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CONSIDERATII CU PRIVIRE LA STATUL
ISLAMIC DIN IRAK SI LEVANT
Considerations Regarding the Islamic State
of Iraq and the Levant
Abstract: The birth of this terrorist group was determined by the
socio-political realities of the Middle East. This paper attempts to present
ISIS developments as seen by the media, specialized studies and political
analysts. It presents the facts as they happened, not based on political
orientations, as well as their profound implications at the level of
intelligence, unseen wars and files secret.
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***
În secolul XXI, marea provocare pentru lumea contemporană este
terorismul, fie el de stat, fie individual sau de grup. De-a lungul istoriei,
omenirea s-a confruntat cu diverse provocări: războaie, epidemii, genocide,
crize alimentare etc. După cele două deflagraţii mondiale, când diferitele
dictaturi europene au fost eliminate de pe scena politică internaţională, idei
precum antisemitismul şi aparthed-ul au dispărut, lumea părea a fi uşurată.
În perioada postbelică crizele mondiale au ţinut de cele două superputeri,
SUA şi URSS, chiar dacă exista mereu frica generală ca un conflict atomic să
izbucnească; totuşi, balanţa era echilibrată de greutatea influenţelor
ambelor blocuri.
O însemnătate aparte, o are regiunea Orientului Mijlociu, unde în
anul 1948 puterile învingătoare(SUA, URSS, Anglia şi Franţa) oferă
posibilitatea poporului evreu de a-şi proclama propriul stat. Nu era numai o
despăgubire oferită israeliţilor pentru genocidul îndurat în lagărele de
exterminare naziste, ci şi îndeplinirea unui vis milenar al naţiunii evreieşti.
Realitatea demografică în regiune era diferită decât cea din vremurile
Imperiului Roman; un factor esenţial se pare, că nu fusese luat în
considerare sau a fost trecut cu vederea, poporul arab. Arabii populau
Palestina şi religia islamică era cea dominantă. Rezoluţia 181 din 15 mai
1948 a ONU, prin care se decreta partajarea Palestinei în două state, este
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categoric respinsă de statele arabe; acestea intrând imediat în conflict cu
fragilul stat Israel. Acesta este momentul cheie în care s-au pus bazele unor
nemulţumirii din partea arabilor şi în care aceştia s-au simţit excluşi.
Refugiaţii palestinieni şi numeroasele nedreptăţi suportate de populaţia
arabă, cât şi spijinul politico-economico-militar oferit evreilor din partea
Occidentului, creează un sentiment puternic de răzbunare şi răzvrătire în
mentalul colectiv al lumii arabe. În următorii ani, războaiele dintre arabi şi
evrei vor fi în număr de patru şi situaţia de tensiunea se va menţine până în
astăzi. Plecând de la acest act istoric, a fost uşor pentru mulţi lideri arabi să
îmbine naţionalismul, antisemitismul şi fundamentalismul religios1; pentru
a creea acea senzaţie şi îndatorire în rândul tinerelor generaţii, de luptă în
numele lui Allah, numită Jihad. O luptă dusă împotriva necredincioşilor,
mutând problema de pe un plan politic şi social pe unul religios.
Terorismul islamic
O analiză obiectivă presupune o conştientizare a limitei între
adevăratele probleme ale Orientului Mijlociu şi începerea acelei psihoze
aberante a violenţei nejustificate. Pentru a cunoaşte mai bine ce este
terorismul, ne putem referi la definiţia oferită de titlul 22 al Codului
Statelor Unite: „Termenul de terorism înseamnă violenţa premedidată,
politic motivată, direcţionată împotriva unor ţinte non combatante de către
grupuri subnaţionale sau agenţi clandestini, având de obicei intenţia de a
influenţa audienţa2”. Acestă definiţie oferă o dimensiune clară a începutului
terorismului, argumentaţia sa şi ţintele sale, însă nu ne trimit la o înţelegere
amănunţită a psihicului unui lider terorist.
