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Prefață

Modernismul terorii

Într‑o seară ploioasă din septembrie 2013 eram la biroul RFI 
România din Bucureşti şi mă pregăteam să plec acasă. Răspund 
la telefonul din redacţie şi aud o voce cunoscută: un prieten fran‑
cez îmi spune cu tristeţe că amicul nostru comun, Nicolas Hénin, 
fusese luat ostatic în Siria. Știrea era off the record, adică nu tre‑
buia difuzată încă. Nicolas dispăruse din luna iunie, dar familia 
lui voia ca vestea să nu fie făcută publică, pentru a nu împiedica 
eforturile autorităţilor de a‑l găsi. Până la urmă însă, în urma a 
ceea ce a părut să fie o gafă, chiar premierul francez a fost cel care 
a dezvăluit în octombrie prizonieratul lui Nicolas şi al confratelui 
său, Pierre Torres.

Unul dintre cei mai buni jurnalişti francezi specializaţi pe Ori‑
entul Mijlociu, Nicolas ne ajutase mult cu expertiza sa în 2005, 
când trei jurnalişti români fuseseră luaţi ostatici în Irak. Astăzi 
era rândul lui să fie captiv, după ce mai scăpase unei tentative de 
răpire în urmă cu câţiva ani. „Se ştie cine l‑a răpit?”, îmi întreb 
prietenul care mă sunase. „Nu, îmi răspunde el. Se pare că l‑au 
prins în oraşul Rakka, în nordul Siriei, o zonă în care sunt multe 
grupuri înarmate...” Căzuse Nicolas pradă unor mercenari care 
voiau să obţină o răscumpărare cât mai bună? Intrase pe mâna 
unor islamişti fanatici care aveau să îl ucidă oricum? Erau doar 
două dintre întrebările pe care mi le‑am pus atunci. Au urmat 
câteva luni de aşteptare. Între timp, ştirea răpirii lui fusese făcută 
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publică în Franţa. În multe oraşe au avut loc manifestări de susţi‑
nere pentru el şi alţi jurnalişti răpiţi. Și până la urmă, pe 19 aprilie 
2014 , explozia de bucurie: Nicolas şi alţi trei colegi francezi sunt 
eliberaţi. 

Ca de obicei în astfel de cazuri, foştii ostatici nu sunt vorbă‑
reţi. Nicolas a apărut la câteva emisiuni de televiziune în care a 
povestit cu discreţie despre condiţiile de detenţie fără să dea prea 
multe detalii despre cei care l‑au capturat sau eventualii colegi de 
prizonierat. În toamna anului trecut am aflat însă, într‑un mod 
tragic, cine erau cei care l‑au ţinut prizonier. Unul după altul, 
James Foley, Steven Sotloff, David Haines şi Alan Henning erau 
decapitaţi de Jihadi John, iar imaginile crâncene erau difuzate în 
lumea întreagă. Cei patru fuseseră colegi de prizonierat cu Nico‑
las. Toţi fuseseră ostatici ai Statului Islamic. 

De această organizaţie terorista auzisem între timp. Un diplo‑
mat european îmi povestise, cu câteva luni în urmă, despre nego‑
cierile pe care le dusese personal pentru eliberarea unor ostatici 
aflaţi în mâinile acestui grup. „Sunt mai răi decât orice ţi‑ai putea 
imagina, spunea el, mai cruzi şi mai lipsiţi de sens decât orice alţi 
terorişti. Faţă de ei, al‑Qaida pare un grup de intelectuali paci‑
fişti...” Văzusem şi documentarul făcut de un jurnalist de la VICE, 
care stătuse trei săptămâni printre militanţii Statului Islamic şi 
relata felul în care organizaţia se lupta pe de‑o parte cu armata 
irakiană şi, pe de alta, impunea în teritoriile cucerite o adminis‑
traţie bazată pe legea coranică, Șaria. O administraţie care pentru 
europeni se sprijină pe reguli absurde, dar care funcţiona. Curen‑
tul electric exista, transportul public fusese restabilit, magazinele 
erau deschise, iar oraşele trăiau. Să nu uităm că vorbim despre 
zone din Siria şi din Irak care fuseseră devastate de războaiele din 
ultimii ani.  

