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Rezumat: Statul Islamic (ISIS) – un nou tip de terorism care ameninţă planeta. 

Statul Islamic a devenit placa turnantă pentru terorismul global – în condiţiile în care 

populaţia musulmană a depăşit 1,6 mld. de oameni. 

Statul Islamic, criza migraţiei excesive spre occident, schimbările inevitabile din Orientul 

Mijlociu şi Nordul Africii sunt subiecte fierbinţi pentru lumea modernă. 
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Abstract: The Islamic State (ISIS); - a new type of terrorism that threatens the planet. 

The Islamic State became the turning point for global terrorism – given the fact that Muslim 

population has exceeded 1.6 billion people. 

The Islamic State, the crisis of excessive migration to the West, the inevitable changes in the 

Middle East and North Africa are hot topics for the modern world. 
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Multitudinea de atentate teroriste care a avut loc numai în decursul anului 2015, 

în toate zonele lumii, dar mai ales în Europa; începând cu cel de la Paris din 07.01.2015 şi 

încheiată tot la Paris cu cel din 13.11.2015 – ce a avut urmări deosebit de grave – 132 de 

morţi şi peste 250 de răniţi, continuând cu atentatele teroriste din Belgia, Danemarca (la 

Copenhaga), Cehia, Tunisia, Suedia, Turcia (la Ankara şi Istambul), Afganistan (la Kabul), 

Liban (la Beirut), Siria, lista putând continua, demonstrează sporirea ameninţărilor la adresa 

securităţii întregului mapamond. 

Predicţiile futurologilor din domeniu, Alvin Toffler, George Friedman, James 

Canton s-au adeverit în cea mai mare măsură, respectiv, un viitor extraordinar de dinamic, 

turbulent şi multidimensional, esenţiale fiind securitatea globală şi terorismul. Concluzia ar 

fi că populaţia planetei nu este pregătită pentru a face faţă viitorului, a ameninţărilor 

asimetrice – teroriste. 
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„Oamenii să fie conştienţi că în lumea după 11 septembrie, securitatea va fi o marfă 

preţioasă, care trebuie îngrijită, protejată şi administrată astfel dacă vrem să 

supravieţuim.”1 

Nu există nici o politică sau strategie actuală de combatere universal valabilă, 

aplicabilă pentru democraţii – astfel, fiecare combatere a terorismului îşi are propriile 

caracteristici unice. Numai respectarea statului de drept, a libertăţilor civile – nu conduce la 

combaterea fenomenului terorism. 

Statele au dezvoltat tactici de reacţie rapidă, echipe de elită, combaterea ţintelor 

unice, importante, cu drone perfecţionate (SUA şi Israel), cu infiltrări în organizaţii, cu 

tăierea surselor de finanţare, colaborări şi schimburi de informaţii în domeniu etc. 

Cele mai multe strategii de combatere a terorismului s-au dovedit mai puţin 

eficiente, avându-se în vedere evoluţia fenomenului terorist din prezent şi din perspectivă. 

Astfel, după uciderea în mai 2011 a emirului Osama Bin Laden, împuşcat în 

complexul rezidenţial din Abbottabud din Pakistan, de către Forţele Speciale SEAL şi CIA, 

organizaţia teroristă Al Qaeda a fost depăşită de o altă organizaţie teroristă – partea mult 

mai dură desprinsă din aceasta – Statul Islamic (din Siria şi Irak) – ISIS. 

Imaginea pe care voia să o ofere Bin Laden despre el însuşi era de un luptător zelos 

pentru libertate şi care i-a mobilizat pe fundamentaliştii islamici din toată lumea într-o forţă 

de luptă capabilă să distrugă, „malefica” civilizaţie occidentală, după cum afirma chiar 

emirul. 

Planul Al Qaeda, pe o perioadă de douăzeci de ani (2001 – 2020) era să se ajungă la 

victoria finală, prin etapele: 2001 – 2003 Trezirea; 2003 – 2006 Descoperirea; 2006 – 2010 

Ascensiunea; 2010 – 2013 Preluarea puterii; 2013 – 2016 Naşterea Califatului; 2016 – 

2020 Victoria finală.2 

Emirul Bin Laden nu a reuşit să-şi împlinească visul, însă Statul Islamic (ISIS) a 

ajuns în scurt timp – la sfârşitul lunii iunie 2014 să declare constituirea „Califatului 

Islamic”. 

