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P O L I T I A C A P I TA L E I

MEDICI
TERORI{TI
(urmare din pagina 1)
Din surse apropiate SCPPAB (Serviciul de Control,
Paz` [i Protec]ie al Aeroportului Brisbane), care a participat la interpelare, am aflat c` individul dorea s` c`l`toreasc` \ntr-u
una din ]`rile Pacificului de Sud, foarte
probabil la Singapore sau \n Malaezia.
|n posesia lui au fost descoperite mai multe documente false [i bilete de avion c`tre mai multe destina]ii, pe nume diferite. Aceast` informa]ie nu a fost comunicat` presei de autorit`]i [i nici confirmat` de ele.
Scotland Yard sus]ine c` suspectul ar avea ceva \n
comun cu cele \ntâmplate nu departe de Piccadilly
Circus, \n plin centrul Londrei, unde dou` ma[ini capcan`, blindate cu exploziv, urmau s` produc` un adev`rat dezastru.

Amintim c` pe 31 iunie [i 1 iulie, [apte persoane
fuseser` re]inute \n acest dosar de autorit`]ile britanice, din care una la Liverpool, imediat dup` ce ma[inile
capcan` au fost descoperite.
Din cele declarate de procurorul general al Australiei, Philip Ruddock, reiese c` suspectul este de
profesie medic, ca \nc` al]i doi suspec]i aresta]i de
autorit`]ile britanice, unul cu studii de medicin` efectuate \n Iordania, iar cel`lalt \n Irak.
Considerat cet`]ean model, el era directorul unei
clinici, la Sud de Brisbane, [i [i-a
a f`cut studii de medicin`, rezidenat [i internat \n India.
Stabilit la Liverpool, din septembrie 2006, se instalase la Brisbane \n urma unui anun] f`cut de autorit`]ile australiene \n revista de medicin` „British Medical
Journal“.
Pe 3 iulie a.c., un alt medic din Liverpool a fost
audiat de poli]ia britanic`. Na]ionalitatea acestuia, cât
[i identitatea, n-a
au fost comunicate de autorit`]i presei, iar individul nici nu a fost re]inut pentru cercet`ri
ulterioare.
Se pare c` a fost vorba doar de o coinciden]`.
Pentru c` nu to]i medicii musulmani stabili]i \n Marea
Britanie sunt terori[ti. Ci adev`ra]i fideli lui Allah. |n
plus, ne-a
a fost confirmat c` to]i medicii care lucreaz`
\n ]ar`, inclusiv cei care fac obiectul anchetei, au intrat
\n Marea Britanie \n condi]ii absolut legale, prin intermediul NHS (Serviciul Na]ional de S`n`tate).
Prinderea lui a fost posibil` \n urma unei colabor`ri
strânse \ntre poli]ia britanic` [i australian`, cu ajutorul
unor informa]ii transmise de Scotland Yard poli]iei
australiene \n intervalul 29 iunie-2
2 iulie.
Din informa]iile furnizate de Serviciul de Combatere a Luptei Teroriste Organizate (SCLTO) a poli]iei
australiene, reiese c` din 2001, dup` atentatele de la
New York, peste 20 de persoane au fost arestate sub
acuza]ia c` au desf`[urat activit`]i teroriste \n Australia,
]ar` \n care popula]ia musulman` num`r` 340.000350.000 de persoane din 21 de milioane de locuitori.
Suspectul arestat la Brisbane, al c`rui nume n-a
a
fost comunicat presei, se nume[te Mohammed Haneef.
{i ceilal]i medici au fost identifica]i. Este vorba de
un neurolog iordanian - Mohammed Jamil Abdelkader
Asha, \n vârst` de 26 de ani, care lucreaz` la North
Staffordshire Hospital [i so]ia sa, Maroua Daana, de
27 de ani, laborant` la acela[i spital.
Amândoi au fost aresta]i de autorit`]ile britanice pe
30 iunie a.c. Conform celor anun]ate de unii responsabili politici \n Iordania, care vor s` p`streze anonimatul, evident, se pare c` Asha ar fi „creierul“ atentatelor ratate.
Cel`lalt medic, identificat ca fiind de origine irakian`, se nume[te Bilal Abdulla, a ob]inut diploma de
medic la Bagdad, \n 2004, [i lucra la Royal Alexandra
Hospital Paisley (Glasgow), unde se afl` internat \n
stare grav`, fiind implicat \n atentatul de la aeroport.
Ceilal]i doi indivizi implica]i \n atentatele ratate,
unul \n vârst` de 28 de ani [i cel`lalt de 25 de ani, au
fost aresta]i pe 1 iulie a.c., \n locuin]a lor - aproape de
Paisley. Se pare c` ace[tia ar fi de origine saudit`,
conform informa]iilor primite de la poli]ia din Strathclyde (Glasgow).

