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Rezumat 

 

Pe fondul Primăverii Arabe, războiul din Siria a creat un context care a permis 

dezvoltarea organizațiilor teroriste. În lipsa reformelor, tineretul dezamăgit de guverne a fost atras de 

diferite entități, care le oferea un scop și le promitea un viitor plin de abundență, de egalitate și de 

posibilitatea dezvoltării în condiții deosebite. Dar, nu a existat o revoluție care să reconstruiască o 

societate divizată, ci s-a creat un context în care terorismul a cunoscut cote foarte înalte, milioane de 

oameni au devenit refugiați sau strămutați și s-a consolidat lipsa oricărei perspective de progres, de 

pace, normalitatea și predictibilitate.  

Teza de doctorat cercetează DAESH / Statul Islamic și factorii esențiali care au asigurat 

dezvoltarea grupării în intervalul 2013-2020 (perioada aleasă pentru cercetarea grupării pentru a 

asigura concluzii relevante; va fi prezentată pe scurt și situația actuală a grupării pentru a oferi o 

imagine coerentă și actuală). Pe baza cunoașterii acumulate pe fondul studierii DAESH, am 

identificat ca factori majori care au contribuit la acest proces de dezvoltare și extindere următoarele 

elemente: ideologia promovată; finanțarea primită de la diferiți actori și obținută prin instrumentele 

proprii; modul în care a administrat teritoriile ocupate; abilitatea de a recruta militanți, atât intern, cât 

și din exterior; lipsa acțiunilor adecvate din partea comunității internaționale pentru a preveni 

atrocitățile DAESH și a sprijini actorii locali relevanți care luptau împotriva grupării teroriste; eșecul 

negocierilor politico-diplomatice pe dosarul sirian, care prin trenare și eșecuri succesive nu au 

asigurat contextul pentru instaurarea legii și ordinii, iar pe fondul haosului creat, s-a dezvoltat 

DAESH, dar și alte grupări extremiste / teroriste; frica și alte elemente specifice războiului psihologic, 

care au fost utilizate cu abilitate de DAESH pentru a supune populații și a câștiga lupte fără 

confruntare.   

Abordarea metodologică este una preponderent calitativă, constând în evaluarea 

principalelor modele teoretice propuse până în prezent, analiza documentelor relevante (declarații 

oficiale ale guvernelor statelor implicate, declarații ale autorităților religioase, doctrine militare, 

declarații ale oficialilor ONU, documente ONU relevante pe subiect), investigații jurnalistice, articole 

din jurnale academice, cărți relevante din literatura de specialitate, precum și observarea dinamicii 

evoluțiilor regionale și internaționale. Datele cantitative au fost utilizate unde a fost necesar, cu 

predilecție în contextul documentării finanțării DAESH. Abordarea calitativă a cercetării a permis 

realizarea unei interpretări actuale a motivației ideologice a militanților care se alătură DAESH, 

prezentarea factorilor relevanți care au făcut din această grupare una globală și cu capacități 

combative deosebite, am insistat pe factorii psihologici și am realizat o interpretare personală asupra 

modului în care frica, administrarea, radicalizarea, sursele de finanțare și lipsa de reacție a comunității 

internaționale au contribuit la dezvoltarea DAESH.  
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Rezultatul cercetării a vizat în mod predilect: vizualizarea modului de profilare / evoluție 

a amenințărilor teroriste; identificarea zonelor unde se manifestă amenințarea; anticiparea 

potențialelor surse de amenințare; abordarea la nivel strategic integrat a riscurilor la adresa securității 

naționale / regionale / internaționale. Sistematic, am răspuns la întrebările cercetării, am testat 

ipotezele și teoriile de la care am pornit, am descris cât mai fidel fenomenul terorist în contextul 

Orientului Mijlociu. Am utilizat literatura de specialitate pentru a realiza cercetarea într-o manieră 

obiectivă, bine documentată. Pe lângă analiza secundară, am avut în vedere utilizarea analizei primare 

și am prezentat date culese din experiența proprie1, selectiv, am realizat interviuri cu persoane 

relevante, care au cunoștințe adecvate pe subiect. Am îmbinat studiul descriptiv cu studiul normativ, 

pentru a da sugestii, soluții, precum și cu studiul predictiv, pentru a oferi o viziune personală asupra 

modului în care va evolua DAESH în particular, precum și fenomenul terorist, în general. Cele mai 

multe elemente normative și predictive le-am inclus în concluzii, pentru a da substanță cercetării. 

Punctez că am adoptat o abordare specifică interpretativismului (Alkin, Yelken, 2014, 2) pentru că 

oferă posibilitatea prezentării opiniilor și trăirilor personale și îmbogățește cunoașterea.  

Lucrarea nu se dorește exhaustivă despre subiectul DAESH, nu va aborda în detaliu 

istoria Irakului și Siriei, sau a Orientului Mijlociu, vor fi realizate precizări punctuale, pentru a 

clarifica unele evoluții. În literatura de specialitate sunt numeroase lucrări care explică impactul 

deciziilor Marii Britanii și ai Franței cu privire la Orientul Mijlociu după Primul Război Mondial, 

consecințele dezintegrării Imperiului Otoman, precum și celebrul Pact Sykes-Picot. Stewart Ross 

afirmă: „Unul dintre principalele motive ale instabilității Orientului Mijlociu în ultimele decenii l-a 

constitutit durerosul proces de definire și întemeiere a statelor naționale într-o regiune în care acest 

concept este aproape necunoscut. Irakul este un exemplu clasic. Asemenea Palestinei, Arabiei Saudite 

și altor țări (de origine modernă) din Orientul Mijlociu, la începutul secolului al XX-lea, un stat pe 

nume Irak nu exista.” (Ross, 2011, 31). Apreciez că este vital să ne cunoaștem istoria pentru a nu 

repeta greșelile trecutului, dar utilizarea excesivă a unei succesiuni de evenimente pentru a explica 

prezentul poate fi nocivă și determină o anulare / reducere a responsabilității actualelor generații. 

Încercările repetate de a asocia problemele curente din Orientul Mijlociu cu stabilirea unor granițe nu 

este eronată, dar este în mod clar limitativă. Faptul că nu exista Irak ca stat la începutul secolului XX 

este un argument care poate fi utilizat de orice stat sau entitate să reclame teritorii care au fost deținute 

de diferite imperii și pe care afirmă că le moștenesc. Exact în aceeași logică, Vladimir Putin a negat 

statalitatea Ucrainei („Address by the President of the Russian Federation”, 21 februarie 2022) și a 

 
1 Am lucrat în Irak în intervalul 2013-2016, în calitate de șef al Biroului Consular al României la Erbil/Regiunea 

Kurdistan, Irak, parte a Ambasadei României la Bagdad, Irak. În perioada 2016-2019, am lucrat în cadrul Ambasadei 

României la Islamabad, Republica Islamică Pakistan, responsabil pe linie politică, consulară, economică. 
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considerat justificat lansarea unui război la 24 februarie 2022 împotriva acestui stat.  

