”; în 2013, urmare a acestei operaţii grupurile al-Queda se
înregimentează în forţele Maghreb (AQIM), opţiune care este deschisă şi pentru gruparea Stat
Islamic327 şi ”Boko Haram”.
În 2014, Franţa deschide ”Operaţiunea Barkhane” cu comandamentul în N’Djamena (capitala
Ciad) şi cu forţe desfăşurate în Ciad, Niger, Burfina Faso, Mali, Mauritania. Dacă ”Operaţiunea
Serval” este o misiune pe termen scurt, ”Operaţiunea Barkhane” ar putea evolua spre un aranjament
permanent de securitate chiar dacă nu are o componentă civilă sau de construire a păcii328.
În 2005, SUA stabileşte ”Parteneriatul pentru Contraterorism în Trans-Sahara”329 în scopul
prevenirii apariţiei şi dezvoltării extremismului. Ulterior, numărul forţele destinate luptei antiteroriste
în spaţiul este sporit dar nu într-o măsură deosebită330. Ciadul ca bază principală pentru ”Operaţiunea
Barkhane” are un precedent substanţial al colaborării cu Franţa331 în spaţiul sahelian, dar şi deschidere
spre colaborarea cu SUA chiar dacă anumite riscuri există332. Ciadul, asupra căruia nutresc ambiţii
istorice atât Libia cât şi Nigeria, pe baza descoperirii unor zăcăminte de petrol şi-a format o armată
bine antrenată şi echipată primind recunoaşterea Franţei şi SUA ca partener în lupta contraterorismului
şi ca bază pentru eventualele forţe de răspuns contraterorist.
În 23 februarie 2013, SUA deschide o bază de drone în capitala Nigerului, Niamey, urmată
şapte luni mai tîrziu de deschiderea celei de-a doua la Agadez, pentru supravegherea unei zone întinse
în care operează Statul Islamic333, al-Qaeda334 şi ”Boko Haram”335. În opinia localnicilor, creşterea
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Vezi “Smuggled Futures: The Dangerous Path of the Migrant from Africa to Europe”, The Global Initiative Against
Transnational Organised Crime, May 2014.
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Vezi Richard Reeve and Zoë Pelter, “From New Frontier to New Normal: Counter-Terrorism Operations in the SahelSahara”, Oxford Research Group, August 2014, pp. 3-8.
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in Algeria (ianuarie 2013). Vezi Lacher Wolfram, “Challenging the Myth of the Drug-Terror Nexus in the Sahel”,
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prezenţei militare occidentale este legată de interesul pentru zăcămintele de uraniu, aur şi hidrocarburi
dar şi faţă de comerţul cu arme336.
Prezenţa Franţei de-alungul istoriei în acest spaţiu a cunoscut în relaţiile cu Algeria şi etape
încordate: răpirile de personal francez din martie 2015, atacul asupra unui cetăţean francez în Bamako.
Însă, Franţa nu depinde de uraniul nigerian decât în proporţie de 30% dar este atentă la competiţia
internaţională pentru resurse în care China este un actor major337.
În 2014, Algeria pe baza anumitor suspiciuni faţă de intenţiile Franţei, pe fondul considerării
răsturnării regimului Gaddafi ca fiind ”iresponsabilă”, mai ales prin permisiunea acordată tuaregilor să
îşi păstreze armele cu consecinţe majore asupra nordului Mali, s-a opus deschiderii unor operaţiuni
militare în sudul Mali.
Polemica asupra rolului statului în teoriile centrelor multiple, subiect care domină ştiinţele
relaţiilor internaţionale, este deosebit de pertinentă pentru spaţiul african; astfel, există o Africă
teritorializată, care include statele naţionale ale societăţii internaţionale, dar şi o Africă reticulară
organizată pe reţele internaţionale338.
Discursul postmodern asupra fragmentării, subversiunii contrastează cu discursul naţionalist
sau panafrican al independenţilor.
Afro-centrismul promovează o realitate negro-africană care se opune unei Africi integrată
mondializării. Configuraţiile sunt, în realitate, multiplicate şi se traduc în interacţiunile dintre teritorii
şi resurse, inter şi transnaţional, actori de bază şi instituţii de putere. Centrele de dominare şi periferia
sunt vectori de acţiune şi reacţiune.339
Existenţa unor suspiciuni faţă de o agendă ascunsă a europenilor este agravată şi de sprijinirea
autorităţilor care nu se mai bucură de mai timp de legitimitate. Operaţiunile pentru pace (Peacekeeping
operations) ale Naţiunilor Unite în CAR şi Mali sunt permanent sub ameninţarea grupurilor
extremiste, pe un fundal pentru care pacea nu este o soluţie deja instaurată340, spaţiile fiind
caracterizate prin conflicte în desfăşurare sau sub riscul intensificării acestora341. Caracteristic
operaţiunilor Naţiunilor Unite în aceste două state sunt mandate mai bine conturate cu competenţe şi
pentru acţiuni ofensive dar calitatea instruirii şi echipării militarilor lasă de dorit pentru ameninţările
asimetrice.
În 2013, în Mali este deschisă MINUSMA342 o a patra misiune din punct de vedere al
pierderilor de personal ONU - 60 (după UNPROFOR, UNOSOM II, UNAMID)343 cei mai mulţi ca
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2015.
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338
firme, diaspore.
339