Sfârşitul anului trecut şi începutul lui 2015 au fost marcate 
în presa mondială de crimele pe care le făceau militanţii Statu‑
lui Islamic: decapitarea unor occidentali, incendierea pilotului 
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iordanian, uciderea creştinilor copţi pe o plajă, crucificări, oa‑
meni îngropaţi de vii... Totul filmat şi pus în scenă în aşa fel încât 
să provoace cât mai multă repulsie şi oroare. În faţa presiunii pu‑
blice, Occidentul reacţionează şi începe bombardarea poziţiilor 
organizaţiei islamiste. Printre ştirile teribile se strecoară astfel şi 
veşti despre câte un oraş din care militanţii islamişti sunt puşi 
pe fugă sau poziţii pe care trebuie să le abandoneze. Conştiinţa 
europeană începe să se simtă mai bine: în sfârşit, se acţionează! 

Și totuşi, acţiunile sub impulsul emoţiei nu sunt întotdeauna 
cele mai bune. Dovada e intervenţia franceză în Libia. Lansată 
în urmă cu patru ani pentru a‑i salva pe insurgenţii adăpostiţi în 
oraşul Benghazi, operaţiunea franco‑americano‑britanică avea să 
conducă la căderea lui Mu’ammar al‑Gaddafi şi, indirect, la pră‑
buşirea statului libian. Situaţia de azi e însă mai gravă decât cea 
de acum patru ani ani. Un dictator sângeros a fost înlocuit cu un 
haos care face şi mai multe victime. 

După eliberarea din captivitate, Nicolas Hénin a publicat 
o carte, Jihad Academy. Nu este genul de povestire de senzaţie 
despre „cum am trăit eu în captivitate”, ci o carte scrisă cu multă 
pudoare, în care nu vorbeşte nicio secundă despre momentele 
petrecute în prizonierat. Dimpotrivă, e o argumentaţie pentru a 
înţelege şi a riposta în faţa ameninţării jihadiste. 

În aceeaşi linie se înscrie şi cartea scrisă de Loretta Napoleoni, 
unul dintre cei mai buni cunoscători la nivel mondial ai modului 
în care este finanţat terorismul. Ea fuge de imaginile de senza‑
ţie, trece dincolo de dezbaterile legate de crucificări şi decapitări 
pentru a încerca să explice modul în care funcţionează această 
organizaţie, care în numai trei ani a ocupat un teritoriu (de di‑
mensiunile României!) în Siria şi Irak şi încearcă să propună şi 
în mod practic, nu numai prin discurs, un tip de stat. Într‑un 
stil fără emoţie, aproape lapidar, Loretta Napoleoni pune degetul 
pe rană şi răspunde unor întrebări esenţiale: cum a apărut Sta‑
tul Islamic (două motive sunt intervenţia occidentală în Irak şi 
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non‑intervenţia occidentală în Siria), cum a ajuns cea mai bogată 
organizaţie teroristă (venituri de cel puţin două milioane de euro 
sau dolari pe zi), ce motivează atâţia occidentali să se alăture or‑
ganizaţiei (propaganda extrem de abilă pe care jihadiştii o duc în 
Europa), care sunt erorile occidentalilor, de ce comunitatea inter‑
naţională a reacţionat atât de târziu în faţa unui pericol care putea 
fi anticipat şi, mai ales, ce vrea de fapt Statul Islamic? (Nu se mul‑
ţumeşte cu mici enclave, doreşte să creeze o versiune modernă 
a vechiului Califat şi caută ordinea, nu anarhia, în teritoriile pe 
care le‑a ocupat.) De la finanţare până la proiectul de stat, de la 
folosirea reţelelor de socializare care creează o audienţă globală 
pentru teroare şi până la viaţa de zi cu zi în teritoriile controlate 
de gruparea Statul Islamic, Loretta Napoleoni creionează acest 
fenomen nou, în care Evul Mediu se îmbină cu modernitatea se‑
colului XXI. 