În lumea globalizată, terorismul islamic s-a extins, acest fapt este
cauzat de tehnica şi informatica modernă. Modul în care vin propagate
ideile jihadiste este unul simplu pentru liderii terorişti, datorită
internetului. Devine foarte uşor să comunici din Afganistan şi să transmiţi
ideile propagandistice tinerilor musulmani din occident, să-i radicalizeti şi
apoi să-i induci la comiterea unor atentate. În acest sens un grup terorist
foarte cunoscut este al-Qaeda, prima grupare care care a fost transnaţională
şi globală. „Acesta poate fi definită ca o grupare fundamentalistă islamică,
salafistă, în sensul în care predică revenirea la un islam strict, curăţat de
toate elementele locale şi radicală deoarece alege jihadul ca singurul mod de
impunere a valorilor3”. Al-Qaeda moştenită de la Abdullah Azzam şi
dezvoltată de bin-Laden reprezintă un paradox; ea poate fi cu uşurinţă
încadrată în curentul numit revitalist, o manifestare târzie survenită în
lumea islamică, a modernismului. „Pentru al-Qaeda, lumea se află într-o
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continuă stare de război, în care violenţa nu are doar o dimensiune a
legitimităţii ci şi una profund religioasă, metoda jihadului4”.
Jihadul în teologia islamică este înţeles în primul rând ca un „efort”,
„strădanie”, „luptă”, toate acestea sunt depuse pentru a atinge un ţel. Este
în primul rând un act de voinţă interioară, de mobilizare a energiilor fizice
pentru autoperfecţionare, o opoziţie faţă de propria voinţă, acesta fiind
jihadul mic. Războiul sfânt sau lupta pentru apărarea credinţei şi
proliferarea acesteia prin recusul la forţa brută, este definit ca jihadul mare.
În zilele noastre îndeosebi după atentatele de la 11 septembrie 2001, latura
militară şi militantistă a jihadului a fost în aşa măsură vehiculată în
discursul oficial, încât celalate înţelesuri ale jihadului au fost voit trecute
într-un con de umbră. Islamul oferă neîndoielnic şi o latură a violenţei pusă
sub semnul iraţionalului5, al terorismului orb şi al crimei ce ţine de fapta
penală. În acelaşi timp nu trebuie să se ignore adevărul istoric, că revelaţia
islamică s-a petrecut în veacul al –VII-lea, o perioadă în care razboiul, fie
sfânt sau laic, a constituit o coordonată existenţială.
Al-Qaeda, Abu Musab al-Zarqawi
şi gruparea Jama'at al-Tawhid wal Jihad-a
Începutul grupării Statul Islamic [S.I.] este legat de fondatorul
acesteia, Abu Musab al-Zarqawi, un jihadist de origine palestineză, din
oraşul Zarqa, Iordania. În anul 1989, Abu Musab s-a deplasat în Afganistan
pentru a lupta alături de talibani, însă, în acelaşi an trupele sovietice tocmai
fuseseră retrase de pe teritoriul afgan. În Afganistan, a luat contact pentru
prima oară cu Osama bin Laden. Singura activitate depusă de Zarqawi în
teritoriul afgan, a fost aceea de reporter pentru un buletin informativ
islamist. De remacat, este că aici îşi dezvoltă cunoştinţele de luptă şi
capacitatea de organizare a celulelor teroriste. Nefiind un orator însemnat,
foloseşte carisma si cruditatea pentru a se impune în rândul jihadiştilor6.
În anii ’90, Zarqawi a fost arestat în Iordania pentru deţinerea
ilegală de arme şi muniţie de război; după eliberarea din închisoare
întreprinde mai multe calătorii în Pakistan şi în aproprierea graniţei cu
Afganistanul. Aici, stabileşte o tabară de antrenament pentru militanţi
jihadişti lângă oraşul Herat în nord-estul ţării. Se reîntâlneşte cu Osama bin
Laden şi Saif al-Adel informându-i de înfiinţarea grupării de militanţi
iordanieni. Serviciile de informaţii iordaniene descoperă înfiinţarea
grupului Jund al-Sham, finanţat direct de bin-Laden cu 200.000 de dolari.
Această celulă teroristă numara în jur de 150 de membri. Prin eficienţă
serviciile de intelligence iordaniene şi prin inflitrarea de agenţi, Jund alSham, a fost destrămată.
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În Afganistan in 1999 a fost înfiinţată gruparea Jama'at al-Tawhid
wal Jihad-a (Gruparea Moteismului şi a Jihadului). Al-Tawhid se dezvoltă
pe baza sciziunii ideologice între Zarqawi şi bin Laden. Al-Qaeda aspira la
un islam de tip „legiunea străină”, la un jihadism internaţional, însă
Zarqawi credea că este nevoie de un califat islamic într-un singur stat care
să conducă jihadul şi să se extindă. Un alt punct de ruptură între bin Laden
şi Zarqawi a fost intrepretarea acestuia asupra „takfir” ceea ce în islam este
apostazia, dând putere autorităţii (califatului) să extermine pe oricine este
considerat apostaz. Zarqawi credea că toţi şiiţi sunt apostazi şi trebuiesc
eliminaţi, interpretare, pe care bin Laden o consideră mult prea radicală7.