Vezi Paul Duţă ş.a., Africa – o ţintă economică? Sibiu: Tehno Media, 2009, pp. 21-22.
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urmare a conflictului civil, aproximativ 30.000 de refugiaţi se campează în sudul Ciadului. Se înregistrează periodice
ciocniri legate de drepturile asupra apei şi a locurilor de păşunat de-alungul graniţei cu Sudanul. Vezi, Paul Duţă ş.a.,
Africa – o ţintă economică? Sibiu: Tehno Media, 2009, pp. 278-279.
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urmare a dispozitivelor explozive dispuse pe drumuri sau în urma unor atacuri directe asupra
militarilor ONU (o tactică nouă în istoria de peste 70 de ani a acestor operaţii). Datorită ameninţărilor
asimetrice dar şi din cauza numărului mare de decedaţi în misiune, din punct de vedere al mortalităţii
MINUSMA este pe locul doi după UNOSOM II în istoria operaţiunilor de menţinere a păcii344.
În mai 2014, la Paris are loc o reuniune internaţională la care Benin, Camerun, Ciad şi Niger se
angajează fiecare să participe cu câte un batalion la luptă împotriva ”Boko Haram”, dar fără a se
depăşi stadiul de angajament. Se sconta şi pe participarea de trupe din partea Ghana, Senegal chiar
Burundi şi Uganda, dată fiind experienţa acumulată în lupta împotriva militanţilor islamişti al-Shabaab
din Somalia. Finanţarea urma să fie acordată de către Naţiunile Unite prin Uniunea Africană.
Franţa continuă să rămână naţiunea cea mai apropiată şi susţinătoarea naţiunilor francofone din
Africa de Vest. Totuşi, unele cercuri suspectează Franţa de a-şi promova propriile interese, atâta timp
cât investiţiile franceze din Africa reprezentau 5% din comerţul exterior francez, iar din 1960 Franţa a
intervenit în cel puţin 12 state africane. Toate aceste intervenţii i-au adus numele de “jandarm al
Africii”.345
În august 2015, în Bambari, Republica Central Africană (CAR) o serie de violenţe sunt
declanşate de decesul unui musulman acuzaţi fiind un grup de creştini ai facţiunii rebele Séléka şi
membrii ai grupului anti-Balaka, de orientare animistă346. S-a speculat că violenţele au fost întreţinute
din exterior; în estul CAR, Sudanul de Nord este dominat de islamişti; în nord, Ciadul cu islamismul
ca religie dominantă; în vest, Camerun, stat în care 40% sunt creştini, 20% islamişti şi 40% animişti;
în sud, R.D. Congo cu o populaţiei în care sunt 50% catolici, 20% protestanţi, 10% islamişti etc.
Evenimentele violente din Bambari au izbucnic într-un mediu gestionat de o misiunea a
Naţiunilor Unite347 în scopul asigurării protecţiei civililor împotriva atacurilor membrilor anti-Balaka
şi ex-Séléka.
Din cauza instabilităţii politice din CAR, mai mult de jumătate din populaţia s-a refugiat în
statele vecine - state fragile, Camerun, Ciad, Congo şi R.D. Congo - creând noi probleme pe lângă
problemele cu care se confruntă.
Regiunea Tibesti din nordul Ciad este un spaţiu dificil de controlat, de unde au loc incursiuni în
sudul Libiei încurajate în mod tacit de către conducerea Ciad348. Pe de altă parte, Idris Déby
preşedintele Ciad sprijină comunitatea Tebus din Libia datorită legăturilor din cadrul acestei
comunităţi situată de-alungul ambelor părţi ale graniţei Ciad-Libia, fiind suspicionat că vrea să
destabilizeze statele vecine, nutrind ambiţia de a deveni continuatorul lui Gaddafi ca noul lider al
Sahelului.
În ianuarie 2015, Ciad intervine pe teritoriul nigerian împotriva grupării ”Boko Haram” la
solicitarea Nigeriei349.
O treia categorie de interese de factură religioase sunt cele promovate de statele musulmane
producătoare de petrol, în special ale Qatar, prin ONG islamice. Activitatea ONG islamice îndreptată
343
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în principal spre construirea de moschei şi şcoli islamice (madrassas), induce o polarizare a
comunităţilor din regiunea Sahelului între vizunea islamică sau organizarea seculară.
Existenţa unor fabuloase resurse minerale în spaţiul sahelian gestionat de structuri
guvernamentale slabe sau inexistente, dar puternic controlat de reţele criminale internaţionale şi
dezvoltarea rapidă şi organizată a grupurilor islamice radicale nu putea să nu atragă atenţia şi
implicarea statelor producătoare de petrol, în special ale Qatarului. Pe de altă parte, masiva emigraţie
ilegală spre Europa din acest spaţiu a ridicat o serioasă îngrijorare pe continentul european350.
Sprijinul pentru creşterea importanţei islamului în politicile locale, inclusiv pentru variante
radicale care devin puncte în reţele cu potenţial extremist. Nevoia de reglementare a activităţilor
caritabile în acest spaţiu este mai mult decât necesară351.
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Anexa nr.1
Primele 50 cele mai grave atacuri teroriste în 2014352
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http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/Global-Terrorism-Index-2015.pdf. (Accesat in 5 decembrie
2015).
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27

