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Rezumat: Referindu-se la gruparea teroristă Statul Islamic, adjunctul secretarului 

Departamentului de Stat al Statelor Unite pentru Irak şi Iran afirma, în iulie 2014, că 

aceasta este „mai rea decât al-Qaeda” şi că „nu mai este demult o organizaţie teroristă” 

ci o „armată în plină dezvoltare care încearcă să stabilească o stare de autoguvernare”. 

Analizând gruparea din punct de vedere al organizării, finanţării, leadershipului, 

capabilităţilor militare, obiectivelor şi al strategiei adoptate de aceasta, vom constata 

adevărul acestor afirmaţii precum şi pericolul reprezentat de Statul Islamic la adresa păcii 

şi securităţii lumii. 
 

Cuvinte-cheie: ISIS, organizaţie teroristă, Califat, jihad, Sharia, al-Baghdadi. 

 

Abstract: Referring to the terrorist group Islamic State, Brett McGurk, the State 

Department’s deputy assistant secretary for Iraq and Iran said, in July 2014, that it is 

"worse than al-Qaeda" and that it "is no longer simply a terrorist organization” but a 

“full-blown army seeking to establish a self-governing state". Analyzing the group in terms 

of organization, finance, leadership, military capabilities, objectives and the strategy 

adopted by this, we determine both the truth of these statements and the danger posed by 

the Islamic State to the global security environment. 
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venimentele din Franţa de la începutul anului 2015, care au debutat cu 

împuşcarea jurnaliştilor de la „Charlie Hebdo” şi au avut ca bilanţ 

uciderea a 17 oameni, au făcut dovada faptului că, trei cetăţeni francezi, cu 

convingeri islamiste radicale, bine antrenaţi şi înarmaţi, pot crea într-un stat 

democratic, bine organizat, o stare de teroare şi de asemenea, pot mobiliza prin 

acţiunile lor 90.000 de forţe de ordine, înainte de a sfârşi ca „martiri”, împăcaţi cu 

gândul „răzbunării profetului Mahomed”. Atacurile mai sus amintite au fost 
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revendicate de organizaţia al-Qaeda, Yemen, însă important de văzut aici este 

pericolul pe care îl reprezintă islamiştii radicali din interiorul statelor democratice, 

indiferent de afilierea lor, ale căror intenţii sunt mult mai greu de identificat decât 

ale celor veniţi din exterior.   

Cu un număr de aproximativ 3.000 de luptători proveniţi din Europa de Vest, 

cu obiective clar determinate printre care acela de a „înălţa steagul Statului Islamic 

(SI) deasupra Casei Albe”1 , cu o putere militară, financiară şi politică în continuă 

expansiune, organizaţia teroristă Statul Islamic constituie o ameninţare fără 

precedent la adresa statelor democratice. 

În iulie 2014, adjunctul secretarului Departamentului de Stat al Statelor 

Unite pentru Irak şi Iran afirma, referindu-se la gruparea Statul Islamic, că este 

„mai rea decât al-Qaeda” şi că „nu mai este demult o organizaţie teroristă ci o 

armată în plină dezvoltare” 2.  
 Originea acestei organizaţii, ale cărei rădăcini se regăsesc în Afganistanul şi 

Iordania anului 1999, dar şi modalitatea în care aceasta a reuşit să se dezvolte dintr-

o structură obscură şi sortită pieirii într-una care, la 29 iulie 2014, declara 

înfiinţarea unui califat ce se întinde pe 423 mile în Iraq şi Siria, deşi deosebit de 

interesante, nu vor face obiectul acestui articol. Pentru a putea analiza ameninţarea 

pe care aceasta o constituie la adresa statelor occidentale, vor fi trecute în revistă în 

rândurile următoare capabilităţile, lidership-ul, strategia şi obiectivele acesteia. 

În conturarea profilului Statului Islamic, analizele îl prezintă ca fiind o 

organizaţie fără precedent în istoria terorismului, „o armată în dezvoltare” ce 

„dispune de fonduri, echipament, resurse umane şi capabilităţi operaţionale  mult 

mai sofisticate decât cele cu care vestul s-a confruntat până acum”3.  