Privind la nivel de jihadism global, Riedel consideră că: „La baza jihadismului se află 

credința că adevăratul dușman al Islamului de astăzi sunt Statele Unite, cărora trebuie să li se răspundă 

cu violență împotriva fiecărui american. O ideologie apocaliptică prezice că America poate fi slăbită 

și în cele din urmă învinsă prin intermediul războaielor sângeroase din Irak și Afganistan și poate în 

altă parte, cum ar fi Yemen, la fel cum Uniunea Sovietică a fost uzată de jihadul din Afganistan. Al 

Qaeda, talibanii și alții fac constant această analogie. Pentru bin Laden și Zawahiri și mulți alții, lupta 

mujahedinilor a fost experiența formativă a vieții lor și le-a modelat viziunea asupra lumii de atunci 

până în prezent.” (Riedel, 2012, 105). Am adus în atenție acest citat pentru că autorul menționat face 

o precizare relevantă legată de jihadul dus de grupările teroriste până la DAESH, care se focusau 

exclusiv pe SUA. Dar, SUA a plecat din Irak și, ulterior, din Afganistan (2021), în schimb războiul 

nu s-a terminat. În comparație cu aceste grupări, DAESH a avut o altă abordare și a declarat război 

întregii lumi, începând cu Vaticanul și toți creștinii (Faye, 2015). Amenințarea majoră derivă din 

faptul că nu mai există o graniță, un teritoriu definit unde poate avea loc o confruntare, are loc o 

eliminare a oricăror repere și orice obiectiv poate fi o țintă pentru membrii DAESH, care vor ataca 

pe oricine se opun Califatului global, nicio capitală nu este în siguranță și oricine poate fi victimă. 

Acest tip de abordare necesită politici clare din partea statelor NATO, UE, dar și din partea oricărui 

guvern legitim, pentru că așa cum voi arăta pe parcursul acestei lucrări, DAESH s-a dezvoltat și a 

avut capacități similare unui stat, iar după ce a fost înfrântă în Irak și Siria din punct de vedere al 

teritoriului controlat, și-a extins prezența prin celule la nivel global, care au o agresivitate deosebită 

(MSNBC, 4 aprilie 2016).    

Aduc în atenție următoarea precizare a lui Migaux, care susține că este necesar „Să nu ne 

înșelăm, primele arme ale adversarului sunt capacitatea sa imaginativă de a lovi prin surprindere și 

buna cunoaștere a slăbiciunilor noastre. Lupta rămâne așadar lungă și necesită rezistență și coeziune. 

Este mai întâi psihologică. Iar durata ei depinde de voința noastră, de transparența modurilor noastre 

de acțiune și de consistența cuvintelor noastre cu faptele noastre. De asemenea, este legată de 

capacitatea noastră de a integra, la nivel social, economic și cultural, populații care se simt excluse 

sau în revoltă, care sunt potențiale rezervoare ale rețelelor jihadiste. Este suficient să spunem că într-

un univers cu multe zone gri, atât externe, cât și interne, declinul treptat al mișcărilor islamiste 

radicale nu va marca sfârșitul fenomenului terorist, fără a fi necesară supraestimarea capacității sale 

de rău. În ceea ce privește securitatea, țările occidentale care nu au mai trăit în război trebuie să fie 

conștiente de aceste riscuri pe termen lung.” (Migaux, 2006, 561-562). Analiza acestui autor este de 

la nivelul anului 2006, și-a dovedit acuratețea și recomandările sunt de actualitate în continuare. 

Eliminarea DAESH, Al Qaida sau altei grupări care transmite același mesaj nu va rezolva problema 

reală, anume sentimentul de excluziune, credința că Occidentul sau guvernul este responsabil pentru 
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nefericirea personală a unui individ, iar aceasta poate fi obținută exclusiv după o luptă de amploare, 

sau după atacuri în inima a ceea ce consideră aceste persoane a fi inamicul. Terorismul contemporan 

este plin de resurse, este la curent / actualizat, este în trend cu toate posibilitățile de atac și le folosește 

cu abilitate. Teroriștii urmăresc să obțină arme chimice (Warrick, 11 iulie 2022), biologice, 

componente nucleare, utilizează atacuri cibernetice, nu sunt ignoranți cu privire la dezvoltările 

tehnologice și sunt deschiși să le utilizeze pentru a-și atinge obiectivele. Când o grupare de genul 

celor menționate mai sus dispare, este înlocuită de alta, care ajunge să atragă militanți din același 

bazin, eventual vine cu mesaje variate, de la radical la moderat, pentru a-și maximiza bazinele de 

recrutare.  

Am prezentat impactul evoluțiilor din Orientul Mijlociu asupra conceptului de stat 

suveran, cum organizațiile neguvernamentale joacă un rol major în modelarea unei crize, cum 

alianțele regionale sau internaționale pot fi instrumentale sau distructive, precum și care este rolul 

jucat de marile corporații, îndeosebi cele active în domeniul petrol&gaze, care au interese majore în 

această parte a lumii. Este necesar să fie înțeleasă această dinamică pentru a aborda corect cercetarea 

academică pe un domeniu sensibil. Vasile Simileanu se întreabă și observă „Statele nu mai 

guvernează lumea la acest început de mileniu? Corporațiile economice transnaționale, grupurile 

industriale şi băncile, organismele financiare internaționale, organizațiile regionale, circuitele oculte 

ale economiei subterane şi mijloacele de comunicare îşi impun, totuşi, peste tot statusul. Noile forțe 

economice care au detronat politicul se substituie statelor.” (Simileanu, 2004, 60). Întrebarea este 

validă, dar, fără a intra în teorii ale conspirației, este necesar să observăm și strânsa cooperare dintre 

state și corporații. Referitor la situația din Siria, a fost adus în atenție de mai mulți autori, argumentat 

detaliat de Charis Chang, faptul că Rusia a avut un interes major de a interfera față de proiectul care 

ar fi eliminat dependența Europei de gaz față de Gazprom / F. Rusă, anume construirea conductelor 

de gaze naturale dinspre Qatar și Iran către Europa (Chang, 2015). Slăbirea puterii statului-națiune 

este o realitate, dar în același timp, companii-mamut, de tipul Gazprom, ajung să se confunde cu 

statul. Conflictul din Siria și prezența DAESH a permis continuarea prezenței armate ruse, dar și a 

altor entități în zona de război, fapt ce a împiedicat orice dezvoltare economică, iar discuția despre 

conducte de gaze este ceva ce pare prea îndepărtat de a fi abordat. În septembrie 2022, întreaga Europă 

este preocupată de faptul că intrarea în iarnă o va pune într-o situație foarte dificilă și din cauza 

războiului din Ucraina și sancțiunile impuse F. Ruse, se va ajunge la situația în care Gazprom va opri 

aprovizionarea cu gaz, în scop de retaliere (Strasburg, Ulick, Gomez, 2022). Dacă Europa ar fi avut 

alternative valide în această perioadă, șantajul nu ar mai fi fost realizat, iar unitatea țărilor europene 

nu ar fi fost zdruncinată de interese economice, sau nevoi reale, care nu pot fi gestionate în condiții 

adecvate în lipsa furnizării gazului rusesc. 

Andreescu și Radu observă „Din păcate, din ce în ce mai des, în democrațiile occidentale, 
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islamul este privit şi judecat după actele și faptele unor grupuri de oameni. Şi acest lucru este încă un 

motiv pentru care trebuie subliniat că astfel de abordări nu sunt obiective, distorsionând adevăratul 

înțeles al islamului. Să admitem că aşa ar fi, că aceasta este realitatea, atunci însă ce am putea spune 

despre lumea creştină gândindu-ne la traficul de carne vie, la molestarea copiilor sau la multe altele? 