Pe de altă parte, există şi o diferenţă socială între bin-Laden şi Zarqawi,
influenţa liderului al-Qaeda venea din statutul său social elevat, iar
apropiaţi săi erau cu toţii şeici cu resurse financiare imense ce au influenţat
organizaţia. Zarqawi reprezenta o părură socială inferioară, lipsită de o
pregătire intelectuală şi depârghii financiare, aceste diferenţe, făceau ca
iordanianul să reprezinte grupul de militanţi jihadişti din prima linie, astfel
atrăgând simpatia multora dintre militanţi8. Zarqawi declara că nu sunt
reprezentativi cei care luptă în spatele frontului, intelectuali şi ideologi,
importanţi sunt cei din linia întâi, aceste afirmaţii produc o ruptură
decisivă.
După invadarea Iraqului din anul 2003, şi răsturnarea regimului lui
Saddam Hussein, în Irak se formează forţe de rezistenţă, grupuri alogene ce
încearcă pe orice cale să se opună oricărei influenţă americane, şi oricăru-i
proces de ocuparea politico-militară9. Situaţia era una gravă în Irak, o ţară
măcinată de lupte politice în sânul regimului baasist, numeroasele sancţiuni
economice şi embargouri, au creeat generaţii de tineri lipsiţi de o viaţă
normală. Toate aceste lipsuri şi nevoi ale populaţiei creeau mari
nemulţumiri, faţă de Saddam care tocmai fusese răsturnat dar mai ales faţă
de acei invazori care au atras imediat antipatia populaţiei autohtone. Mulţi
tineri neavând de ales, s-au înrolat în aceste grupări şi au pornit un război
de rezistenţă împotriva trupelor Coaliţiei. Printre combatanţi se aflau şi o
bună parte a corpului de ofiţeri ai armatei fostului regim, militari în termen
şi oameni abţi de luptă; neunindu-i un crez politic, ci unul religios şi un
“jihad legitim” dus împotriva invazorilor. Intervenţia lui Zarqawi în Irak a
fost decisivă10, el reuşind să găsească aici un teren fertil pentru a-şi dezvolta
gruparea şi pentru lupta împotriva “necredincioşilor”, prin propagandă şi
influenţă armată reuşeşte să revigoreze gruparea al-Tawin dandu-i o
valenţă autohtonă în anul 2004, astfel ia naştere, Tanzim Qaidat al-Jihad fi
Bilad al-Rafidayn (Organizaţia a Bazei Jihadului în Mesopotamia,
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/ResearchNote_20_Zelin.pdf.
The Clarion Project, Special Report The Islamic State, 2014
http://www.clarionproject.org/sites/default/files/islamic-state-isis-isil-factsheet-1.pdf.
9 Ross 2011: 223.
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cunoscută ca al-Qaeda în Iraq). Această denumire de reprezentant alQaeda, este acceptată de Zarqawi mai ales ca o convivenţă de convenienţă,
dar cu trecerea timpului, gruparea va căpăta o personalitate proprie. În
acest sens lupta grupului A.Q. I. este dusă nu numai împotriva trupelor
americane, ci şi împotriva sunniţilor apostazi sau a şiiţilor, un obiectiv
esenţial promovat de această celulă fiind acela de îndepărtare a Şiiţilor de la
putere, a acelui guvern considerat ostil de către jihadişti. În încercarea de a
da grupării o latură naţionalistă, în anul 2006 se formează, Majlis Shura alMujahedin (Consiliul Mujadedin al Shurei) , fiind o fuziune cu alte patru
grupări rebele, făcându-se un jurământ, numit Hilf al-muṭayyabīn11. După
ce prin numeroase atentate şi diferite lupte se legitimează puterea Majlis
Shura al-Mujahedin, în aceste lupte îşi pierde viaţa Musab al-Zarqawi,
acesta creind o problemă de succesiune.
În anul 2006 a luat fiinţă Dawlat al-ʿIrāq al-Islāmiyya (Statul
Islamic din Iraq), comandantul S.I.S., se autoproclamă Abu Omar alBaghdadi. Proclamarea S.I. este criticată aspru de mulţi dintre lideri
jihadişti şi de foarte mulţi militanţi din interiorul şi exteriorul Irakului.