În septembrie 2014, Statul Islamic dispunea de un număr de 31.000 de 

luptători, conform estimărilor CIA4, de trei ori mai mult decât numărul apreciat în 

iunie, acelaşi an. Pentru a avea un reper în percepţia acestui număr, el reprezintă 

din punct de vedere cantitativ, un echivalent al militarilor activi din armata 

                                                 
1 Afirmaţia lui Abu Mosa, purtătorul de cuvânt al Statului Islamic, cf. AGERPRES, 

http://www.stiripesurse.ro/analiza-statul-islamic-origini-si-evolutie_931938.html (accesat la 

14.01.2015) 

2 Ben Watson, ISIL Is Now a ‘Full Blown Army’ in Iraq, July 23, 2014, The Defense One,                                 

http://www.defenseone.com/threats/2014/07/isil-now-full-blown-army-iraq/89510/ (accesat la 

12.01.2015)  

3 Marc Pierini, The European Union Must Face the Islamic State, October 2, 2014, Carnegie 

Endowment for International Pace,  http://carnegieendowment.org/2014/10/02/european-union-must-

face-islamic-state 

4 Richard Sisk, CIA Estimates Islamic State Has Tripled to 31,000 Fighters, September 13, 2014, 

Militari Com News, http://www.military.com/daily-news/2014/09/13/cia-estimates-islamic-state-has-

tripled-to-31000 fighters.html  

http://www.stiripesurse.ro/analiza-statul-islamic-origini-si-evolutie_931938.html
http://www.defenseone.com/threats/2014/07/isil-now-full-blown-army-iraq/89510/
http://carnegieendowment.org/2014/10/02/european-union-must-face-islamic-state
http://carnegieendowment.org/2014/10/02/european-union-must-face-islamic-state
http://www.military.com/daily-news/2014/09/13/cia-estimates-islamic-state-has-tripled-to-31000%20fighters.html
http://www.military.com/daily-news/2014/09/13/cia-estimates-islamic-state-has-tripled-to-31000%20fighters.html
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Belgiei5, respectiv jumătate din cel al militarilor activi din armata României6, nici 

unul din aceste state neavând însă capacitatea triplării numărului de militari activi 

într-un interval de cinci luni. 

Vorbind despre capabilităţile de luptă de care dispune, organizaţia are în dotare 

tancuri, transportoare blindate, tunuri, obuziere autopropulsate, instalaţii de lansare a 

rachetelor, precum şi rachete antitanc dirijate (ATGMs), artilerie antiaeriană, sisteme 

antiaeriene portabile7. Cucerirea oraşului Mosul, al doilea ca mărime din Irak, în iunie 

2014, a avut printre rezultate, şi acela că, un important număr de vehicule militare 

americane, tancuri, piese de artilerie, sisteme antiaeriene portabile (MANPADS) şi alte 

tipuri de armament au ajuns din dotarea armatei irakiene în posesia Statului Islamic. O 

mare parte a acestor echipamente au fost transferate în Siria, crescând astfel puterea de 

foc şi mobilitatea luptătorilor mult peste cea avută de al-Qaeda în Mali sau a talibanilor 

în Afganistan8. Analiştii estimează chiar existenţa unui număr mic de elicoptere şi 

faptul că fiecare luptător are în dotare mai multe arme de asalt M-16, muniţia aferentă 

şi veste antiglonţ, capturate de la forţele guvernamentale siriene şi irakiene9. Şi tot la 

capitolul capabilităţi militare vorbim de baze de instrucţie ale căror număr a crescut din 

2013, postările din social media ale grupului dezvăluind faptul că există astfel de 

facilităţi în cele mai importante provincii din Siria şi Irak, aflate sub controlul lor. 

Dincolo de aspectele logistice de care dispune Statul Islamic, distinctiv pentru acesta, 

în rândul organizaţiilor de profil, este capacitatea liderilor săi de a planifica şi executa 

operaţii militare de nivel operativ şi chiar strategic. Reunind ideologia islamistă cu 

acţiunea militară, concretizată în capacitatea de comandă şi control, abilitatea de a 

conduce un război de tip hibrid, executarea manevrei şi a unor ofensive pe mai multe 

fronturi10, se conturează profilul Statului Islamic ca fiind mai mult decât o grupare 

teroristă. 

