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În urma unei ascensiuni rapide urmate de cuceriri terito-
riale, aºa-numitul Stat Islamic, cunoscut ºi ca ISIS (Statul
Islamic al Irakului ºi Siriei), ISIL (Statul Islamic al Iraku-
lui ºi Sham-ului sau Levantului) sau cu abrevierea sa arabã
Da’esh, a preluat în acest moment comanda operaþionalã ºi
conducerea miºcãrii globale jihadiste, eclipsând Al Qaeda
Central (AQC), care a atacat teritoriul Statelor Unite pe
11 septembrie 2001. În momentul în care scriu aceastã
carte, ISIS controleazã o zonã vastã din teritoriul Irakului
ºi al Siriei, cu o suprafaþã cât a Marii Britanii ºi cu o popu-
laþie estimatã la 6-9 milioane de oameni. În plus, ISIS de-
þine o armatã sectarã ce numãrã peste treizeci de mii de
combatanþi, constând dintr-un amalgam de insurgenþi lo-
cali înarmaþi din Irak ºi Siria ºi recruþi strãini.

Ascensiunea militarã a ISIS în Irak ºi Siria în 2013 ºi
2014 a trezit în mod brutal puterile regionale ºi globale.
Deºi Statele Unite le antrenaserã ºi cheltuiserã pentru aceas-
ta între 8 ºi 25 de miliarde de dolari,1 forþele de securitate
irakiene, în vara anului 2014, au fost spulberate ca o con-
strucþie fragilã în rãzboiul fulger purtat de o forþã constând
numai din sute sau cel mult câteva mii de combatanþi, luând
pe nepregãtite statele vecine ºi marile puteri. Potrivit New
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York Times, o armatã, printre cele mai mari din Orientul
Mijlociu, care cândva numãra 280 000 de cadre active,
avea acum, dupã unele estimãri, probabil doar 50 000 de
militari.2 În iunie 2014, la câteva sãptãmâni înainte ca
ISIS sã cucereascã Mosulul, al doilea oraº ca mãrime al
Irakului, cu o populaþie de douã milioane, preºedintele
SUA, Barack Obama, a luat în derâdere organizaþia ca
fiind una de amatori ºi a spus cã aceasta nu reprezintã o
ameninþare serioasã la adresa aliaþilor sau intereselor re-
gionale ale Americii: „Analogia pe care o facem aici une-
ori ºi pe care o consider corectã este cã, dacã o echipã de
juniori îmbracã tricourile echipei Los Angeles Lakers,
prin asta nu devin toþi un Kobe Bryant*… Cred cã existã
o deosebire între capacitatea ºi raza de acþiune a lui bin
Laden ºi a unei reþele care plãnuieºte intens atacuri îm-
potriva patriei noastre, pe de o parte, ºi, pe de altã parte,
jihadiºti implicaþi în lupte locale pentru putere ºi dispute,
adeseori sectare.”3 Chiar dacã ISIS nu constituia o ame-
ninþare imediatã asupra teritoriului SUA, criticii au con-
siderat comentariul lui Obama o dovadã a faptului cã
administraþia subestima potenþialul ISIS.

Din 2013 ºi pânã în vara anului 2014, ISIS a înfrânt
atât forþele de securitate irakiene, siriene ºi kurde, cât ºi
pe cele islamiste rivale. Abilitatea grupãrii a fost confir-
matã de cucerirea provinciilor al-Raqqa ºi Deir al-Zour
din Siria, în 2014, ºi, în vara aceluiaºi an, de înfrângerea
rapidã a patru divizii irakiene la Mosul ºi în alte locuri din
nordul Irakului în urma asaltului tenace al unor luptãtori
mult mai puþini numeric.4 Faptul cã ISIS a pãtruns rapid
în aºa-numitul Triunghi Sunnit – zonã din centrul Iraku-
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lui situatã la vest ºi la nord de Bagdad, populatã majoritar
de musulmani sunniþi – ºi punerea sub ameninþare a capi-
talei regionale kurde Irbil au fost de naturã sã alarmeze
guvernele din întregul Orient Mijlociu ºi puterile occi-
dentale. Oficialitãþile SUA se temeau cã Arabia Sauditã ºi
Iordania ar putea fi urmãtoarele þinte ale ISIS.5

Pânã la sfârºitul anului 2014, ISIS cucerise aproximativ
o treime din teritoriile siriene ºi irakiene ºi înaintase spre
frontierele irakiano-iordaniene-saudite, dispunând de re-
þele importante de susþinãtori atât în Iordania, cât ºi în
Arabia Sauditã. În Liban, se spune cã ISIS are câteva sute
de combatanþi la graniþa siriano-libanezã, pe frontul de
est ºi de vest al Libanului. ISIS ºi reþeaua sa de militanþi cu
aceeaºi ideologie au comis atentate sinucigaºe spectacu-
loase ºi au efectuat numeroase incursiuni sângeroase în
teritoriul libanez, capturând zeci de militari libanezi din
forþele de securitate ºi traumatizând o societate deja pola-
rizatã din punct de vedere social ºi sectar. În plus, tenta-
culele organizaþiei s-au întins pânã în Egipt, Libia, Yemen,
Africa de Nord, Afganistan, Nigeria ºi chiar mai departe,
dezvãluind fragilitatea sistemului statal arab ºi existenþa
unor clivaje ideologice ºi comunitare profunde în cadrul
Orientului Mijlociu ºi al societãþilor islamice.6 Pentru a-ºi
apãra interesele ºi a preveni prãbuºirea regimurilor din
Irak ºi Siria, Statele Unite ºi Rusia se aflã în fruntea a douã
coaliþii diferite ºi lanseazã bombardamente sistematice îm-
potriva ISIS ºi a altor grupãri armate afiliate din ambele
þãri. În momentul în care scriu aceastã carte, la sfârºitul
anului 2015, eficienþa coaliþiei SUA ºi a celei ruseºti a fost
limitatã din cauza rivalitãþilor acerbe dintre puterile glo-
bale ºi regionale. Acest lucru s-ar putea schimba, fiindcã
în noiembrie 2015 ISIS probabil a profitat de o deficienþã