Islamul este religia care se bazează pe obținerea păcii prin supunerea faţă de voinţa divină. Aceasta 

este o analiză lingvistică simplă, care ne arată natura acestei religii.” (Andreescu, Radu, 2015, 21). În 

cazul în care în urma unor acțiuni ale unor grupări teroriste, precum DAESH, sau alte entități cu 

agendă similară, ajungem să considerăm că o religie este responsabilă pentru acțiunile acestora, atunci 

aceste grupări au câștigat. O cale adecvată prin care astfel de grupări pot fi învinse este cea prin care 

religia, ideologia nu este utilizată ca justificare pentru acțiunile unei persoane. Fiecare individ este 

responsabil pentru acțiunile sale, nu este necesar, nici util să justificăm alegerile personale pe baza 

unor concepte abstracte. Înainte de a acționa, un individ are liberul arbitru care-i permite să aleagă 

direcția în care dorește să se îndrepte. DAESH nu are justificare în Islam pentru acțiunile violente pe 

care le-a utilizat. Dacă au fost numeroase asocieri, acestea au fost făcute pe fondul lipsei de cunoaștere 

și au fost preluate evaluări ale unor persoane care nu dețin expertiza necesară, care preiau afirmațiile 

entității teroriste că izvorul ideologic este din Islam.  

În Siria, gruparea este activă în deșertul Badia și Al-Rusafah, guvernoratul Raqqa (SOHR, 

12 octombrie 2022), Daraa (SOHR, 14 octombrie 2022) zonele rurale din Dayr al-Zawr, al-Qamishli, 

Al-Raqqah (SOHR, 16 octombrie 2022) și al-Hasakah, Idlib,  disimulați printre localnici și refugiați 

(Lister, 12 octombrie 2022), Damasc (Al-Khateb, 20 octombrie 2022); în nord, în zonele pe care le 

controlează Turcia / proxies turci (SOHR, 10 octombrie 2022; Hagan, 13 octombrie 2022). În Irak, 

membrii DAESH sunt prezenți în zonele rurale și muntoase din vest al-Anbar, Diyala (NINA, 13 

octombrie 2022), Al-Tuz / Salah al-Din (NINA, 12 octombrie 2022), Kirkuk (NINA, 12 octombrie 

2022) și Ninawa (NINA, 11 octombrie 2022), inclusiv Mosul (NINA, 11 octombrie 2022), precum și 

în Regiunea Kurdistan (NINA, 23 octombrie 2022). De asemenea, sunt celule la granița comună Siria-

Irak (Kube și Lee, 6 octombrie 2022) care facilitează transferul de combatanți și traficul de arme. 

Gruparea nu mai controlează nicio localitate în care se află civili. De asemenea, DAESH își 

concentrează activitatea în Afganistan (Raghavan, 30 septembrie 2022; Seyler, 5 februarie 2022; 

Institute for Economics & Peace - Global Terrorism Index 2019), Pakistan (Terrorism-Info, 9 

octombrie 2022; Rivera, 6 aprilie 2022) și Africa (Sasso, 2016); Siria-Irak a devenit zonă de regrupare 

/ reorganizare, adăpost pentru lideri și simbol al califatului. Din punct de vedere operațional, arealul 

Siria-Irak este puțin utilizat. 

Referitor la acțiunile derulate în Africa, gruparea este activă și execută atacuri teroriste în 

Nigeria, Republica Democrată Congo, Mali, Burkina Faso, Peninsula Sinai/Egipt, Maroc (Terrorism-

Info, 9 octombrie 2022), Libia (Crisis24, 2 octombrie 2022; Wehrey, 2018, 230). Acțiunile variază 
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de la confruntări cu structurile de forță, alte grupări teroriste, îndeosebi cu Al Qaida, la atacuri la 

adresa minorităților, îndeosebi împotriva creștinilor și oricărui grup / entitate care i se opune.  

La acest moment, principalele mijloace utilizate de DAESH sunt: organizarea de atacuri 

teroriste, atacuri de tipul hit&run asupra liderilor comunității locale și structurilor de forță, infiltrarea 

comunităților și structurilor de securitate pentru a avea acces la informații și a pregăti noi atacuri. În 

Siria, locațiile unde acționează gruparea nu pot fi accesate de agențiile ONU, fapt ce limitează accesul 

populației la sprijin adecvat; urmărește să execute atacuri asupra închisorilor unde se află reținuți 

membrii DAESH pentru a-și spori numărul cadrelor active și a da încredere membrilor că, dacă sunt 

fideli, vor fi salvați. Resursele le obține din donații, extorcări, răscumpărări (Rudaw, 5 noiembrie 

2022) și alte surse.  

Am considerat necesar să prezint aceste date pentru a arăta ca DAESH este o grupare 

activă, care deși nu mai controlează teritorii ca în perioada 2014-2017, are amploare globală, 

amenințare hibridă (Scott, 1 decembrie 2014), se reinventează constant, execută atacuri teroriste și 

promovează, în continuare, ură, segregație, sectarism, motiv pentru care este necesar să înțelegem 

adecvat cum a evoluat gruparea, care au fost factorii care au contribuit la dezvoltarea ei și care sunt 

măsurile necesare a fi luate pentru a preveni acest tip de entități să se formeze, sau să fie prevenită 

dezvoltarea lor pentru a elimina posibilitatea promovării haosului și violenței și a construi o societate 

în care prevalează cooperarea și înțelegerea.    

Doresc să îl menționez pe Huntington care precizează „În noua lume (n.n. post Război 

Rece) conflictele cele mai vaste, mai extinse și mai periculoase nu se vor mai produce între clasele 

sociale, între bogați și săraci sau între alte grupuri definite de criterii economice, ci între popoare 

aparținând unor entități culturale diferite. Războaiele tribale și conflictele etnice vor avea loc în 

interiorul civilizațiilor.” (Huntington, 2012, 23). Precizările acestui renumit politolog au fost 

profetice, ceea ce DAESH a realizat a fost o ciocnire a civilizațiilor pe criterii religioase, etnice, 

precum și alte forme de rasism care vor fi prezentate în cadrul acestei cercetări. O importantă 

componentă a războiului activ la acest moment (noiembrie 2022), cel dintre F. Rusă și Ucraina are la 

bază latura ideologică, orientarea pro-democratică, pro-europeană și pro-NATO a guvernului de la 

Kiev, această viziune determinând Moscova să se lanseze într-un război doar pentru că nu acceptă 

etnia și ideologia țării vecine.    

Cercetarea aduce contribuții utile din punct de vedere teoretic cu privire la înțelegerea 

DAESH în particular, dar și a altor grupări teroriste / extremiste, urmând să sprijine un cititor cu 

cunoștințe reduse / medii pe subiect să acumuleze elemente utile, suplimentare, relevante despre 

dinamica unei situații de conflict și modul în care se dezvoltă și acționează grupările teroriste de 

sorginte islamică. 