                                                 
5 http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=Belgium 

6 Idem 
7 Charles Lister , Profiling the Islamic State, Brooklin Doha Center Analysis Paper, no. 13, 

November, 2014 

http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2014/11/profiling%20islamic%20state%2

0lister/en_web_lister.pdf 
8 Marc Pierini, The European Union Must Face the Islamic State, October 2, 2014, Carnegie 

Endowment for International Pace, http://carnegieendowment.org/2014/10/02/european-union-must-

face-islamic-state  
9 Harriet Alexander, and Alastair Beach How Isil is funded, trained and operating in Iraq and Syria, 

The Telegraph, 10 January 2015, 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11052919/How-Isil-is-funded-trained-

and-operating-in-Iraq-and-Syria.html#  
10 Jessica D. Lewis, The Islamic State: a counter-strategy for a counter-state, July 2014, Middle East 

Security Report 21, http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Lewis-

Center%20of%20gravity.pdf  

http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=Belgium
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2014/11/profiling%20islamic%20state%20lister/en_web_lister.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2014/11/profiling%20islamic%20state%20lister/en_web_lister.pdf
http://carnegieendowment.org/2014/10/02/european-union-must-face-islamic-state
http://carnegieendowment.org/2014/10/02/european-union-must-face-islamic-state
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11052919/How-Isil-is-funded-trained-and-operating-in-Iraq-and-Syria.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11052919/How-Isil-is-funded-trained-and-operating-in-Iraq-and-Syria.html
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Lewis-Center%20of%20gravity.pdf
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Lewis-Center%20of%20gravity.pdf
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În sprijinul puterilor militare şi politice fără precedent în rândul 

organizaţiilor teroriste şi capacitatea extraordinară de a transforma succesele  

militare în victorii politice, vine capacitatea de autofinanţare, de aceeaşi natură. 

Prin influenţa pe care a câştigat-o asupra teritoriilor aflate sub control, în august 

2014, analiştii din domeniu estimau că aproximativ 70.000 de barili de petrol sunt 

vânduţi zilnic din Siria şi Irak de organizaţie, pe piaţa neagră din Irak, Liban şi 

Turcia, aceasta obţinând astfel, un venit zilnic de 1-3 milioane de dolari11. Această 

cantitate însemnată de petrol provine, practic, din cele aproximativ 12 câmpuri 

petroliere şi câteva rafinării de care organizaţia dispune12.  

O altă sursă financiară deosebit importantă este considerată a fi jefuirea 

băncilor odată cu capturarea oraşului Mosul, rapoartele sugerând că luptătorii 

grupului au obţinut în urma acestor acţiuni peste 240 de milioane de lire sterline. 

Alte surse menţionează  alături de banii furaţi din aceste bănci şi aurul luat din 

filiala din Mosul a Băncii Centrale Irakiene13.  

Estimările continuă cu suma de 5 milioane de lire sterline lunar, considerată a fi 

câştigată din taxele pe care afaceriştii locali sunt obligaţi să o plătească colectorilor 

Statului Islamic pe teritoriile stăpânite de aceştia, la care se adaugă suma de 40 de 

milioane de lire sterline lunar din sumele primite pentru răscumpărarea ostaticilor 

străini, preţul mediu cerut pentru eliberarea unuia ajungând până la 3 milioane de lire14. 

În bugetul Statului Islamic intră şi donaţiile primite din exterior, însă cifre sunt 

nesemnificative în raport cu cele prezentate mai sus. 

Înainte de a aborda pericolul pe care îl reprezintă Statul Islamic, prin 

obiectivele sale declarate, este important de analizat lidership-ul acestuia şi 

capacitatea conducătorilor de a concretiza scopurilor propuse.  