Cei doi medici care au intrat cu jeep-u
ul \n terminalul extremist, specializat \n acte teroriste de tip kamiAeroportului Glasgow, sunt Khalid Ahmed [i Bilal Adbu- kadze.
llah. Ei ar fi putut s` fie [i [oferii celor dou` vehicule
|n ceea ce \l prive[te pe George Habache, fondag`site la Londra, c`ptu[ite cu benzin`, bombe [i cuie. torul Frontului Popular de Eliberare a Palestinei, care
Un angajat al Serviciului de securitate a precizat este responsabil de o serie de deturn`ri de avioane la
c` laboratorul clandestin care a fabricat explozibilul sfâr[itul anilor '60 [i \nceputul anilor '70, este, de aseeste plasat cu certitudine lâng` Glasgow. De mai mult menea, medic pediatru.
timp, semnalase superiorilor s`i c` acolo se petrec
Contrar a ceea ce crede lumea, c` extremi[tii sau
lucruri ciudate f`r` ca cei responsabili s` se fi agitat \n terori[tii sunt indivizi s`raci, debusola]i, cu creierul
mod deosebit.
|n sfâr[it, ultimul mohican, \n vârst` de 26
de ani, arestat la Liverpool, s-a
ar p`rea c` este
intern, originar din Bangalore, India, [i lucreaz`
la Halton Hospital Runcorn.
Din investiga]iile unor jurnali[ti se pare c`
el, [i cel re]inut pe aeroportul din Brisbane, ar
fi lucrat, la \nceput, \mpreun` \n acela[i spital.
Speciali[tii \n explozibili ai poli]iei britanice
au aruncat \n aer un vehicul suspect, parcat
lâng` o moschee aflat` \n aria metropolitan`
a Glasgow-u
ului.
Ceva mai târziu, pirotehni[tii de la Scotland Yard au efectuat explozia controlat` a
unui pachet suspect \n apropierea sta]iei de
metrou Hammersmith din Vestul Londrei.
Scotland Yard a deschis dosar medicilor Terminalul aeroportului din Glasgow
terori[ti, f`când nu mai pu]in de 19 perchezi]ii, dup` ce pe 29 iunie a.c., dou` ma[ini capcan` \n- „sp`lat“ - sau care au nevoie de bani, Magnus Ranc`rcate cu explozibil au fost descoperite \n centrul storp, un expert \n terorism de la Institutul Na]ional
Londrei, \n apropiere de Piccadilly Circus, iar pe 30 iu- Suedez de Ap`rare din Stockholm, ne-a
a explicat c` \n
nie, o alt` ma[in` blindat` cu explozibil a intrat \n ter- realitate ace[ti indivizi comit, \n general, atentate f`r`
minalul aeroportului din Glasgow. Din fericire, nici una a fi manipula]i [i sunt inteligen]i.
Men]ion`m c` prim ministrul britanic Gordon
dintre bombe nu a explodat.
Brown a luat decizia s` \nt`reasc` controlul imigra]iei
cadrelor
medicale prin sistemul de s`n`tate NHS, caCOMENTARIUL AUTORULUI
re \n majoritatea cazurilor, provin din Irak, Iordania,
Liban [i India.
Nicio religie din cele existente, [i cunoscute pân` \n
Unii opozan]i ai lui Brown \l consider` „Dr. Terror“
prezent, nu \ndeamn` la ur` rasial`, la atentate, crim`
pentru proiectul lui de a introduce \n sistemul na]ional
sau asasinat. Nicio religie nu are ca scop \n sine r`ul,
de s`n`tate NHS, o celul` responsabil` cu identifica[i \n special, r`ul contra omului.
rea terori[tilor infiltra]i.
Organiza]iile politice extremiste sunt cele care hr`Cu toate acestea, Centrul de Analiz` a Terorismului a
nesc ura rasial` [i manipuleaz` religiile \mpotriva ocoborât nivelul de alert` terorist` de la critic la grav,
mului, \n special islamul, pentru atingerea unor scoceea ce nu contrazice, \n fond, pozi]ia lui Brown fa]`
puri personale care sunt interpretate \n favoarea omude securizarea imigra]iei cadrelor medicale pe solul
lui, \n special al celui de religie musulman`.
britanic, a afimat ministrul de interne Jacqui Smith.
Indiferent dac` este vorba de atentate sau r`piri, \n
Sâmb`t`, 7 iulie 2007, britanicii au comemorat atenspatele actelor criminale se afl` revendic`ri politice, \n
tatul uciga[ din 2005, care a f`cut 56 de mor]i.
general eliberarea unor terori[ti condamna]i la ani grei
La depunerea coroanelor de flori de la gara londe deten]ie sau revendic`ri materiale, care servesc la
donez` Kings Cross, al`turi de primarul general al
rândul lor la comiterea altor atentate sau altor r`piri,
Londrei-K
Ken Livingstone, \n semn de solidaritate a fost
conform unui proces elicoidal, o reuniune disjunct` de
prezent [i omologul s`u parizian, Bertrand Delanoë.
procese ciclice pe vertical`.