De asemenea, urmărește să contureze instrumente utile de analiză cu privire la gruparea 
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teroristă DAESH și să scoată în evidență factori, situații și evenimente care pot avea impact negativ 

dacă nu sunt gestionate adecvat, precum situațiile în care migranții proveniți din zone de conflict din 

motive umanitare devin ținte ale atacurilor persoanelor extremiste și xenofobe. Este important să nu 

se pună egal între migranți și teroriști. Nu este exclus ca unii membri ai grupărilor teroriste să pozeze 

ca migranți pentru a reuși să pătrundă în statele occidentale (Faiola, Mekhennet, 22 aprilie 2016), dar 

acest fapt nu înseamnă că toți migranții sunt teroriști și nici că este în regulă să tratăm aceste persoane 

ca atacatori. Este important să avem discernământ și să identificăm instrumente prin care persoanele 

radical-extremiste sunt identificate și activitatea acestora este monitorizată / limitată, iar față de 

migranții din motive umanitare să avem atitudinea adecvată. Am prezentat soluții practice pentru a 

gestiona acest tip de situații. 

Principalele teorii vehiculate despre DAESH sunt următoarele: 

1. ISIS este o organizație mixtă de jihadiști provenind din Orientul Mijlociu, Afganistan, 

Pakistan, fosta Uniune Sovietică, Balcani, Africa de Nord și de Vest, care încearcă să-și impună 

regulile și valorile pe un teritoriu cât mai vast, indiferent de credințele religioase sau politice ale 

localnicilor. ISIS recrutează bărbați care să lupte și să guverneze teritoriile ocupate, recrutează femei 

tinere pentru a deveni soțiile luptătorilor, recrutează străini pentru scopurile propagandistice în 

războiul psihologic și pentru a dovedi că Islamul (n.n. în fapt ideologia DAESH, nu religia islamică) 

este mai atrăgător decât cultura materialistă. Colonizarea face parte din ideologia ISIS, la fel violul, 

sclavia, tortura și genocidul. (Bourrie, 2016; Anderson, 2017; Oberle, 2016; Erelle, 2015).   

2. În Irak, DAESH a reușit să preia sub control largi teritorii dominate de populația 

sunnită cu ajutorul celulelor- adormite, în majoritate formată din persoane cu pregătire militară, care 

au făcut parte din fosta armată irakiană, sau erau cadre active. Decizia de a susține DAESH a fost 

determinată de cei 8 ani sub guvernarea premierului șiit Nouri Kamal al-Maliki, care a alienat 

comunitatea sunnită în mod premeditat și organizat. (Anderson, 2017; Cockburn, 2019) 

3. Puterea ISIS-ului a crescut repede sub conducerea lui Abu Bakr al-Baghdadi pentru 

că a devenit foarte organizată și controlată de la centru, a utilizat materiale video de propagandă care 

arată frecvent execuții ale musulmanilor pentru a promova reputația nemiloasă care a demoralizat 

forțele de securitate irakiene din Mosul. Sunniții irakieni au fost încurajați de revoltele sunniților din 

Siria, cele două revolte sunnite s-au combinat într-o singură criză. (Cockburn, 2019) 

4. ISIS a fost cea mai de succes organizație teroristă din punct de vedere militar, a fost 

inspirată de Al-Qaida, este formată din fanatici care execută atacuri îndeosebi împotriva 

musulmanilor non-sunniți, ținte predilecte fiind comunitățile de musulmani șiiți și creștini. Utilizează 

atacuri surpriză și tactici care răspândesc frica, valorifică alienarea produsă de guverne față de propria 

populație pentru a recruta militanți. (Cockburn, 2016). 
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5. DAESH susține că este grupare salafistă-jihadistă, dar este văzută de către experții în 

această ideologie că sunt un grup de renegați care utilizează în mod distorsionat concepte ale 

salafismului pentru a justifica atacuri asupra grupurilor care i se opun, fără baza în jurisprudența 

islamică (Maher, 2016). DAESH susține că respectă o formă pură a Islamului, precum cel practicat 

în vremea Profetului, în fapt, gruparea a promovat extremism, radicalism, concepte naziste, alienare 

de tot ce reprezintă societatea occidentală, impură. DAESH a vândut o poveste prin care infractori, 

extremiști, criminali deveneau eroi, într-o societatea utopică care oferă salvarea sufletului strict prin 

executarea unor acțiuni solicitate de calif sau de locotenenții acestuia. (Bourrie, 2016).  

6. Principalele surse de finanțare ale DAESH care au contribuit la dezvoltarea grupării 

sunt: vânzare de produse petroliere; taxare și escrocherii; capturare de fonduri disponibile în băncile 

din orașele cucerite; recompense pentru persoane răpite; traficul de antichități; agricultură; trafic de 

persoane; donații. Principalele cheltuieli ale DAESH vizează: întreținerea luptătorilor și operațiuni 

militare; salarii și beneficii sociale; comunicații și mass-media; infrastructură. DAESH utilizează 

bănci internaționale, eludând mijloacele de detecție a activităților suspecte, fapt ce îi permite să 

sponsorizeze și să mute fonduri pentru acțiuni teroriste. (Bilger, 2014; Levallois and Causseran, 2017; 

Do, Shapiro, Elvidge, Abdel-Jelil, Ahn, Baugh, Hansen-Lewis, Zhizhin, 2017; Napoleoni, 2016). 

7. DAESH a împărțit teritoriul controlat în Irak și Siria în șapte administrații provinciale  

special create pentru a face irelevantă granița dintre cele două state, de la provincia Alep din Siria, 

până la provincia Kirkuk în Irak. În scopul sublinierii caracterului transnațional, a fost creat wilaietul 

Al Firat, care cuprinde teritorii din Derizour și Al Anbar. Gruparea teroristă a utilizat o putere 

judiciară bazată pe judecători religioși, sprijiniți de o poliție religioasă, cu scopul de a impune 

respectarea deciziilor lor. Brigăzile create de DAESH cu numele Al-Khansa au fost utilizate pentru a 

impune respectarea separării riguroase între cele două sexe în mijloacele de transport în comun, în 

școli, în locuri publice, nerespectarea acestei separări determinând aplicarea unor pedepse severe. De 

regulă, femeile nu aveau voie să se deplasează singure în afara locuinței, iar cele care o făceau aveau 

nevoie de un permis din partea tutorelui. (Luizard, 2016). 

8. ISIS s-a dezvoltat și s-a promovat urmare unei combinații de ideologie, violență 

nemiloasă, forță militară, viclenie financiară și campanii inovative în mediile de socializare, cu scopul 

transmiterii mesajului și atragerii comunității musulmane sunnite marginalizate și lipsite de drepturi 

din întreaga lume. (Mabon, Royle, 2017). 

9. Statul Islamic depășește organizațiile armate din trecut la capitolele îndrăzneală 

militară, manipulare a presei, programe sociale și, mai presus de orice, construcție națională. Aceste 

avantaje subtile în direcții de regulă ignorate de grupările armate sugerează o îmbunătățire a vechiului 

model de terorism, nu o mutație genetică (Napoleoni, 2015). Această perspectivă nu redă cu acuratețe 

realitatea deoarece: DAESH nu se vede ca o organizație și în niciun caz ca o organizație teroristă, s-
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a prezentat ca un ideal care răspunde la o nevoie, s-a manifestat ca un stat în curs de formare, având 

la dispoziție resurse financiare și umane angajate total în atingerea obiectivului. Construcția vizată de 

grupare nu a fost una națională, ci una islamică, un construct statal global, bazat pe o identitate 

religioasă, islamul sunnit, în care granițele, identitatea națională, obiceiurile locale, tradițiile, nu mai 

există, există doar strictă respectare a Islamului. Desigur, acesta a fost idealul prezentat de grupare, 

deși pilonii pe care s-a construit a fost un naționalism irakian și o frustrare majoră a unor triburi 

siriene, la care s-au adăugat grupările din Asia Centrală, care erau într-o continuă luptă pentru 

supraviețuire și indivizi din statele occidentale, majoritatea fiind în căutarea apartenenței la ceva care 

să le dea un scop, să demonstreze că viețile lor merită și sunt în slujba unui ideal.  