Liderul grupului, având titulatura de ”Calif” este Abu Bakr al-Baghdadi, în 

vârstă de 44 de ani, aflat în 2014 pe locul 54 în Topul Forbes al celor mai puternici 

oameni din lume. Argumentele celor de la Forbes pentru locul ocupat de acesta sunt 

                                                 
11 Charles Lister , Profiling the Islamic State, Brooklin Doha Center Analysis Paper, No 13 , 

November  2014 

http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2014/11/profiling%20islamic%20state%2

0lister/en_web_lister.pdf 

12 Howard J. Shatz, How ISIS funds its reign of terror, New York Daily News,  September 8, 2014, 

http://www.nydailynews.com/opinion/isis-funds-reign-terror-article-1.1931954# 
13  Marc Pierini, The European Union Must Face the Islamic State, October 2, 2014, Carnegie 

Endowment for International Pace,  http://carnegieendowment.org/2014/10/02/european-union-must-

face-islamic-state 

14 Harriet Alexander, and Alastair Beach How Isil is funded, trained and operating in Iraq and Syria, 

The Telegraph, 10 January 2015 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11052919/How-Isil-is-funded-trained-

and-operating-in-Iraq-and-Syria.html# 

http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2014/11/profiling%20islamic%20state%20lister/en_web_lister.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2014/11/profiling%20islamic%20state%20lister/en_web_lister.pdf
http://carnegieendowment.org/2014/10/02/european-union-must-face-islamic-state
http://carnegieendowment.org/2014/10/02/european-union-must-face-islamic-state
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„remarcabila rapiditate cu care, într-un timp foarte scurt, al-Baghdadi a reuşit să ocupe 

teritorii importante din Irak şi Siria, a captat atenţia întregii planete şi mai ales a celor 

mai importanţi lideri politici, cu o serie de decapitări barbare şi totodată abilitatea sa de 

a pune în funcţiune un sistem prin care câştigă sume de bani deloc neglijabile”15.  

Deşi a avut în permanenţă grijă să fie cunoscute cât mai puţine aspecte 

despre el, al-Bghdadi are o reputaţie de tactician abil, nemilos şi foarte organizat, 

acesta participând, în mod direct, în trecut, timp de opt ani, la acţiuni de luptă, 

conform informaţiilor apărute pe unele site-uri jihadiste16. Aceste  aspecte, pe care 

analiştii le consideră ca fiind foarte atractive pentru tinerii jihadişti17, îi aduc o mai 

mare legitimitate conducerii lui şi totodată capacitatea de a atrage mult mai mulţi 

luptători pentru cauza organizaţiei decât a făcut-o predecesorul său Abu Musab al-

Zarqawi. Stima de care se bucură în rândurile jihadiştilor islamici vine însă şi din 

doctoratul pe care acesta îl are în studii islamice, dar şi provenienţa acestuia dintr-o 

familie cu tradiţie în studierea şi predicarea islamismului. Toate aceste studii, 

precum şi experienţa sa ca imam şi predicator, îl califică pe al-Bghdadi, în ochii 

islamiştilor, la un nivel religios superior celui dobândit de Osama bin Laden sau de 

Ayman al-Zawahir18. 

Pe de altă parte, documente sustrase din casa unor membri ai Statului 

Islamic, pe timpul unui raid al militarilor irakieni au dezvăluit pentru prima dată 

detalii referitoare la structura conducerii acestui grup. Spre deosebire de 

predecesorul său, Abu Musab al-Zarqawi, al-Baghdadi este adeptul centralizării 

puterii. Doi dintre „locotenenţii” lui al-Baghdadi, însărcinaţi cu controlul 

operaţiunilor sunt Abu Ali al-Anbari, care se ocupă de conducerea acţiunilor în 

teritoriile ocupate din Siria, respectiv Abu Muslim al-Turkman a celor din Irak. Cel 

dintâi este cunoscut ca fiind un fost general-maior din armata irakiană, în perioada 

lui Saddam Hussein, iar al doilea, având ca background gradul de locotenent-

colonel şi funcţii ocupate în serviciile de informaţii şi cele de forţe speciale 

irakiene. Cei doi foşti ofiţeri, spun unii analişti, sunt cei care îl menţin pe al-

                                                 
15 http://www.forbes.com/profile/abu-bakr-al-baghdadi/ 
16 The biography of Sheikh Abu Bakr Al-Baghdadi, 

https://archive.org/stream/TheBiographyOfSheikhAbuBakrAlBaghdadi/The%20biography%20of%20

