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Anghel Andreescu, Nicolae Radu, Jihadul Islamic. De la ,,înfrângerea terorii”
și ,,războiul sfânt” la ,,speranța libertății”, București: Editura RAO, 2015, 495 p.

Anghel Andreescu este general în rezervă, a 
fost secretar de stat, și a ocupat funcții în diver-
se structuri de securitate din România – direc-
tor al Serviciului de Protecție și Pază (1998-1999), 
comandat al Jandarmeriei Române (1999-2000) 
etc. – iar în momentul de față este profesor abili-
tat la Universitatea Națională de Apărare ,,Carol 
I”. Nicolae Radu este comisar-șef și a îndeplinit 
diverse funcții în cadrul SPP și MAI. A fost șef al 
Centrului de Expertiză Psihologică (SPP), direc-
tor împuternicit al Centrului de Psihosociologie 
(MAI), șef al biroului Cooperare Interuniversitară 
și purtător de cuvânt al Academiei de Poliție 
,,Alexandru Ioan Cuza”. În prezent este profesor 
și conducător de doctorat în cadrul Universității 
Naționale de Apărare ,,Carol I”.

Jihadul Islamic este printre primele și puține-
le cărți despre Islam, publicate în România, care 
abordează teme precum terorismul și extremismul religios. Lucrarea a fost publicată 
pentru prima dată în anul 2008 la Editura Ministerului Afacerilor Interne. Șapte ani 
mai târziu, lucrarea a fost republicată la Editura Rao, însă fără a i se fi  adus prea mul-
te modifi cări. Diferențele dintre cele două ediții sunt infi me. Ediția retipărită conține 
un capitol în plus față de ediția publicată anterior, nimic mai mult, nimic mai puțin. 
Lectura cărții nu este una greoaie, însă autorii tratează o varietate mult prea mare de 
subiecte, ceea ce face ca urmărirea liniei argumentării să fi e o chestiune deosebit de 
difi cilă. În mare parte lucrarea nu este altceva decât o cronică a declarațiilor unor oa-
meni politici și a evenimentelor teroriste care au avut loc în ultimele patru decenii. 
Pornind de la amintirea atentatelor comise în 1983 în Liban împotriva americanilor, 
autorii ajung până în punctul în care vorbesc despre fraudele comise în România prin 
intermediul mesajelor de tip sms. Iar, când vine vorba de atacurile din 11 septembrie 
2001 sau identitatea lui al-Baghdadi autorii aduc în discuție teorii ale conspirației (i.e. 
asigurarea turnurilor gemene înainte de atac, recrutarea lui Baghdadi de către CIA). 
Este pomenit chiar și Salman Rushdie, cu celebra sa carte Versetele Satanice. Aceștia 
amintesc despre fatwa lui Khomeini prin care acesta a fost condamnat la moarte pentru 
blasfemie. Se aduce în discuție termenul de takfi r, iar aceste este defi nit ca fi ind o fatwa 
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(opinie teologică) specială prin care o persoană este condamnată la moarte, ceea ce este 
fals. Conceptul de takfi r este invocat de către unii teologi – de regulă jihadiști – pentru 
a excomunica pe cineva din rândul comunității religioase, însă nu implică o condam-
nare la moarte.

Cartea se bazează pe numeroase surse bibliografi ce. Unele sunt consistente din 
punct de vedere academic, iar altele sunt cât se poate de îndoielnice. Autorii citea-
ză prestigioși cercetători precum Michel Wieviorka, Gilles Kepel, Bernard Lewis, 
Dominique Sourdel, George Grigore, însă acești autori sunt urmați de citări ale unor 
surse precum: Stirileprotv.ro, Goarna.go.ro, Wikipedia etc.

Autorii demonstrează că sunt familiari cu terminologia utilizată în studiile de ori-
entalistică, folosind frecvent termeni în limba arabă. Totuși, o revizuire critică a ediției 
ar fi  fost mai mult decât binevenită. Probabil ar fi  rezolvat atât problema transliterării 
greșite a cuvintelor din limba arabă, cât și a erorilor apărute în citarea unor prestigioși 
autorii ale căror nume au fost stâlcite (e.g. Fatima Merisi, în loc de Mernissi). Aș tinde 
să afi rm că partea cea mai consecventă a acestei lucrări se regăsește în primele două 
capitole, celelalte trei capitole fi ind mult prea vaste și cu subiecte abordate mult prea 
superfi cial. Anghel Andreescu și Nicolae Radu schițează în prima parte a lucrării o 
scurtă istorie a Islamului, care este încheiată în mod abrupt cu câteva subcapitole dedi-
cate apariției jihadismului și combatanților arabi care au luptat în războiul din Bosnia. 
În cea de-a doua partea aceștia vorbesc despre nașterea mișcărilor islamiste și despre 
ismaeliții din Alamut. În încercarea de a contura o genealogie a terorismului auto-
rii aduc în discuție secta asasinilor – mâncătorii de hașiș (hashishiyun). O poziție pe 
care mari specialiști precum Henry Corbin sau Farhad Daftary o critică cu vehemență. 
Câteva clarifi cări se impun! Falsul renume al sectei ismaelite se datorează fabulațiilor 
lui Marco Polo, a imaginației cruciaților și a propagandei dusă împotriva lor de că-
tre abbasizi și selgiucizii. Teoria cum că termenul de asasin derivă din cuvântul arab 
hashshashin a fost inventată pe la 1807 de către Sylvester de Sacy, iar mai apoi popula-
rizată de către Joseph von Hammer-Purgstall. Termenul de asasin nu vine din limba 
arabă și nu are nicio legătură cu secta ismaelită. Termenul de la care au pornit toate 
speculațiile lingvistice ale lui Sacy este asās (fundație). Hasan ibn al-Sabbah obișnuia 
să vorbească despre ismaeliți ca fi ind asāsiyun (cei care sunt loiali fundației). Ismaeliții 
nu erau consumatori de hașiș, iar cetățile lor nu erau locuri ale desfătării. Totodată, nu 
au fost nici mai puțin morali și nici mai brutali decât contemporanii lor.

Când vine vorba de trecerea în revistă a organizațiilor teroriste existente, auto-
rii încurcă puțin lucrurile și asociază gruparea Jihadul Islamic Egiptean cu gruparea 
Hezbollah din Liban, afi rmând că aceste două organizații ar fi  avut legături. E aproape 
adevărat! Hezbollah a avut legături cu organizația Jihadul Islamic, însă nu cu orga-
nizația egipteană, ci cu cea libaneză. Cele două organizații fi ind două chestiuni total 
diferite. Închei prin a spune că lucrarea autorilor nu poate fi  tratată ca fi ind nimic mai 
mult decât o lucrare de popularizare, și nicidecum una de specialitate.
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