Loretta Napoleoni a început scrierea cărţii în vara anului tre‑
cut şi a terminat‑o câteva lui mai târziu. Volumul a apărut recent 
în Occident şi a fost tradus remarcabil de repede în limba română 
de Editura Corint. În acest timp, dezvăluirile despre Statul Isla‑
mic continuă. La sfârşitul lui aprilie, revista germană Der Spiegel 
arăta într‑un lung articol cum organizaţia teroristă reprezintă de 
fapt planul macabru al unui fost ofiţer irakian din serviciile se‑
crete ale lui Saddam Hussein. După invadarea Irakului de armata 
americană, Haji Bakr a rămas fără slujbă. Naţionalist, profită de 
revoluţiile arabe şi de războiul din Siria pentru a pune pe picioare 
un grup terorist în Siria, care urma să atace apoi şi Irakul. Acel 
grup, botezat iniţial „Statul Islamic din Irak”, devine apoi „Statul 
Islamic din Irak şi Levant” şi, în sfârşit, „Statul Islamic”. Revista 
povesteşte metodele prin care organizaţia s‑a construit, a câştigat 
teren, şi‑a anihilat brutal opoziţia şi a câştigat aderenţi prin pro‑
pagandă şi programe sociale. Un aparat minuţios, după modelul 
regimului totalitar al lui Saddam Hussein. Fostul ofiţer irakian 
este însă ucis la începutul lui 2014, într‑un schimb de focuri. În 
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casa lui au fost găsite numeroase documente despre crearea orga‑
nizaţiei, dar niciun Coran, ceea ce arată că, pentru „creierul” Sta‑
tului Islamic, religia afişată este doar un paravan pentru putere. 
Haji Bakr a murit în urmă cu un an şi jumătate, dar organizaţia 
i‑a supravieţuit. Și asta pentru că, după cum spune Loretta Na‑
poleoni, „Statul Islamic nu e doar o nouă organizaţie teroristă, ci 
una care a ştiut să se adapteze şi să exploateze din plin noul peisaj 
politic multipolar internaţional”.

Luca Niculescu
mai 2015





Notă despre terminologie*

Ascensiunea organizaţiei militare care, din iunie 2014, 
a luat numele de „Stat Islamic” a fost rapidă şi, până nu de‑
mult, în mare măsură insesizabilă. În ultimii ani, acest grup 
şi‑a schimbat frecvent numele. La început parte a organizaţiei 
Tawhid al‑Jihad condusă de Abu Musab al‑Zarqawi, a devenit 
mai târziu Statul Islamic din Irak (ISI), care a fuzionat apoi 
cu al‑Qaida din Irak. În 2010, când Abu Bakr al‑Baghdadi a 
preluat conducerea lui, grupul a revenit la fosta sa denumire 
de Stat Islamic din Irak. În 2013, după ce a fuzionat cu o aripă 
a Jabhat al‑Nusra, un grup jihadist sirian afiliat la al‑Qaida, 
organizaţia şi‑a schimbat numele în Statul Islamic din Irak şi 
Levant (al‑Sham), cunoscut mai bine după acronimul ISIL sau 
ISIS.1 În cele din urmă, chiar înainte de proclamarea Califatu‑
lui, ISIS a devenit Statul Islamic. În Siria totuşi, chiar de la în‑
ceputurile sale, iar în prezent şi în Irak, grupul a fost cunoscut 
pur şi simplu ca al‑Dawlat, adică Statul.

Fiecare nouă titulatură marchează evenimente şi schimbări 
importante în viaţa organizaţiei. Astfel, semantica Statului 

* Volumul conţine un Glosar unde sunt prezentate succint personaje 
şi explicaţi termeni relevanţi, pentru a facilita înţelegerea contextului 
politic al manifestării Statului Islamic (n. red.).
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Islamic constituie o piesă adiţională în puzzle‑ul politic din 
Orientul Mijlociu pe care Occidentul şi întreaga comunitate 
internaţională încearcă să‑l rezolve.

Denumirea de Tawhid al‑Jihad, deseori tradusă prin „Mo‑
noteism şi Jihad”, implică faptul că Dumnezeu este în orice 
lucru şi în orice loc; viaţa nu poate exista decât în conformitate 
cu stăpânirea Sa. Prin urmare, musulmanii văd în Statul Isla‑
mic originar primul Califat, creat în secolul VII de profetul 
Mahomed şi însoţitorii săi, o societate perfectă guvernată prin 
mandat divin. Pe scurt – expresia politică a voinţei lui Dum‑
nezeu. În zilele noastre, gestul definitoriu pentru al‑Tawhid, 
şi anume degetul arătător îndreptat către cer, a devenit salutul 
aproape oficial al Statului Islamic contemporan.