Sheikh%20Abu%20Bakr%20Al-Baghdadi_djvu.txt 
17 Profile: Abu Bakr al-Baghdadi, BBC,  July 5, 2014,  http://www.bbc.com/news/world-middle-east-

27801676 
18 Charles Lister , Profiling the Islamic State, Brooklin Doha Center Analysis Paper, No. 13, 

November  2014, 

http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2014/11/profiling%20islamic%20state%2

0lister/en_web_lister.pdf 

http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2014/11/profiling%20islamic%20state%20lister/en_web_lister.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2014/11/profiling%20islamic%20state%20lister/en_web_lister.pdf
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Baghdadi la conducerea Statului Islamic.19 Direct subordonate lui al-Baghdadi sunt 

Shura, organul consultativ suprem, care, în mod teoretic, trebuie să autorizeze 

deciziile Califului, având totodată autoritatea legală de a-l înlocui pe acesta în cazul 

neîndeplinirii atribuţiunilor şi Sharia, cea mai importantă structură a Statului 

Islamic, având rolul de a supraveghea punerea în aplicare a legii islamice. Cel 

dintâi consiliu este estimat a avea între nouă şi 11 membri, iar cel de-al doilea şase. 

Nivelul următor de lidership cuprinde o serie de consilii mai puţin 

importante decât cele prezentate mai sus, dar la fel de bine identificate şi cu sarcini 

precise precum: Consiliul de Informaţii şi Securitate, însărcinat cu menţinerea 

autorităţii şi securităţii lui al-Baghdadi,  Consililul Militar ce are ca atribuţii 

plaificarea şi conducerea acţiunilor de luptă împotriva forţelor externe şi Consiliul 

Provincial care se ocupă de aspectele administrativ-civile ale provinciilor ocupate 

de Statul Islamic. Fiecare provincie este condusă la rândul său de un guvernator. 

Există, de asemenea, un Consiliu al finanţelor, un Consiliu Media şi un Consiliu 

Religios, ale căror sarcini se subînţeleg20. Pe de altă parte, Grupul de Analiză 

Soufan a identificat o serie de oficiali importanţi cu un rol specific în rândurile 

grupului. Abdul Rahman al Afari este membru al consiliului militar, responsabil de 

familiile luptătorilor decedaţi, Abdulla Ahmad al Mishhadani răspunde de 

administrarea locaţiilor în care sunt cazaţi luptătorii străini,  Abu Yahya al Iraqi 

care se află în permanenţă alături de al- Baghdadi este ofiţer de legătură între acesta 

şi Abu Ali al Anbari21. La nivelul organizaţiei există şi funcţia de ofiţer de presă,  

Abu Muhammad  al Adnani, cel care ocupă această funcţie putând fi văzut 

îndeplinindu-şi atribuţiunile specifice alături de jurnalistul Vice-News, Medyan 

Dairieh, cel care a filmat singurul documentar despre Statul Islamic, în oraşul sirian 

Raqqam, după ocuparea acestuia22.  

Conform documentelor capturate, menţionate mai sus, grupul are de asemenea 

aproximativ 1.000 de lideri militari, la nivelurile superioare de organizare, fiecare 

dintre aceştia având cunoştinţe de tactică şi tehnice în domeniul militar.  

După cum putem observa aşadar, Statul Islamic reprezintă de o grupare bine 

organizată, având în funcţii cheie oameni cu o bogată experienţă în domeniile în 

                                                 
19 Ruth Sherlock, Inside the leadership of Islamic State: how the new 'caliphate' is run, The 

Telegraph, July 9, 2014, 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/10956280/Inside-the-leadership-of-

Islamic-State-how-the-new-caliphate-is-run.html# 
20 Adam Taylor,  Charting the murky leadership structure of the Islamic State, October 30, 2014, The  

Washigton Post, com/blogs/worldviews/wp/2014/10/30/charting-the-murky-leadership-structure-of-

the-islamic-state/  
21  Idem 
22  Documentarul The Islamic State,  http://topdocumentaryfilms.com/islamic-state/ 

http://topdocumentaryfilms.com/islamic-state/
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care activează şi cu o capacitate a liderilor de a transforma succesele militare în 

victorii politice, fără precedent în istoria recentă a organizaţiilor de profil. 