A FOST ISIS O APARIÞIE NEAªTEPTATÃ? 3

ISIS_O_istorie_Q5.qxd  12/4/2019  1:50 PM  Page 3



în securitatea Aeroportului Sharm al-Sheikh din Egipt, reu-
ºind sã aducã la bordul unui avion rusesc o bombã artiza-
nalã care a ucis 224 de pasageri. De asemenea, gruparea,
prin intermediul a ºapte atentatori sinucigaºi, a efectuat o
operaþiune de amploare la Paris, ucigând ºi rãnind sute
de civili pe 13 noiembrie 2015. Cu o zi înainte, doi aten-
tatori sinucigaºi ai ISIS au atacat un cartier aglomerat din
Beirut, Liban, lãsând în urma lor sânge ºi distrugeri. Pe 2
decembrie 2015, doi „susþinãtori” ai grupãrii, soþ ºi soþie
(el, Syed Rizwan Farook, în vârstã de 28 de ani, ea, Tashfeen
Malik, de 29 de ani), au atacat un centru de servicii so-
ciale din San Bernardino, California, omorând cel puþin
14 oameni ºi rãnind alþi 21. Rusia ºi puterile occidentale,
în special Franþa, au început sã se coordoneze în mod in-
direct, intensificându-ºi atacurile împotriva teritoriilor de-
þinute de ISIS în Siria, dar aceastã coordonare se aflã încã
într-o etapã de început. Deºi cele douã mari puteri au in-
terese divergente în Siria, preºedintele Obama a decla-
rat cã este deschis faþã de ideea unei cooperãri cu Rusia
în campania împotriva ISIS dacã preºedintele Vladimir V.
Putin începe sã atace gruparea.7

ISIS reprezintã o nouã etapã, un nou val al jihadismului.
În comparaþie cu ISIS, ce a avut o ascensiune uimitoare,
Al Qaeda Central, anterioara grupare principalã a jihadis-
mului global ori a jihadismului salafit (cei doi termeni
sunt sinonimi ºi se referã la activiºtii religioºi militanþi de
tipul Al Qaeda), pare micã. Când s-a aflat la apogeul pu-
terii sale, la sfârºitul anilor ’90, aceasta avea mai puþin de
trei mii de combatanþi, nu deþinea teritorii proprii, era o
miºcare socialã transnaþionalã, fãrã graniþe, fãrã stat. Osama
bin Laden, emirul grupãrii Al Qaeda, s-a aflat sub protec-
þia talibanilor din Afganistan, jurându-i credinþã liderului
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acestora, mollahul Omar (declarat mort din cauze naturale,
în 2015). Într-un mod complet diferit, liderul ISIS, Ibrahim
ibn Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, cunoscut mai
mult dupã pseudonimul sãu de luptã, Abu Bakr al-Baghdadi,
s-a proclamat noul calif, sau conducãtorul suprem al mu-
sulmanilor din întreaga lume, contestând astfel pretenþia
lui Omar de a deþine acest titlu. Contestarea flagrantã de
cãtre ISIS a conducerii Al Qaeda ºi a ambiþiilor sale impe-
riale reflectã ambiþia organizaþiei de a se impune ca un nou
jucãtor major în regiune ºi, totodatã, ca un stat de facto.

ISIS reprezintã un nou pericol pentru securitatea re-
giunii într-un moment când în cadrul societãþilor arabe se
înregistreazã conflicte sociale ºi politice acerbe ºi divizãri
sectare tot mai mari, alimentate în special de rivalitatea
geostrategicã dintre Iranul majoritar ºiit ºi Arabia Sauditã,
majoritar sunnitã. ISIS este o ameninþare nu numai pen-
tru supravieþuirea Siriei afectate de rãzboiul civil ºi pentru
statul irakian constituit dupã invazia condusã de SUA ºi
ocupaþia din 2003, ci ºi pentru stabilitatea þãrilor arabe
vecine. Baghdadi ºi strategii sãi au fãcut recent mai multe
eforturi pentru diviziile locale care ºi-au declarat loialitatea
faþã de ISIS ºi le-au acordat mai multe resurse. De exem-
plu, Wilayet Sinai (Provincia Sinai), organizaþia egipteanã
afiliatã ISIS, care acþioneazã în regiunea de nord a Sina-
iului, a declanºat un rãzboi economic împotriva statului.
Desfãºurând operaþiuni sângeroase împotriva forþelor de
securitate egiptene ºi a unor obiective strãine din capitalã
ºi nu numai, Wilayet Sinai ameninþã turismul, un sector
vital pentru economia egipteanã. Prin rolul jucat în prã-
buºirea unui avion rusesc de pasageri în Sinai în octom-
brie 2015, când au murit toþi cei 224 de oameni aflaþi la
bord, filiala ISIS din Egipt ºi-a demonstrat capacitatea ºi
puterea organizaþionalã. Naþiunile Unite ºi oficialitãþile
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