Tranziţia de la Tawhid al‑Jihad la Statul Islamic din Irak 
a coincis cu eforturile grupării armate a lui al‑Zarqawi de a 
se concentra pe Irak, de a‑şi limita jihadul la această ţară, fo‑
losind‑o ca rampă de lansare a operaţiunilor de restaurare a 
Califatului. În mod asemănător, hotărârea lui al‑Baghdadi 
de a adăuga cuvintele al‑Sham, străvechea denumire arabă a 
Damascului şi a teritoriilor înconjurătoare, de unde au guver‑
nat unii dintre primii califi, reprezintă un pas înainte faţă de 
predecesorii săi şi marchează începutul unor eforturi trans‑
frontaliere de a împlini obiectivele finale ale organizaţiei: re‑
construcţia Califatului.

Naşterea Statului Islamic, cea mai nouă titulatură adoptată 
de ISIS, cu doar o zi înainte de a declara instaurarea Califatu‑
lui, semnifică o nouă etapă majoră în edificarea unei naţiuni, şi 
anume strădania de a crea din nou circumstanţele care au dus 
în secolul VII la instaurarea societăţii islamice ideale.

Astăzi, presa şi politicienii occidentali se folosesc de nume‑
roase titulaturi pentru a descrie organizaţia armată condusă 
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de al‑Baghdadi. Guvernele american şi britanic utilizează de‑
numirea de ISIL, în vreme ce presa din Statele Unite preferă 
ISIS. Cu toate acestea, postul de televiziune PBS preferă denu‑
mirea de Stat Islamic, în timp ce unele publicaţii australiene 
au adoptat sintagma Gruparea Statului Islamic, pentru a nu da 
impresia că este un stat, ci mai degrabă o organizaţie militară. 
Una peste alta, acronimele ISIS sau ISIL sună mai bine decât 
simplul IS, de unde şi popularitatea lor. Ezitarea politicienilor 
de a folosi cuvântul „stat” izvorâşte din teama că ar accepta ast‑
fel, fie şi numai printr‑un cuvânt, pretenţia Statului Islamic de 
a nu fi o organizaţie teroristă, ci un stat legitimat de un război 
de cucerire şi de un consens intern.

Pe parcursul acestei cărţi am folosit sintagma Stat Islamic 
pentru că astfel s‑a definit în ultima vreme această grupare şi 
probabil aşa va fi cunoscută şi în continuare. Sunt de părere 
că sintagma Stat Islamic transmite lumii un mesaj mai realist 
decât ISIS sau ISIL. Acest mesaj exprimă hotărârea grupului 
de a reuşi să construiască versiunea de secol XXI a Califatului. 
Folosirea unor acronime mai puţin precise, din raţiuni propa‑
gandistice, de pildă pentru a ascunde adevărata natură a Sta‑
tului Islamic, nu ne va ajuta să ne confruntăm cu ameninţarea 
prezentă. Dimpotrivă, cel mai probabil ne va împiedica, din 
nou, să punem la punct o strategie ad‑hoc pentru a pacifica o 
dată pentru totdeauna Orientul Mijlociu. 





Introducere

Pentru prima dată de la Primul Război Mondial, o gru‑
pare armată redesenează harta Orientului Mijlociu trasată 
de francezi şi britanici. Purtând un război de cucerire, Statul 
Islamic (IS), cunoscut anterior sub numele de Stat Islamic 
din Irak şi Levant (al‑Sham), ISIL sau ISIS, elimină graniţele 
stabilite prin Acordul Sykes‑Picot* din 1916. Astăzi, steagul 
negru cu auriu al IS flutură deasupra unui teritoriu mai mare 
decât cel al Marii Britanii sau al Texasului, de la ţărmul me‑
diteraneean al Siriei până în inima Irakului, în zona tribală 
sunnită. De la sfârşitul lunii iunie din 2014, această regiune 
este cunoscută sub numele de Califat Islamic2, o titulatură 
care încetase de a mai fi folosită odată cu dezintegrarea Im‑
periului Otoman sub Atatürk, în 1924.