Cu dou` zile \nainte, pe 5 iulie a.c., un poli]ist bri|n \ncheiere, ne-a
am putea \ntreba, de ce oare \n
a deplasat la
tanic, specialist \n atentate teroriste, s-a
astfel de tentative au fost implica]i atâ]ia purt`tori de
Brisbane (Australia) pentru a fi prezent la un interogahalate albe, fideli jur`mântului lui Hypocrat care sertoriu unde rezidentul britanic de na]ionalitate indian` vesc binelui omului?
Mohammed Haneef - a furnizat informa]ii, \n urma c`|n primul rând, pentru c` terorismul este un proces
rora Scotland Yard a solicitat Parchetului \ns`rcinat cu
social \n plin` evolu]ie [i expansiune, el luând forme
studiul [i analiza atentatelor teroriste de pe lâng` Tridiferite de la un context social-iistoric la altul, care penbunalul de la Londra, s`-ll inculpe pe Bilal Abdullah cu
tru a supravie]ui [i a fi performant, trebuie s`-[
[i \nlocapul de acuzare „complotare \n vederea provoc`rii de
cuiasc` schemele clasice cu modele noi, fiabile realiexplozii“ \n dosarul „Medicii Terori[ti“, legat de atent`]ii.
tatele ratate de la Londra [i de la Aeroportul Glasgow.
Astfel, din ce \n ce mai mult, pentru comiterea de
Prof. univ.
atentate inteligente, grupurile extremiste renun]` la
dr. Thomas CSINTA
abru]i [i recruteaz` cadre performante, cu \nalt` calificare, u[or manipulabile, care s` fie capabile s` duc` la bun sfâr[it un plan bine
ULTIMA OR~
conceput [i organizat.
Lumea \mb`trâne[te [i omul tr`ie[te
din ce \n ce mai mult. Indiferent dac`
vorbim de Europa Occidental`, SUA,
Canada sau Australia. Astfel, cadrele
medicale sunt foarte c`utate, iar migra]ia
Doi tineri care au pus
lor este mai pu]in supravegheat` de
bazele unei „afaceri“, pe cât
un fel datorit`
autorit`]i [i facilitat` \ntr-u
nevoii de ele. |n alt` ordine de idei, pende profitabile pe atât de
tru c` cei care au depus jur`mântul lui
„penale“, cultivând canabis
Hypocrat, preg`ti]i de sacrificiul suprem
în podul casei, au fost depentru a salva vie]i, sunt considera]i oapista]i de poli]i[ti din Brigada
meni eliti[ti \n societate [i pare de nede Combatere a Criminalit`]ii Organizate Timi[oara.
conceput s` fie criminali sau, mai mult,
Cei doi suspec]i: H. Bogdan Alexandru, de 28 de ani, [i H.
asasini.
Adrian de 23 de ani, s-a
au documentat înainte de a trece la fapte.
{i totu[i, un num`r considerabil de
Au procurat semin]ele din Olanda [i, pentru dezvoltarea rapersonalit`]i marcante ale organiza]iilor
pid` a plantelor, au achizi]ionat instala]ii pentru asigurarea luconsiderate teroriste, sunt de profesie
minii, umidit`]ii [i temperaturii optime. Ei au creat condi]ii de ser`
medici. Egipteanul Ayman al-Z
Zawahri,
pentru a accelera cre[terea plantelor cu un procent de THC
Qaida, bra]ul drept al
num`rul doi din Al-Q
(tetrahidrocanabinol) superior celor aflate în mediul natural.
lui Ossama Ben Laden sau Mahmoud
Zahar - simbolul organiza]iei extremiste
În urma descinderii, poli]i[tii au depistat, în podul imobilului
Hamas, medicul personal al fondatorului
respectiv, mai multe ghivece în care se aflau plante de canabis,
grupului, Cheikh Ahmed Yassine - ucis
în faz` incipient` de dezvoltare, fiind g`sit` [i cantitatea de a\ntr-u
un raid israelian \n 2004 - to]i au stuproximativ trei kilograme canabis uscat, rezultat` dintr-o
o cultur`
dii medicale.
anterioar`. Comercializarea „materialului“ ob]inut \n dou` cicluri
Mai mult, succesorul lui Yassine,
de produc]ie ar fi adus tinerilor un profit de aproximativ 6500 euro.
Abdel Aziz Ranitsi este [i el medic
Tribunalul Timi[ a emis mandat de arestare preventiv`, penpediatru. Radicalismul lui \n islam
tru 29 zile, pe numele unuia dintre suspec]i, iar cel de-a
al doilea
dateaz` \nc` din anii de studen]ie de la
este cercetat în stare de libertate. Ambii risc` o pedeaps` cu înCairo. Fondatorul Djihad-u
ului islamist
chisoarea între 3 [i 15 ani.
palestinian, Mohammed al-H
Hindi a obPoli]i[tii continu` cercet`rile pentru stabilirea tuturor persoa]inut diploma \n medicin` la Cairo, \n
nelor implicate.
1980. La mai pu]in de un an de la \ntoarcerea \n ]ar` a creat grupul islamist
Florin Z .

Canabis
în pod