Este important de subliniat faptul că dezvoltarea DAESH s-a realizat într-un context 

regional și internațional favorabil prin lipsa leadershipului și o divizare majoră a valorilor la nivel 

global. Credința în valorile democratice s-a diminuat foarte mult și structurile curente nu răspund 

nevoilor generațiilor actuale. Din Asia Centrală și Orientul Mijlociu, revoluțiile, conflictele interne 

se întindeau până în Nordul și Centrul Africii. Inclusiv statele considerate stabile din această arie, se 

confruntau cu tensiuni interne și grave probleme privind respectarea drepturilor omului, respectarea 

drepturilor minorităților. Patrick Cockburn subliniază că „Marea bogăție a statelor petroliere din Golf 

– Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuwait – s-a transformat în putere politică. Aceste 

monarhii absolute sunnite sunt cele care se află astăzi în fruntea lumii arabe, poziție deținută acum 

40 de ani de state secular-naționaliste ca Egipt, Siria, Irak, Algeria, Libia și Yemen. În aceeași 

perioadă a avut loc și o schimbare ideologică importantă, islamul sunnit tradițional devenind tot mai 

dominat de wahhabism, varianta islamului adoptată de Arabia Saudită. Bogăția saudiților a mărit 

influența acestei tulpini intolerante și regresive, care denunță alte secte islamice, precum șiismul, ca 

fiind eretice și care consideră femeile supuse pentru totdeauna bărbaților. Nicăieri în lume, în afară 

de Arabia Saudită și Califat, femeilor nu le este interzis să conducă o mașină” (Cockburn, 2019, 7). 

Desigur, nu mai este cazul astăzi ca femeile să nu conducă în Arabia Saudită2, dar încălcarea 

drepturilor omului a rămas o constantă. Sunt de acord cu acest autor că bogăția care a intrat în posesia 

guvernelor acestor state, dar și a oamenilor de afaceri și nu doar din aceste țări, a creat o bază de 

finanțare majoră pentru segmente radicale, care susțin DAESH sau entități similare pentru că ei au 

credința că în acest mod își vor asigura viitorul după moarte. Când alegerea unor persoane este 

moartea și nu mai au motivația de a crea în această viață, posibilitățile reale de negociere sunt anulate. 

Opțiunea de a încerca să îi oprești pe acești oameni se va solda cu vărsare de sânge, amploarea va 

depinde de armele utilizate de fiecare parte. Mai există varianta de a-i izola și a-i lăsa să își creeze 

propriul univers, detașat de lumea normală, sau angajarea într-o misiune (dificilă, de altfel) de a-i 

 
2 Drept acordat în 2018.  



 12 

reseta, de a-i reprograma, de a-i scoate din zona fatalității, pentru că destinul lor nu este scris și că și-

l pot scrie / rescrie singuri, orice acțiune fiind o alegere personală. A alege poate reprezenta o povară 

pentru unele persoane, dar este o eliberare când ți se expansionează conștiința și realizezi că tu ești 

cel care își decide fiecare pas.    

DAESH a avut ocazia să beneficieze de un teritoriu și de o populație unde putea să aplice 

Sharia și toate condițiile specifice unei conduceri islamice, o guvernare islamică. Cei care au 

reprezentant conducerea Statului Islamic nu au ales să se concentreze pe dezvoltarea unei societăți, 

ci au acționat sistematic pentru amputarea elementelor importante a ceea ce reprezintă o societate 

funcțională, în care este o necesitate ca toleranța să se manifeste și să fie o caracteristică constantă. 

DAESH a avut posibilitatea să aplice un regim corect, drept, venit într-un context în care populațiile 

sunnite din două țări doreau să beneficieze de predictibilitate, de un guvern stabil, corect, care să nu 

îi țintească doar pentru că fac parte dintr-o altă sectă față de conducerea statului. Deși, la suprafață, 

DAESH a promovat dreptatea și aplicarea unei legi, impropriu spus islamice, a utilizat elemente de 

presiune și executanți care urmăreau promovarea violenței, nu a dezvoltării încrederii între legiuitori, 

brațul care duce la îndeplinire deciziile și populația rezidentă. Eșecul de a câștiga încrederea 

populației, corupția care s-a instalat, relativ rapid, a facilitat eliminarea DAESH din teritoriile 

controlate.   

Exceptând Siria și Irak, teritoriile controlate efectiv de DAESH erau reduse ca 

dimensiune și de cele mai multe ori reprezentau celule care acționau în mod conspirat. Pentru ISIS-

core, aceste wilayate aveau rolul de a da amploare grupării și a demonstra componenta globală, 

precum și o sursă constantă de militanți, care se deplasau în Siria și Irak pentru a se alătura luptelor. 

Subliniem că gruparea nu a funcționat ca o entitate unitară și conducerea califatului nu avea 

mijloacele fizice prin care să impună directivele, se baza efectiv pe credința membrilor.  

DAESH nu se vede ca o organizație și în niciun caz ca o organizație teroristă, s-a prezentat 

ca un ideal care răspunde la o nevoie, s-a manifestat ca un stat în curs de formare, având la dispoziție 

resurse financiare și umane angajate total în atingerea obiectivului. Construcția vizată de grupare nu 

a fost una națională, ci una islamică, un construct statal global, bazat pe o identitate religioasă, Islamul 

sunnit, în care granițele, identitatea națională, obiceiurile locale, tradițiile, nu mai există, există doar 

strictă respectare a Islamului. Desigur, acesta a fost idealul prezentat de grupare, deși pilonii pe care 

s-a construit a fost un naționalism irakian și o frustrare majoră a unor triburi siriene, la care s-au 

adăugat grupările din Asia Centrală, care erau într-o continuă luptă pentru supraviețuire și indivizi 

din statele occidentale, majoritatea fiind în căutarea apartenenței la ceva care să le dea un scop, să 

demonstreze că viețile lor merită și sunt în slujba unui ideal.  

Modalitatea în care a administrat DAESH teritoriile i-a conferit grupării posibilitatea de 
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menține controlul o perioadă semnificativă de timp, mai mult decât s-a anticipat la început, iar 

abordarea utilizată a fost una de succes. Eliberarea teritoriilor aflate sub controlul DAESH s-a realizat 

de forțe din exterior, cu excepția unor acțiuni punctuale, nu au fost revolte interne, status-quo-ul 

instaurat de DAESH nu a făcut implozie, nu a fost zguduit de forțe interne, care s-au răsculat din 

cauza nedreptăților forțelor conducătoare. 