Observatorii occidentali văd în Statul Islamic, la fel ca în 
al‑Qaida mai înainte, o organizaţie anacronică, preocupată 
să dea înapoi ceasul istoriei. Într‑adevăr, refugiaţi sirieni şi 
irakieni descriu guvernarea sa drept nedeosebită faţă de cea 

* Cunoscut şi ca „Acordul pentru Asia Mică”. Acord secret între Ma‑
rea Britanie şi Franţa, cu asentimentul Rusiei, definind sferele de influ‑
enţă şi control din Orientul Mijlociu, în cazul în care Antanta reuşea să 
înfrângă Imperiul Otoman în Primul Război Mondial (n. tr.).
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a regimului taliban. Afişe interzic fumatul şi folosirea came‑
relor de filmat; femeilor nu li se dă voie să călătorească fără a 
fi însoţite de un bărbat din familie, sunt obligate să umble cu 
chipul acoperit şi nu pot purta pantaloni în public.3 Totodată, 
Statul Islamic pare să fi iniţiat un fel de epurare religioasă 
prin intermediul unui prozelitism agresiv. Rezidenţii care nu 
au părăsit teritoriile Statului Islamic trebuie să‑i adopte cre‑
zul salafist, în caz contrar riscă să fie executaţi. 

De când a ajuns în atenţia internaţională, califul şi liderul 
IS Abu Bakr al‑Baghdadi a fost comparat cu mollahul Omar 
din al‑Qaida. În mod ironic, se prea poate ca această compa‑
raţie să fi făcut ca serviciile secrete occidentale să‑l subesti‑
meze atât pe el, cât şi puterea organizaţiei sale. În ciuda unei 
abordări parcă medievale a legalităţii şi a controlului social, 
ar fi greşit să consideri Statul Islamic înapoiat în chip esenţial. 
În vreme ce lumea talibanilor se limita la şcolile coranice şi 
la cunoaşterea izvorâtă din scrierile Profetului, globalizarea 
şi tehnologia modernă au fost incubatorul Statului Islamic.

Ce deosebeşte această organizaţie de alte grupuri armate 
precedente – inclusiv acelea care acţionau în timpul Răz‑
boiului Rece – şi ce i‑a asigurat imensul succes au fost mo‑
dernitatea4 şi pragmatismul său. Conducerea sa dovedeşte o 
înţelegere fără precedent a limitărilor cu care se confruntă 
puterile actuale într‑o lume globalizată şi multipolară. De 
pildă, IS şi‑a dat seama, înaintea multora, că în Siria nu ar 
fi posibilă o intervenţie militară străină conjugată de tipul 
celor din Libia sau Irak. Pe acest fundal, conducerea Statului 
Islamic s‑a folosit cu succes, în propriul avantaj şi aproape pe 
neobservate, de conflictul sirian – o versiune contemporană 
a tradiţionalului război prin intermediari, la care iau parte o 
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mulţime de sponsori şi grupări armate. Pentru că doreau să 
provoace schimbarea regimului din Siria, kuweitienii, qatari‑
enii şi arabii saudiţi au finanţat numeroase organizaţii armate, 
una dintre ele fiind IS. Totuşi, în loc să se angajeze în războiul 
prin intermediari întreţinut de sponsorii săi, Statul Islamic 
s‑a folosit de banii lor pentru a‑şi stabili propriile bastioane 
teritoriale în regiuni strategice din punct de vedere financiar, 
cum ar fi bogatele câmpuri petroliere din estul Siriei. Nicio 
altă grupare armată din Orientul Mijlociu nu reuşise până 
atunci să se impună ca noul lider al regiunii folosindu‑se de 
banii bogaţilor susţinători din zona Golfului Persic.

Cu o retorică foarte diferită de cea a talibanilor şi în ciuda 
tratamentului barbar aplicat adversarilor săi, Statul Islamic 
transmite un mesaj politic puternic, parţial pozitiv, către 
lumea musulmană: reîntoarcerea Califatului, o nouă Epocă 
de Aur a Islamului. Un mesaj lansat într‑o perioadă în care 
Orientul Mijlociu este extrem de destabilizat, cu Siria şi Ira‑
kul în flăcări, cu Libia pe marginea unui alt conflict tribal, cu 
un Egipt agitat, condus de armată, şi cu Israelul în război din 
nou cu Gaza. Astfel că renaşterea Califatului sub un nou calif, 
al‑Baghdadi, li s‑a părut multor sunniţi nu înfiriparea unei 
noi grupări armate, ci ascensiunea unei noi şi promiţătoare 
entităţi politice din cenuşa deceniilor de război şi distrugere.