După uciderea lui Zarqawi grupul pierduse din unitate şi credibilitate. O
altă gafă politică comisă de grupare a fost aceea de a ataca foarte mulţi civili
inocenţi din rândul sunniţilor, ceea ce a şcindat gruparea, foartea mulţi
părăsind celula teroristă şi colaborând cu forţele americane pentru
anihilarea acesteia. Astfel în anul 2008 în area oraşului Mosul din Nordul
Irakului, raidurile armatei americane reuşesc să izgonească mulţi dintre
susţinătorii Statului Islamic Irakian. În anul 2009 succesul atacurilor
forţelor armate irakiene şi americane creşte; lângă oraşul Tikrit au fost ucişi
liderul Abu Omar al-Baghdadi şi Abū Ayyūb al-Maṣrī. Forţele americane au
declarat că 80 % din lideri Statului Islamic au fost exterminaţi sau capturaţi
şi finanaţori acestuia, gruparea părea să fie anilihată definitiv.
Abu Bakr al-Baghdadi, renaşterea
şi expasiunea Statului Islamic
În anul 2009 Abu Bakr al-Baghdadi12 a fost eliberat din închisoarea
Camp Bucca. Baghdadi este un lider terorist, ce pare că înainte de anul
2003 ar fi absolvit studiile de teologie islamică în Baghdad şi ar fi fost
imam. Mulţi în interiorul A.Q.I. îl defineau drept “emirul din Rawa”, sau
judecător al “tribunalelor islamice” ce condamnau pe cei ce încălcau Sharia.
Informaţiile asupra lui Baghdadi sunt sporadice din pricina lipsei unei
documentaţii adecvate. În anul 2009 a fost eliberat din închisoare în
condiţii suspecte, Camp Bucca părea a fi mai mult o tabără de antrenament
a teroriştilor decăt o inchisoare. În anul 2010 al-Baghdadi a fost proclamat
liderul Statului Islamic al Irakului. Acesta a revitalizat gruparea înrolănd în
Acesta era un pact făcut în secolul VI între diferitele facţiuni care făceau parte din tribul
Quraysh de lângă Mecca.
12 http://www.clarionproject.org/sites/default/files/islamic-state-isis-isil-factsheet-1.pdf.
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rândul acesteia mai mulţi ofiţeri ai serviciilor secrete irakiene din regimul
lui Saddam, refăcând astfel lidearshipul S.I. În anii urmatori Statul Islamic,
va ataca mai multe închisori unde erau deţinuţi mulţi veterani ai
insurgenţei irakiene, ce vor fi înrolaţi în rândul militanţilor S.I. Prin aceste
mişcări strategice organizaţia recapată credibilitatea din trecut şi mulţi
luptători se înrolează.
În anul 2011 în Siria încep protestele împotriva regimului lui Bashar
al-Assad, “în rândul opoziţiei există foarte multe grupări”13. În contextul
tulburărilor politice siriane (a se vedea anexa 2), al-Baghdadi întreprinde o
altă mişcare tactică pentru a-şi mării influenţa, astfel finanţează jihadişti
sirieni şi trimite în teritoriul sirian mai multi lideri şi militanţi ai Statului
Islamic Irakian. În acelaşi an se înfiinţează în Siria Frontul al-Nushra,
creeat cu ajutorul lui Baghdadi. Intenţiile “califului” sunt exprimate imediat
şi acesta declară în presa arabă în 2012 că Statul Islamic Irakian şi Frontul
al- Nushra vor fuziona, dar liderul grupării siriene Abū Muḥammad alJawlānī refuză orice contopire. După moartea liderului al-Qaida Osama
bin-Laden, noul lider Alman al-Zawahiri va renega legitimitatea Statului
Islamic Irakian, în lupta civilă siriană, oferind astfel credibilitatea Frontul
al-Nushra. Astfe influenţele Statului Islamic în Siria se intensifică până la o
ocupare totală a zonei centrale şi setentrionale siriane si a mai multor
oraşe: Atmeh, al-Bab, Azaz e Jarablus, iar în 2013 marele oraş Raqqa ce va
deveni capitala Califatului.