DAESH a declarat un război total tuturor celor care nu îi acceptau regulile, indiferent de 

relgie, culoare, gen sau alte criterii. Această amenințare viza întreg Globul pentru că dorea să 

cucearească fiecare stat și să elimine orice graniță. Aspectele sunt importante pentru că astfel se 

prezintă clar părțile implicate în această confruntare, DAESH versus restul lumii, inclusiv împotriva 

sponsorilor care i-au asigurat sprijinul financiar la început și i-au permis să se dezvolte, care acționau 

pe criteriul dușmanul dușmanului meu îmi este prieten. Un scurt exemplu este relevant, DAESH a 

fost finanțată de Arabia Saudită pentru că acționa împotriva intereselor guvernului sirian și atrăgea 

resursele Iranului, dar DAESH a amenințat atât monarhia saudită cât și restul monarhiilor din Golf, 

pe care le considera apostate, astfel s-a întors împotriva statelor care au sprijinit-o să se dezvolte la 

început. Musulmani, chiar musulmani sunniți au fost cei mai mulți dintre cei care au căzut victimă 

DAESH. Acest lucru se explică pentru că mesajul promovat de gruparea teroristă nu a fost acceptat 

cu brațele deschise de toți musulmanii sunniți. Teritoriile în care DAESH a intrat și urmărea să se 

dezvolte, atât în Siria, cât și în Irak, erau populate de musulmani sunniți, care puteau fi un bazin de 

recrutare, dar și prima opoziție cu care se confrunta gruparea, motiv pentru care conducerea teroristă 

a luat măsuri împotriva acestora, decapitând și executând prin diferite mijloace membri ai triburilor 

sunnite care i se opuneau. Era un exemplu pentru toți cei care s-ar fi putut opune ulterior, dar era și 

modul în care acționa DAESH, prin violență, cruzime și mentalitatea noi versus restul. 

Despre DAESH se afirmă că este ca o grupare „salafistă” (Napoleoni, 2016, 32) jihadistă. 

Salafismul (Wagemakers, 2016) este o ramură a Islamului sunnit care aderă la necesitatea de a 

respecta „pioșenia predecesorilor” și dorește să recreeze o lume similară primelor 3 generații 

musulmane. Salafismul include 3 curente: (1) evită implicarea politică și se concentrează pe 

învățăturile politice pure; (2) politic, care se concentrează pe dezvoltarea implicării islamului în 

politică, ca parte componentă a partidelor politice și a participării parlamentare; (3) salafismul jihadist 

care urmărește să îndepărteze toate regimurile musulmane apostate prin Jihad – „război sfânt”.  

DAESH a aderat la toate cele 3 curente și a încercat să propage necesitatea unui sistem politic care 

să fie exclusiv religios, bazat pe reguli din secolele al șaptelea și al optulea, dar această pretenție este 

irealizabilă pentru că întreaga dinamică în societățile contemporane este diferită (voi evita clasamente 

sau evaluări de genul mai bună sau mai rea), inter-conectivitatea este la cel mai înalt nivel și cu cea 

mai mare acoperire, iar modurile autoritare de impunere a unor norme restrictive nu mai sunt 

acceptate de generațiile prezente, care explorează și integrează în propriile experiențe de viață doar 
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propriile alegeri. 

Declarațiile DAESH privind imersarea în salafismul radical a sprijinit gruparea să atragă 

finanțare din cele mai bogate state ale Orientului Mijlociu, din comunitățile menționate mai sus din 

Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite, persoanele radicale fiind mai dispuse să plătească 

zakat, precum și suplimentar acestei sume, să se alăture cauzei și să lupte până la moarte împotriva 

oricărei entități considerate ostile Islamului. Atracția a fost amplificată de credința acestor finanțatori 

că prin plățile pe care le fac pentru Jihad își vor răscumpăra păcatele, iar DAESH oferea acest bilet 

către salvare prin metode variate de implicare, astfel unii au ales calea ușoară de a oferi bani pentru 

luptă, continuându-și activitățile curente, iar dacă gruparea teroristă reușea să își îndeplinească 

obiectivele, finanțatorii s-ar fi aflat în poziții importante în noua orânduire. Rolul Arabiei Saudite este 

subliniat și de Patrick Cockburn care reflectă că, pe lângă resursele financiare mari, este și o baza a 

wahabismului în zona Orientului Mijlociu (Cockburn, 2015, 5). 

Cercetarea arată că Islamul nu este izvorul teoretic al atrocităților comise de gruparea 

teroristă. Afirmația grupării teroriste că își reclamă legitimitatea din Islam nu reprezintă realitatea, ci 

o tentativă de manipulare pentru a asigura grupării un bazin cât mai mare de recrutare în rândul 

comunității musulmane sunnite. DAESH a utilizat Islamul și Hadithuri pentru a se legitima, s-a 

prezentat ca o grupare salafistă, care dorește să impună puritatea Islamului din timpul profetului, dar 

în fapt a utilizat tehnici de manipulare pentru control, atragere finanțare, militanți, pentru extindere 

prin alăturarea unor noi grupări în teritorii în care DAESH-core din Siria și Irak nu putea să ajungă. 

Gruparea a valorificat discursuri populiste, a creat lideri de opinie și a maximizat idei precum noi 

suntem voi, voi sunteți noi, pentru a arăta că sunt umili și oricine li se poate alătura. Strategia a 

funcționat, dar lipsa consistenței și atrocitățile comise a scufundat gruparea în propria faimă.  

Amir Taheri aduce în atenție faptul că „a doua caracteristică care distinge versiunea 

islamică de alte forme de terorism este foarte clar concepută și condusă ca o formă de război sfânt, 

care se poate termina atunci când victoria finală a fost obținută” (Taheri, 1987, 16). Orice formă de 

terorism nu este parte a religiei pe care susține că o reprezintă sau promovează. Ce este relevant din 

observația acestui autor este că grupările teroriste care își extrag motivațiile din Islam se perpetuează 

constant pentru că deși sunt învinse, pierd teritorii, dar un număr limitat de militanți mențin constantă 

ideea de război sfânt și renasc. Acesta este principalul motiv pentru care aceste entități se mențin la 

nivel de retorică perioade mai mari de timp, față de grupările teroriste strict politice, a căror existență 

este efemeră.   

Din interviul cu imamul și specialistul în Islam Ahmed Mazhar Nakechbandi, rezultă  că 

modul în care religia a fost transformată în scop din cale a determinat fanatism, care a caracterizat și 

acțiunile DAESH, fapt care confirmă faptul că activitățile grupării au ieșit din zona Islamului și au 

urmat o agendă proprie conducerii, care a utilizat idei atrăgătoare din ideologia religioasă pentru a 
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atrage finanțare și militanți. 

Finanțarea terorismului este un subiect de actualitate deoarece, în prezent și în viitorul 

previzibil, grupările teroriste sunt și se mențin active la nivel global, reușesc să țină sub control 

teritorii sau celule prin care desfășoară atacuri cu diferite grade de intensitate și amploare. Finanțarea 

asigură menținerea și dezvoltarea acestor entități, fapt ce impune studierea, înțelegerea și crearea de 

contramăsuri. 

Principalele surse de finanțare ale DAESH care au contribuit la dezvoltarea grupării sunt: 

vânzare de produse petroliere; taxare și escrocherii; capturare de fonduri disponibile în băncile din 

orașele cucerite; obținerea de recompense pentru persoane răpite; traficul de antichități; agricultură; 

trafic de persoane; atragerea de donații. Principalele cheltuieli ale DAESH vizează: întreținerea 

luptătorilor și operațiuni militare; salarii și beneficii sociale; comunicații și mass-media; 

infrastructură. DAESH utilizează bănci internaționale, eludând mijloacele de detecție a activităților 

suspecte, fapt ce îi permite să sponsorizeze și să mute fonduri pentru acțiuni teroriste. (Bilger, 2014; 

Levallois și Causseran, 2017; Do, Shapiro, Elvidge, Abdel-Jelil, Ahn, Baugh, Hansen-Lewis, 

Zhishin, 2017; Napoleoni, 2016). 