Analizând obiectivele Statului Islamic, constatăm că o bună parte dintre 

acestea sunt prezentate, pe larg, în revista publicată de către organizaţie, intitulată 

”Dabiq”. Numele acesteia, cu o importantă semnificaţie, reprezintă locul în care, 

conform însemnărilor Profetului Mohamed, va avea loc confruntarea între 

musulmani şi ”Roma” (interpretată ca Occident)23. Revista este publicată în mai 

multe limbi, inclusiv engleză, are un format atractiv, o copertă lucioasă şi este 

concepută astfel încât să sprijine efortul de recrutare a luptătorilor, în special din 

statele occidentale. În ceea ce priveşte auto-prezentarea revistei, aceasta se 

caracterizează ca fiind o publicaţie care ”tratează subiecte precum tawhid (unitate), 

manhaj (căutarea adevărului), hijrah (emigrare),  jihad (Războiul Sfânt) şi jama'ah 

(comunitate). Publicaţia conţine de asemenea foto-reportaje, evenimente de 

actualitate, articole informative legate de Statul Islamic"24. 

Revista prezintă,  în mod direct,  scopul organizaţiei în sine,  respectiv acela 

de a forma un califat, pentru ca apoi să poată duce lupta împotriva 

”necredincioşilor”, pregătind astfel lumea pentru Ziua Judecăţii (cunoscută de 

musulmani ca ”yawm al-Qiyama”).  

În ceea ce priveşte califatul, cel de-al doilea număr al publicaţiei, apărut pe  

28 Iulie 2014, îl prezintă ca fiind format din Levant25, „Makkah, Madinah şi  Al-

Quds”, arătând astfel că viziunea califatului Statului Islamic se extinde şi asupra 

Arabiei Saudite şi Israelului. În privinţa Occidentului, jihadişii Statului Islamic 

declară că „vor invada Roma şi o vor cuceri.”  În acest sens, cel de-al cincilea 

număr al revistei Dabiq, intitulat „Cruciada Eşuată”26, are pe copertă  Piaţa Sfântul 

Petru din Roma, arătând prin aceasta ambiţiile Statului Islamic de a cuceri lumea.  

În aceeaşi manieră, numărul patru al revistei, intitulat ”Chemarea lui Hijrah”27, are 

drept subiect principal chemarea musulmanilor din întreaga lume de a se alătura 

                                                 
23  Harleen K Gambhir, Dabiq -The Strategic Messaging of the Islamic State, Institude for the Study 

of  War, August 15, 2014: 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Dabiq%20Backgrounder_Harleen%20Final.pdf  
24 The Islamic State's (ISIS, ISIL) Magazine, The Calrion Project, September 10, 2014,  

http://www.clarionproject.org/news/islamic-state-isis-isil-propaganda-magazine-dabiq  
25  Levant (regiune geografică nedefinită precis care se referă la o mare parte a Orientului Mijlociu la 

sud de Munţii Taurus, mărginită de Marea Mediterană la vest şi de Deşertul Arabiei şi Mesopotamia 

superioară la est. Levantul nu include Munţii Caucaz, Peninsula Arabică, sau Anatolia — deşi uneori 

Cilicia este şi ea inclusă. Peninsula Sinai poate fi inclusă, dar poate de asemenea fi considerată ca o 

regiune de graniţă între Levant şi Egiptul de nord), http://ro.wikipedia.org/wiki/Levant 
26  Cu referire la coaliţia condusă de Statele Unite împotriva Statului Islamic şi care în viziunea lor 

este menită a fi pierdută 
27  Hijrah, Reprezintă migraţia Profetului Mahomed de la Mecca la Medina pentru a scăpa de 

persecuţie.  

http://www.clarionproject.org/glossary/jihad/
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Statul Islamic cât mai curând posibil, iar cel de-al treilea,  intitulat ”Potopul”, face 

trimitere la povestea lui Noe, pentru a transmite mesajul existenţei celor două căi: 

cea de a fi alături de Statul Islamic sau împotriva lui. 

Iar mesajele grupului ajung prin social-media şi mass-media la audienţele 

vizate într-un mod fără precedent. Prin folosirea unei startegii bine stabilite,  Statul 

Islamic crează în rândurile musulmanilor şi a tinerilor naivi şi dornici de aventură, 

chiar şi de altă religie, imaginea unui califat idilic, stabil şi prosper. 