Statul Islamic în 2014 şi proclamarea Caifatului
După ce Abu Bakr al-Bagdadhi proclamă, Califatul, reacţiile multor
jihadişti rivali nu întârzie, aceştia defiinind noul Califat, drept unul
imaginar şi virtual, un Califat Twiter, făcându-se referire la reţeaua de
socializare folosită des de jihadişti pentru a transmite varii mesaje. Dar
amuzamentul asupra Statului Islamic al jihadiştilor adversari şi al
populaţiei arabe în ansamblul său s-a sfârşit cu creşterea rapidă a SI din
toate punctele de vedere. Cu o săptămână înaintea proclamării Statului
Islamic, trupele ISIS au intrat în oraşul iordanian Tribal, această victorie
reprezenta un precedent, deoarece niciodată nu a fost depăşită frontiera
iordaniană. În aceiaşi perioadă Raghad Hussein fiica lui Saddam a declarat
întreaga sa susţinere pentru SI, fiind o alianţă între adepţi Partidului Baas
şi SI. Rând pe rând au căzut în faţa SI multe oraşe irakiene şi siriene(a se
vedea anexa nr.3), din cauza lipsei de opoziţie a populaţieie autohtone ce de
foarte multe ori îi percep pe jihadişti ca eliberatori. Pe 25 iulie moscheea
din Mosul a fost dinamitată de jihadişti fiind considerată un loc unde intrau
creştinii şi unde erau “blestemate” orice fel de activităţi religioase islamice.
În Mosul foarte mulţi creştini au fost sfătuiţi de lideri SI să abandoneze
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oraşul14, altfel vor fi nevoiţi să plătească o taxă dacă nu se convertesc la
islam, o altă variantă fiind decapitarea. “În timpul avansări miliţienilor ISIS
spre nordul Irakului, au fost luaţi drept ţintă minoritatea Yazidă, numai în
prima zi fiind executaţi 500 de yazizi, în timp ce alţi 20000 erau blocaţi pe
munţi”. Preşedintele Barack Obama a ordonat armatei primele atacuri
asupra SI, şi pentru a-i elibera pe yazizi au fost mobilizaţi 100 de militari.
Strategia armatei SUA în Irak împotriva ISIS a fost una dificilă şi
lipsită de eficienţă. În contextul în care populaţia locală este reticentă faţă
de americani, armata irakiană lipsită de organizare şi confruntată cu multe
dezertări, opinia publică occidentală este contrarie unei intervenţii terestre
în Irak, singura cale era aceea a înarmării unora dintre adversarii ISIS.
Minoritatea kurdă a fost afectată de atrocităţile comise de jihadişti, astfel
prin organizarea eficientă a kurzilor şi înarmarea lor de către puterile
occidentale, s-a reuşit o contrapunere militară terestră în faţa jihadiştilor,
ofensiva terestră este sprijinită de atacurile aeriene ale armatei SUA. În
perioada iulie-august 2014 au fost ucişi de către SI între 5000 şi 7000 de
yazizi. O altă minoritate persecutată a fost cea a turcmenilor, peste 700 de
turcmeni fiind executaţi de jihadişti între 11 şi 12 iulie. În oraşul Mosul 670
de şiiţi au fost executaţi după ce au fost întemniţeţi. Tot în această perioadă
peste 1500 de soldaţi irakieni au fost executaţi şi 500 de soldaţi sirieni15. La
sfârşitul lunii august, mai multe masacre au fost săvârşite de jihadişti, toate
acestea stârnind reacţia kurzilor, care prin efortul lor militar au eliberat
digul din oraşul Mosul, un punct strategic militar.
O bătălie importantă dusă de jihadişti a fost cea din oraşul sirian
Kobane(a se vedea anexa nr.4). “O întreagă istorie a acestei bătălii
complicate a ţinut opinia publică internaţională cu sufletul la gură”16.
Contextul era şi este unul complicat, minoritatea kurdă din Siria şi Turcia
este unită de un sentiment naţional profund, membri ai acestei comunitaţi
etnice se află pe teritoriul mai multor state, precum Irak, Iran sau Turcia. În
oraşul Kobane situat la graniţa Siriei cu Turcia, minoritatea Kurdă
constituie mojoritatea, trupele jiahdiştilor au atacat oraşul Kobane pentru a
controla graniţa cu Turcia şi pentru a extermina toată populaţia kurdă.
Turcia era obligată să ofere sprijin kurzilor, o minoritate care totuşi a creeat
statului turc destule probleme, din cauza revendicărilor auronomiste, astfel
reacţia statului turc a fost întârziată. În timp ce populaţia în număr de
40000 era asediată în interiorul oraşului, statul turc refuza să creeze o zonă
tampon prin care să fie evacuată, această reacţie venind mult mai târziu.