Din cauza diversității surselor de finanțare pe care le-a utilizat, controlul complet al 

acestora este dificil sau chiar imposibil. Dar, la nivel de comunitate internațională, se poate acționa 

pentru: control strict al donațiilor și măsuri de trasabilitate, de la donator la beneficiar, monitorizarea 

activităților desfășurate de statele vecine zonelor de conflict pentru a preveni tranzacții care ar 

produce resurse pentru grupările teroriste; eradicarea contrabandei; măsuri punitive drastice pentru 

persoanele/ entitățile identificate că au tranzacționat cu grupări teroriste. Desigur, este necesar ca 

aceste măsuri să nu anuleze posibilitățile de schimb/ achiziții de bunuri pentru a permite populației 

captive în teritorii controlate de grupări teroriste să supraviețuiască. Finanțarea grupărilor teroriste 

este un subiect care necesită aprofundare și corelate cu finanțarea grupărilor de crimă organizată 

pentru că, de regulă, se întretaie. Acțiunile comune împotriva acestor tipuri de entități, coordonate la 

nivel internațional, pot avea impact adecvat și pot crea condițiile pentru a preveni perpetuarea 

finanțării terorismului și crimei organizate.  

DAESH s-a definit ca structură administrativă la declararea califatului de către Abu Bakr 

al-Baghdadi pe 29 iunie 2014. Din acest moment, pe lângă campania de cucerire, gruparea teroristă 

a acționat sistematic pentru a crea un sistem administrativ care să funcționeze și să determine 

acceptanță din partea localnicilor, să fie atractiv pentru musulmanii sunniți din restul lumii, care erau 

dezamăgiți de experiențele pe care le aveau în democrații, monarhii, dictaturi sau alte forme de 

guvernământ care erau active în spațiile de origine. Liderii grupării au înțeles că violența nu este 

suficientă pentru a conduce, a prospera și a pune bazele unui stat-califat. Structura administrativă a 

DAESH este formată dintr-un „sistem judiciar islamic și o forță de poliție nomadă, care execută 
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sentințele în public, pe străzi sau în piețe.” (Napoleoni, 2015, 67), măsură prin care pedeapsa aplicată 

imediat după ce a fost identificată ofensa creează o stare de panică, care determină și o scădere a 

ofenselor / criminalității. Această abordare violentă a fost și la baza începerii declinului DAESH.     

DAESH a utilizat pentru administrarea califatului îndeosebi subdiviziunea wilayat: 

„Wilayat ISIS erau teritorii care formal, legal și politic aparțineau califatului, cu granițe și populație 

definite, administrate de guvernatori numiți sau aprobați de Baghdadi, care guvernau în linie cu 

politica ISIS și derulau operațiuni în cadrul unui set definit de reguli.” (Kilcullen, 2016, 128). 

Wilayate au fost stabilite în Siria, Irak, precum și în Libia, Algeria, Tunisia, zona Sinai din Egipt, 

Yemen, Arabia Saudită, Afganistan-Pakistan (Khorasan), Nigeria și Caucaz, care aveau datoria de a 

trimite luptători, precum și să distragă atenția de la luptele pe care le ducea ISIS-core în Siria și Irak, 

pentru a permite dezvoltarea califatului (Kilcullen, 2016, 127-128). Este important de subliniat faptul 

că, exceptând Siria și Irak, teritoriile controlate efectiv de DAESH erau reduse ca dimensiune și de 

cele mai multe ori reprezentau celule care acționau în mod conspirat. Pentru ISIS-core, aceste 

wilayate aveau rolul de a da amploare grupării și a demonstra componenta globală, precum și o sursă 

constantă de militanți, care se deplasau în Siria și Irak pentru a se alătura luptelor. Subliniem că 

gruparea nu a funcționat ca o entitate unitară și conducerea califatului nu avea mijloacele fizice prin 

care să impună directivele, se baza efectiv pe credința membrilor. 

DAESH a valorificat contextul, îndeosebi în Irak, în mod abil și a umplut un vid de putere, 

un vid de stabilitate și a lăsat impresia că va oferi populației locale condiții pe care guvernele suverane 

nu le ofereau, că va oferi predictibilitate, va elimina corupția și va asigura contextul pentru dezvoltare. 

Structura utilizată de DAESH este mai puțin importantă, ci atitudinea a avut efectul cel mai puternic. 

După aproape o decadă în care au fost mărginiți de la putere, sunniții din Irak au acceptat DAESH 

deoarece au considerat că mai rău nu poate fi. Apreciez că atunci când o astfel de situație apare, 

comunitatea internațională este necesar să intervină în mod abil, să utilizeze forțe de menținere a păcii 

și să stabilească un curs clar, adecvat pentru integrarea populației, cu măsuri de protecție față de 

entitățile care derulează acțiuni abuzive. O atenție deosebită este necesar a fi acordată pregătirii 

cadrelor din structurile de forță, care să fie capabile să mențină controlul locațiilor în care sunt 

responsabili, să fie suficient de bine plătiți pentru a nu ceda mitei / formelor de corupție și să fie 

educați în spirit de camaraderie pentru a se proteja între ei și populația pentru care lucrează. De 

asemenea, este necesar să aibă stabilite protocoale clare privind modul de acțiune pentru a preveni ca 

mari cantități de armament să intre în posesia unei grup terorist care atacă o bază militară.  

Reintegrarea populației este o provocare în orice situație, cu atât mai mult când apar diferențe 

religioase. Dar, cu cât provocarea este mai mare, cu atât nevoia este mai mare. Astfel, proiecte ample 

pot fi puse în practică cu sprijinul agențiilor ONU, a ONG-urilor internaționale cu expertiză în 

domeniul multiculturalismului și reintegrării. Totodată, programe ample de deradicalizare necesită 
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implementate în cooperarea cu comunitățile locale.   

Un instrument puternic al recrutării de către DAESH a fost că și-a demonstrat violența 

atât prin atacuri asupra forțelor guvernamentale din Irak și Siria, dar și asupra grupărilor considerate 

,,apostate” (Anderson, 2017, 136). Un segment important al celor care s-au alăturat DAESH a fost 

reprezentat de cei care doreau adrenalină, violență și aveau nevoia de a-și exercita controlul asupra 

altor ființe umane. Se simțeau puternici atunci când luau o viață în luptă, în același timp, erau pregătiți 

să fie uciși. 

Berger, care a studiat cazurile cetățenilor americani care s-au alăturat Jihadului, a 

identificat următoarele: „Motivele lor sunt la fel de variate precum backgroundul – unii călătoresc să 

apere musulmani aflați în pericol și unii luptă să stabilească conducerea lui Allah pe pământ. Unii 

canalizează o furie personală care are foarte puțin legătură cu religia. Alții caută o comunitate de care 

pot aparține.” (Berger, 2011, viii). Este o provocare să identifici și să particularizezi toate motivațiile 

persoanelor care s-au alăturat grupărilor teroriste care au declarat Jihad. Aspectele identificate de 

Berger sunt utile pentru a oferi repere / criterii de selecție pentru potențiali candidați, dar în același 

timp oferă instrumente pentru a pregăti politici publice care să vină în întâmpinarea nevoilor 

potențialilor recruți. Toate sunt corelate cu nevoia de comunicare și de a oferi explicații reale, 

autentice. De exemplu, este dificil să convingi să se oprească din călătorie o persoană dornică să 

ajungă în anumite teritorii pentru a proteja musulmani aflați în pericol pentru că vede necesitatea de 

a lupta ca o datorie determinată de situația în care se află persoane care au aceeași religie, să îi  spui 

să nu facă nimic sau să aleagă o altfel de luptă, să îl reorientezi către nevoile celor apropiați de el 

poate fi o soluție pentru unele cazuri, dar nu pentru toate cazurile. 