În condiţiile în care, în Siria şi Irak, cea mai mare parte a populaţiei  trăieşte 

în sărăcie, oferirea salariilor, a ajutoarele sociale, precum şi construirea de spitale şi 

şcoli pe teritoriile ocupate, de către organizaţie, au ca rezultat, în lipsa alternativei,  

alăturarea unui număr mare de locuitori. 

În privinţa Europei, criza economică, problemele de integrare socială, 

frustările politice, discursurile xenofobe ale unor lideri politici, tensiunile 

religioase, fac din aceasta un mediu propice recrutărilor. Având un paşasport 

european, aparţinând uneori unor state din zona Schengen, în condiţiile legislaţiei 

actuale,  jihadiştii europeni au o libertate de mişcare totală pe teritoriul Uniunii 

Europene.  Astfel, în momentul de faţă, aproximativ 15.000 de străini din 90 de 

state sunt recrutaţi de organizaţie în Siria şi Irak, estimându-se că peste 3.000 dintre 

aceştia sunt europeni. 

Conform mărturiilor făcute de luptători ai Statului Islamic proveniţi din 

statele europene, procedura de a se alătura organizaţiei este relativ simplă şi constă 

în primul rând  în trecerea frontierei pentru a ajunge în Siria. Aceasta se realizează 

prin puncte ilegale de trecere, cel mai adesea prin Turcia, conduşi de persoane 

plătite de organizaţie pentru această activitate. Ulterior, recruţii sunt preluaţi de 

luptători ai Statului Islamic şi cazaţi alături de alţi noi membri.  

În urma unei serii de interviuri, înregistrarea datelor de identificare şi 

copierea documentelor personale, urmează o perioadă de câteva săptămâni de 

predici despre islamism şi instruirea militară. Pregătirea militară este organizată în 

baze de instrucţie şi cuprinde, ca aspecte principale, antrenarea în folosirea 

pistoalelor, a armelor de asalt şi aruncătoarelor de grenade, dar şi manipularea unor 

sisteme de armament mai sofisticate, de genul rachete antiaeriene portabile.  După 

încheierea acestei perioade de pregătire,  noilor recruţi le sunt încredinţate misiuni 

de pază pentru câteva săptămâni, înainte de a executa operaţiuni militare în prima 

linie sau de a se reîntoarce în statul de provenienţă28. 

                                                 
28  Charles Lister, Profiling the Islamic State, Brooklin Doha Center Analysis Paper, no. 13, 

November  2014 

http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2014/11/profiling%20islamic%20state%2

0lister/en_web_lister.pdf 

http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2014/11/profiling%20islamic%20state%20lister/en_web_lister.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2014/11/profiling%20islamic%20state%20lister/en_web_lister.pdf
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În acest context nu mai poate fi pus la îndoială faptul că Statul Islamic 

reprezintă o organizaţie, în continuă expansiune, care are capabilităţile, respectiv 

intenţia de a întreprinde acţiuni teroriste împotriva statelor non-musulmane.  

Epurările etnice împotriva celor de altă religie au început deja pe teritoriile 

controlate de aceştia. Vorbind de un război asimetric, pericolul reprezentat de 

grupare la adresa securităţii statelor democrate, aşa cum am putut constata deja, 

este unul real. 

În pofida concluziilor desprinse în urma summit-ului Consiliului de 

Securitate din data de 24 septembrie 2014, ce a avut ca temă ”Luptătorii Terorişti 

Străini”29, cea mai importantă fiind obligaţia statelor de a preveni şi stopa 

recrutarea, organizarea, transportul, echiparea şi activităţilor acestora30, până în 

acest moment nu a fost găsită formula respectării ei fără încălcarea unor valori 

democratice fundamentale precum dreptul la liberă circulaţie. În timpul rezolvării 

acestei ecuaţii însă, teroriştii au afirmat în faţa întregii lumi că ”Ils ne sont pas 

Charlie”, iar Marşul Solidarităţii din 11 ianuarie 2015 de la Paris este puţin 

probabil să le fi schimbat opinia. 
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