Faptul că acest phoenix islamist s‑a materializat în prima 
zi a Ramadanului* din 2014, luna sfântă a postului şi a ru‑
găciunii, trebuie considerat un simbol fără echivoc al faptului 

* A noua lună a calendarului islamic, perioadă în care musulmanii 
consideră că a fost revelat Coranul. Este o perioadă de post şi rugăciu‑
ne, a cărei respectare constituie unul dintre cei cinci stâlpi ai islamului 
(n. tr.).
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că Statul Islamic pune la îndoială legitimitatea celor 57 de 
state ai căror cetăţeni sunt în cea mai mare parte de credinţă 
islamică. După cum spune Abu Mohammed al‑Adnani, pur‑
tătorul de cuvânt al IS: „Legalitatea tuturor emiratelor, grupu‑
rilor, statelor şi organizaţiilor este anulată prin expansiunea 
autorităţii califului şi sosirea trupelor sale în acele regiuni.” 
Iar această provocare vine din partea unui stat contemporan 
care are la dispoziţie o armată modernă şi care îşi leagă legiti‑
mitatea de prima manifestare teritorială a islamului în Arabia 
secolelor VII şi VIII.

O ameninţare foarte reală, resimţită în special de statele 
care au graniţă comună cu Siria şi Irakul. În iulie 2014, stea‑
gul Statului Islamic a fost arborat în localităţi iordaniene, iar 
în august mii de militanţi IS au năvălit din Siria în Liban, cu‑
cerind oraşul Arsal. De când a fost lansată această ofensivă, 
chiar şi foştii finanţatori au început să se teamă de puterea 
militară a Califatului: la începutul lunii iulie, Arabia Saudită 
a desfăşurat 30 000 de soldaţi la frontiera sa cu Irakul, după 
ce armata irakiană s‑a retras din acea zonă.

Însă dincolo de poleiala religioasă şi de tacticile teroriste 
se află o maşinărie politică şi militară angrenată pe deplin în 
construcţia naţională, ba chiar, şi mai suprinzător, aflată în 
căutarea unui consens ca urmare a cuceririlor sale teritoriale. 
Locuitorii enclavelor controlate de Califat susţin că sosirea 
luptătorilor IS coincide cu îmbunătăţirea administrării co‑
tidiene a localităţilor în care trăiesc. Luptătorii IS au astupat 
gropile din drumuri, au organizat cantine volante pentru cei 
care şi‑au pierdut casele şi au asigurat furnizarea continuă cu 
electricitate.5 Procedând astfel, IS dovedeşte că înţelege oa‑
recum că, în secolul XXI, noile naţiuni nu pot fi construite 
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doar prin teroare şi violenţă. Pentru a reuşi, este nevoie de 
consens popular.

În vreme ce, din punct de vedere teritorial, planul de bază 
este refacerea vechiului Califat al Bagdadului – o formaţiune 
statală care se întindea, în momentul său de glorie, înainte de 
a fi distrus de mongoli în 1258, din capitala Irakului până în 
Israelul modern –, din punct de vedere politic ţelul Statului 
Islamic este să fondeze o versiune de secol XXI a Califatului. 
Când a rostit primul său discurs ca nou calif, al‑Baghdadi 
a promis că le va reda musulmanilor „demnitatea, puterea, 
drepturile şi controlul” din trecut, şi i‑a chemat pe doctori, 
ingineri, judecători şi pe experţii în jurisprudenţă islamică 
să i se alăture.6 Chiar în momentele în care vorbea, aproape 
în timp real, echipe de traducători din toată lumea se stră‑
duiau să pună textul discursului său pe paginile de internet 
jihadiste şi pe conturi de Facebook şi Twitter, în câteva limbi, 
inclusiv în engleză, franceză şi germană.7

Mulţi consideră că principalul obiectiv al Statului Islamic 
este să devină pentru musulmanii sunniţi ceea ce este Isra‑
elul pentru evrei: un stat fondat pe teritoriul străvechi, dar 
revendicat astăzi, un puternic stat religios care să‑i prote‑
jeze oriunde s‑ar afla. Oricât ar fi de şocantă şi respingătoare 
această comparaţie, ea reprezintă, cu toate acestea, vigurosul 
mesaj transmis tinerilor musulmani lipsiţi de drepturi care 
trăiesc în haosul politic creat de factori perturbatori cum ar fi 
corupţia excesivă, inegalitatea şi nedreptatea din statele mo‑
derne musulmane, dictatura nemiloasă al lui Bashar al‑Assad 
în Siria, refuzul guvernului condus de Nouri al‑Maliki de a‑i 
integra pe sunniţi în structura vieţii politice irakiene, pu‑
nând capăt persecutării lor de către maşinăria politică de la 