Miliţieini Statului Islamic păreau de neoprit, astfel printr-o mobilizare
generală a kurzilor susţinuţi de bombardamentele aviaţiei SUA, s-a reuşit
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/21/iraq-pulizia-religiosa-contro-i-cristiani-o-ticonverti-allislam-o-ti-uccidiamo/1067188/
15 http://www.theguardian.com/world/2014/jul/18/iraqi-civilian-death-toll-5500-2014-isis
16 “Raid coalizione su Kobane, ma l'IS non molla l'assedio. La Turchia zona-cuscinetto per
acorgliere profughi”, www.reppublica.it
14
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pe 16 septembrie să se lovească în forţa militară a jihadiştilor care au
pierdut peste 600 de jihadişti. Rezistenţa kurzilor17(a se vedea anexa 5) în
faţa atacului SI şi respingerea asediului a fost prima lovitură puternică
aplicată Statului Islamic, o lovitură care a dovedit că SI nu este invincibil.
După acest episod mai multe minorităţi s-au răsculat împotriva SI acestă
intrând intr-un lent declin.
Marea forţă a Statului Isamic este cea financiară, după ce a cucerit
oraşul Mosul, a jefuit Banca Centrală, intrând în conturile SI 425 de
milioane de dolari18. Alte încasări provin din traficul cu petrol, exploatarea
puţurilor petroliere, rafinăriilor fiind unul sub preţul pieţei şi ridicând
bugetul anual al Statului Islamic estimat între 1 si 3 miliarde de dolari. Mai
multe studii ale experilor în terorism au arătat că Statul Islamic îşi măreşte
cârştigurile financiare făcând trafic de sclavi. O parte din încasări provin şi
din donaţiile primite din partea şeicilor care spijină SI, dar aceastea nu
depăşeşsc 10% din bugetul anual. Toate încasările sunt folosite pentru
achiziţia de armament şi plata jihadiştilor care estimată la 600 de dolari pe
lună, plus anumite bonusuri din traficul de sclavi.
Obiectivele pe termen lung al Statului islamic sunt acelea de a a-şi
mării teritoriul, mulţi dintre lideri SI au declarat că nu se va opri niciodată
războiul până când întreaga lume nu va face parte din Califat. Un alt
obiectiv este acela de a converti lumea la islam şi de a extermina orice
formă de “eretism şi necredinţă”. Prin aceste forme extreme de interpretare
a Coranului se elimină orice cale de dialog şi orice viziune asupra stabilităţii
în regiune. Obiectivele militare ale SI sunt acelea de a cuceri Bagdadul
acesta fiind capital fostului Califat Abbasid, o lovitură simbolică ce ar oferi o
mai mare credibilitatea Statului Islamic, astfel Califatul ar fi complet,
capitala actuala fiind oraşul sirian Raqqa.
Concluzii
Evoluţia Statului Islamic a fost una dificilă şi alimentată în special
de erorile politico-militare comise de armata SUA în Irak. După invazia
Irakului, obiectivele reale ale americanilor în regiune nu au fost cele
anunţate: de stabilitate şi pace; ci au fost resurselor petroliere. Violenţa
folosită de armata SUA a fost percepută de populaţie ca o invazie nu ca ca o
eliberare.
Securitatea în Orientul Mijlociu nu poate fi concretizată prin război
continuu, când două ţări precum Irakul şi Siria sunt destabilizate cu forţa
pentru a servi intereselor SUA în regiune, reacţiile populaţiei nu pot fi
pozitive. Grupuri mici de terorişti pot astfel profita de lipsa de interes social
http://www.balcanicaucaso.org/aree/Turchia/Turchia-si-riacutizza-la-questione-curda123365
18http://adevarul.ro/international/in-lume/statul-islamic-cea-mai-bogata-organizatieterorista-lume-In-spatele-ideologieise-ascunde-avere-impresionanta1_53bbb8140d133766a83db1c8/index.html
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al SUA şi pot manipula populaţia săracă şi lipsită de alternativă. Este
departe o rezolvare a problemelor Orientului Mijlociu, şi un sfârşit al
Statului Islamic este la fel de departe, o altă intervenţie terestră a armatei
SUA ar creea noi controverse şi ar alimenta indignarea opiniei publice
internaţionale. O atenţie sporită la educarea tinerei generaţii şi o impicare
activă în procesul de pace ar rezolva marile lacune ale Orientului Mijlociu.
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