Nigeria

19/02/14

Bama

Boko Haram

96

-

Explosives/Bombs/Dynamite

28

Somalia

08/11/14

Kudhaa

Al-Shabaab

91

-

Firearms

-

Explosives/Bombs/Dynamite

ISIL

81
80

Hashimiyah

ISIL

75

5

Firearms

Hit

ISIL

75

0

Firearms

Idlib

al-Nusra Front

71

-

Explosives/Bombs/Dynamite

14/04/14

Abuja

Boko Haram

71

124

Explosives/Bombs/Dynamite

Iraq

09/11/14

Hit district

ISIL

71

0

Firearms

36

Afghanistan

02/07/14

Red district

Taliban

70

50

Firearms

37

Iraq

03/08/14

Sinjar

ISIL

67

0

38

Nigeria

25/11/14

Maiduguri

Boko Haram

65

98

Explosives/Bombs/Dynamite

39

Iraq

17/06/14

Baqubah

ISIL

63

6

Explosives/Bombs/Dynamite

110

Explosives/Bombs/Dynamite

29

Nigeria

12/09/14

Konduga

Boko Haram

30

Iraq

15/08/14

Kojo

31

Iraq

23/06/14

32

Iraq

30/10/14

33

Syria

27/10/14

34

Nigeria

35

Firearms

Firearms

40

Pakistan

02/11/14

Wagah

Tehrik-i-Taliban Pakista n
(TTP)

41

South Sudan

17/04/14

Bor

Unknown

62

100

Explosives/Bombs/Dynamite

42

Nigeria

01/12/14

Damaturu

Boko Haram

61

-

Explosives/Bombs/Dynamite

43

Nigeria

06/06/14

Mainok

Boko Haram

61

-

Firearms

44

Nigeria

10/04/14

Kala Balge

Boko Haram

60

-

Explosives/Bombs/Dynamite

45

Nigeria

13/04/14

Amchaka

Boko Haram

60

-

Explosives/Bombs/Dynamite

46

Nigeria

13/05/14

Kalabalge district

Boko Haram

60

-

Firearms

47

Iraq

24/07/14

Taji

Unknown

60

15

Explosives/Bombs/Dynamite

48

Nigeria

20/05/14

Jos

Boko Haram

59

23

Explosives/Bombs/Dynamite

49

Nigeria

01/09/14

Bama

Boko Haram

59

30

Explosives/Bombs/Dynamite

50

Nigeria

04/07/14

Damboa

Boko Haram

59

-

Explosives/Bombs/Dynamite
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Anexa nr. 2
353

Hartă Algeria

353

http://www.britannica.com/place/Algeria/Economy. (Accesat in 30 noiembrie 2015).
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Anexa nr.3
Hartă Burkina Faso

354

354

http://www.britannica.com/place/Burkina-Faso. (Accesat in 30 noiembrie 2015).
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Anexa nr.4
355

Hartă Camerun

355

http://www.britannica.com/place/Cameroon/Land. (Accesat in 30 noiembrie 2015).
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Anexa nr. 5
Hartă Republica Central Africană

356

356

http://www.britannica.com/place/Central-African-Republic. (Accesat in 30 noiembrie 2015).
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Anexa nr. 6
357

Hartă Ciad

357

http://www.britannica.com/place/Chad. (Accesat in 30 noiembrie 2015).

67

Anexa nr. 7
358

Hartă Libia

358

http://www.britannica.com/place/Libya. (Accesat in 30 noiembrie 2015).

68

Anexa nr. 8
359

Hartă Mali

359

http://www.britannica.com/place/Mali. (Accesat in 30 noiembrie 2015).
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Anexa nr. 9
360

Hartă Mauritania

360

http://www.britannica.com/place/Mauritania. (Accesat in 30 noiembrie 2015).
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Anexa nr. 10
361

Hartă Niger

361

http://www.britannica.com/place/Niger. (Accesat in 30 noiembrie 2015).
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Anexa nr. 11
362

Hartă Nigeria

362

http://www.britannica.com/place/Nigeria. (Accesat in 30 noiembrie 2015).
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