De fapt Statul Islamic este opera, „planul macabru” al unui ofiţer irakian din 

serviciile secrete ale lui Saddam, Hoji Bakr, după invadarea Irakului de către trupele aliate 

conduse de SUA, rămas fără slujbă, a creat un grup terorist în Siria care urma să atace 

Irakul cucerit, cu numele Statul Islamic din Irak condus de Abu Musab al-Zarqawi, după 

care se urmărea fuzionarea cu Al Qaeda din Irak având drept rezultat proclamarea ISIS, 

Statul Islamic din Irak şi Levant. 

Revista germană Der Spiegel menţionează că: etapele de creare ale Statului Islamic; 

metodele de construcţie a acestuia; modul cum a cucerit în trei ani un teritoriu mai mare 

decât suprafaţa Marii Britanii, o parte mare din Irak şi Siria; părţi mai mici din Iordania şi 

Liban, aveau drept rezultat apariţia Statului Islamic ce devenea astfel, cea mai bogată 

organizaţie teroristă din lume. Mulţi adepţi din Occident ajung să i se alăture neîncetat, se 

foloseşte de o propagandă abilă, profesionistă, se profită de o comunitate internaţională 

amorţită şi de multe erori ale occidentalilor, se beneficiează de o finanţare preţioasă din 

                                                 
1 James Canton, Provocăriile viitorului, Ed. Polirom, Bucureşti, 2010, p. 246. 
2 Publicaţia Panorama, Italia, din 27.09. 2006 – Marco De Martino. 
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partea unor state arabe din zonă, începând cu Arabia Saudită; alte finanţări la care ne vom 

referi în continuare şi iată cum acest stat capătă o audienţă globală prin teroare, cu un 

proiect de stat, aparent bine închegat spre deosebire de Al Qaeda. 

De asemenea: 

 metodele de construcţie de organizaţie sunt diferite; 

 a cucerit un teritoriu faţă de Al Qaeda care are în plan atacarea statelor occidentale 

şi înlăturarea conducerilor corupte din statele musulmane; 

 a anihilat opoziţia; 

 ISIS nu este doar o organizaţie teroristă – ci tinde spre a fi şi o organizaţie politică, 

adoptând şi exploatând din plin conjunctura în beneficiul său; 

 a câştigat legitimitate recunoscută; 

 a întemeiat Califatul, visul etern al musulmanilor; 

 a dus un război informaţional cu rezultate deosebite; 

 a condamnat Al Qaeda că s-a abătut de la ideologia lui Bin Laden; 

 s-a folosit şi de metode dure pentru a induce frica, teama, precum: decapitarea 

occidentalilor, incendierea pilotului iordanian, uciderea, pe o plajă, a creştinilor copţi, 

crucificări, oameni îngropaţi de vii ş.a. – au adus repulsie, oroare şi teamă; 

 a interzis fumatul şi camerele de filmat; 

 a instituit multe interdicţii pentru femei; 

 „noua credinţă” – obligatorie; cine se opune este executat, contrar Coranului; 

 Abu Bakr al-Baghdadi vrea să fie asemănat cu Mollahul Omar din Al Qaeda. 

Pe lângă sponsorizările de la statele din zonă, ISIS s-a folosit şi de bogatele câmpuri 

de petrol cucerite din Siria de Est (2 mil. $/zi), de banii obţinuţi din jefuirea băncilor siriene 

şi irakiene, de banii celor bogaţi din Golful Persic. 

În ciuda „tratamentului” barbar aplicat, ISIS a transmis zonei şi lumii întregi un 

mesaj pozitiv pentru musulmani: 

 reîntoarcerea Califatului; 

 o Nouă Epocă de Aur a Islamului; 

 stabilitate în Orientul „dezordonat” (Siria, Irak, Libia, Egipt etc); 

 Califatul (ISIS) s-a materializat în prima zi a Ramadanului din 2014, deci o zi 

simbolică pentru toţi musulmanii şi multaşteptată; 

 s-a ocupat de administrarea problemelor teritoriului cucerit şi nu de jefuit; 

 a stabilit cantine volante; 

 a astupat gropile din drumuri; 

 dezvoltarea unei reţele de electricitate pentru populaţie – un trai decent într-un stat; 

 s-a ajuns la un fel de consens popular, foarte important pentru un stat în haosul din 

zonă; dar mai ales că nu a prădat totul, ci a încercat să şi construiască, să introducă o ordine 

firească; 

 a dat un mesaj pentru toţi tinerii musulmani nemulţumiţi de conducerea statelor, 

lipsiţi de drepturi şi o corupţie excesivă – cauza Revoluţiilor Arabe; 

 a excelat în propagandă; 

 visul lui Al-Baghdadi – Noul Califat s-a împlinit; 
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 îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale musulmanilor; 

 se doreşte anexarea Iordaniei şi a Israelului pentru a se ajunge la vechile frontiere 

ale Califatului secular. 

 Se poate aprecia că terorismul islamic a devenit mai puternic şi a intrat în 

domeniul construcţiei naţionale. 

 Prin măsurile luate de ISIS a depăşit pe Bin Laden în lumea afacerilor, ştiut fiind 

faptul că acesta a investit bani în drumuri, poduri, deci în infrastructură (Sudan), bănci, 

firme de construcţii, pescuit etc. 

 ISIS posedă o avere de peste 2 mld. $, întrecută fiind doar de OEP (cu ani în urmă) 

care avea 8-14 mld. $. 

 ISIS s-a remarcat prin „îndrăzneală” militară, manipulare (în toate domeniile), 

programe sociale, construcţie naţională, Califat. 

 Aşadar ISIS, sub conducerea lui Abu Bakr al-Baghdadi a devenit un model de 

succes al terorismului islamic – dezvoltând deci un nou tip de terorism. Astfel în numai trei 

ani, ISIS a reuşit, prin metode brutale, dure, oribile, îmbinate cu cele de înţelegere, viziune, 

să realizeze reconstrucţia Califatului. Al-Bgdhdadi pretinde că este descendentul direct al 

profetului Mahomed, el provenind dintr-o familie religioasă, cu fraţi, unchi şcoliţi; faţă de 

toţi ceilalţi conducători. 

 Al-Baghdadi a fost imam în Bagdad, capturat de trupele SUA şi eliberat după 

aproape un an, dintr-un lagăr de detenţie...; de ce? 

 Până la Azzam, nici un alt lider religios musulman nu a mai fost pregătit ca Al-

Baghdadi, exceptând pe Said Qutb şi Maududi. 

 Interesant este că ISIS nu a cucerit nimic de la Assad, ci s-a luptat cu rebelii şi alte 

grupuri jihadiste pentru crearea propriilor enclave. Astfel Frontul Islamic şi Armata Siriană 

Liberă sunt inamicii lui ISIS. 

 Rusia înarmează pe Assad din Siria. 

 SUA înarmează pe rebelii anti-Assad, iar ISIS procură armament, de la ambii 

combatanţi, fiind cea mai dotată organizaţie teroristă din lume cu armament modern. 

 Turcia şi PKK sunt de aceeaşi parte a baricadei în lupta cu ISIS, deşi sunt duşmani 

de moarte în condiţii normale. 

 ISIS s-a remarcat prin privatizarea terorismului în comparaţie cu OEP sau IRA, a 

mai câştigat prin extracţia de petrol, contrabanda cu acesta, priceperea de a colabora cu 

liderii locali, inclusiv împărţirea câştigurilor din petrol cu triburile locale; nu în ultimul rând 

luptătorii sunt plătiţi cu bani obţinuţi de la populaţie fără însă a o jefui. 

 Motivarea luptei ISIS s-a concretizat în statul nou creat, Califatul modern, o insulă 

de stabilitate în cele mai nesigure zone din Orientul Mijlociu. 

 Aşadar ISIS s-a remarcat prin modernitate şi pragmatism, abilităţi tehnologice, 

propagandă psihologică; a profitat de slăbiciunea statelor din zonă, de neînţelegerile statelor 

occidentale plus Rusia şi chiar de eşecul Occidentului de a soluţiona problema cu 

consecinţe probabil dezastruoase şi pe termen îndelungat asupra ordinii mondiale. 

 Primăvara Arabă şi ISIS să fie, oare, un răspuns la conducerea coruptă a statelor 

din nordul Africii şi Orientului Mijlociu, precum şi la slăbiciunea marilor puteri? 
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 ISIS a ştiut să exploateze conflictele din Siria, tensiunile sectare din Irak, extinse 

în Egipt, Libia şi alte state arabe, slăbite, iar altele în colaps de mai mulţi ani. 

 ISIS a devenit placa turnantă pentru pentru terorismul global şi aceaste în 

condiţiile în care populaţia musulmană a ajuns la peste 1,6 mld. de locuitori, iar schimbările 

din zona menţionată sunt inevitabile. 

 Statul Islamic, un nou tip de terorism şi criza migraţiei excesive spre Occident vor 

fi două subiecte fierbinţi pentru lumea modernă, împreună cu schimbările inevitabile din 

Orientul Mijlociu şi Nordul Africii. 
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