Pichon consideră că „Frustrarea, naționalismul, milenarismul: un cocktail exploziv care 

pentru mii de jihadisti europeni reprezintă o motivare suplimentară. În realitate, ne găsim în faţa unui 

avatar monstruos al globalizării şi Daech foloseşte coduri ale acesteia: fluiditatea spaţiului, rețelele 

sociale şi, mai ales, aculturalizarea în creştere a societăților. Lipsiţi de un islam cultural, înrădăcinat, 

plini de o civilizație de piaţă şi consumeristă, tinerii musulmani europeni cred astfel că se întorc la 

origini în timp ce nu fac altceva decât să adere la o ideologie monstruoasă globalizantă, la a cărei 

difuzare wahhabismul saudit a contribuit vreme de treizeci de ani folosind miliarde de petrodolari.” 

(Pichon, 2015, 124). Motivațiile expuse de Pichon au avut un rol important în procesul de recrutare 

realizat de DAESH, dar și de alte grupări teroriste cu agendă universalistă, care lansează mesaje 

diverse, chiar fără să fie convergente pentru a accesa un bazin cât mai larg de recrutare. Modificarea 

valorilor, frustrările nu obligă la violență, această abordare o consider reducționistă, doar pentru a da 

o explicație plauzibilă, nu cea reală. Dacă tinerii musulmanii nu identifică ceea ce au nevoie pentru a 

se angrena în ceea ce construiește societatea occidentală, înseamnă că generațiile precedente, care au 
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fost parte la modul în care au evoluat valorile au o responsabilitate majoră, care necesită asumare. 

Acești tineri au nevoie de opțiuni, de ghidare, fapt care nu se poate realiza doar prin acuze că nu sunt 

suficient cu culturalizați, este important să le fie identificată motivația, să fie apreciați pentru ce fac 

și să li se acorde susținere să își îndeplinească ideile constructive, este timpul să ieșim din trendul 

criticilor, care provoacă lipsă de angajament, eventual opoziție, revoltă și nevoia de a identifica 

mijloace prin care societatea acuzatoare este distrusă, resetată, eventual prin mijloace violente.     

Atragerea de noi militanți a contribuit într-o măsură majoră la succesul DAESH de a 

deveni o grupare cu capabilități globale. Pentru a diminua/ elimina bazinul de recrutare pentru 

grupările teroriste este necesar să se aplice politici de integrare adecvate în mod constant. O politică 

adecvată la un moment dat, poate deveni desuetă, motiv pentru care actualizarea în acord cu evoluția 

societății este o necesitate. Nu putem reveni la momentul zero, dar putem gândi măsuri pentru 

perioade de vindecare și restabilire a drepturilor. Este important ca fiecare individ să simtă că este 

ascultat, că îi sunt respectate drepturile și că nevoile sale pot primi răspunsuri în societatea în care 

trăiește și nu este nevoie să se alăture unei comunități utopice, precum cea creată de o grupare 

extremistă/ teroristă.  

Am prezentat argumente teoretice privind contextul care din punct de vedere etic solicită 

intervenția comunității internaționale, mai precis, condițiile când este necesară o intervenție a forțelor 

internaționale (sub auspiciile ONU, NATO sau alt format multilateral regional) pentru a preveni o 

criză umanitară cu toate implicațiile acesteia (încălcări ale drepturilor omului, strămutări de populație, 

întreruperea serviciilor sociale). Cadrul cercetării a aplicat aceste criterii asupra situației din Kobane 

(2014-2015). Începerea conflictului în Siria pe fondul Primăverii Arabe era așteptată în statele 

occidentale, după evenimentele din Tunisia, Libia și Egipt. La nivelul tinerilor, starea generală era de 

euforie și apreciere, aceștia sperând că trendul se va extinde la nivelul statelor arabe conduse de 

regimuri dictatoriale sau de monarhii. Siria nu este o țară foarte bogată în resurse naturale, precum 

petrol și gaze, resurse care au fost baza dezvoltării în majoritatea statelor arabe din Orientul Mijlociu 

și Nordul Africii. Mai mult, regimul sirian nu a avut o atitudine deschisă, de cooperare cu statele 

occidentale, de multe ori având agende opuse statelor europene, îndeosebi în Liban, unde cu sprijinul 

unor actori locali (precum Hizballah), a creat tensiuni și instabilitate politică. Până în 2015, Federația 

Rusă a adoptat o atitudine de expectativă, a oferit un sprijin limitat regimului sirian și a căutat să își 

protejeze baza militară din Tartous. Până în 2015, a devenit clar că SUA și alte state occidentale nu 

aveau o agendă definită. În a doua jumătate a anului 2015, după ce campania prezidențială din SUA 

se înclina în favoarea lui Donald Trump,  care s-a declarat în favoarea ieșirii forțelor SUA din Orientul 

Mijlociu, Moscova a sesizat că este momentul potrivit să își sporească prezența și să intervină, astfel 

să devină un jucător internațional care mediază conflicte regionale. Drept urmare, Federația Rusă și-
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a intensificat cooperarea cu regimul sirian și a executat o serie de atacuri împotriva DAESH, devenind 

un pilon de bază pentru supraviețuirea lui Bashar al-Assad și punându-se într-o situație favorabilă de 

negociere și pentru promovarea propriei agende în eventualitatea soluționării crizei siriene. 

Pot susține că intervenția comunității internaționale este justificată atunci când un grup 

este expus riscului (până la exterminare) din cauza etniei sale, sau a oricărei alte forme de discriminare 

din partea unui inamic mult mai puternic, dotat cu arme superioare. Alți factori de luat în considerare 

pot include considerații strategice: va crea conflictul un dezechilibru regional? Când o criză umanitară 

este iminentă, pot fi necesare acțiuni preventive, mai ales atunci când intervenția are rădăcini în 

autoapărare. Totuși, orice intervenție fără limitări adecvate poate duce la abuzuri, motiv pentru care 

este important ca odată înlăturat pericolul, forțele comunității internaționale să se retragă. Armele, 

deși superioare, ar trebui să fie relativ proporționale cu cele folosite de adversar, încurajând 

combatanții să se predea, în loc să caute o cale de exterminare, deoarece unii sau o parte semnificativă 

dintre combatanți ar fi putut fi forțați să ia parte la conflict (prin șantaj asupra familiilor lor).  

Lumea contemporană este globală, multipolară, complexă și dinamică. Din acest motiv, 

este necesar să se definească în mod concret valorile internaționale și să se aplice în mod 

corespunzător. Fără constanță și consecvență, comunitatea internațională are o problemă de 

credibilitate, iar aceasta va deprecia încrederea lumii în ea și va anula meritele valide ale 

angajamentelor sale. 

Am analizat evoluția negocierilor pe dosarul sirian și motivele pentru care acestea nu au 

produs efecte reale în soluționarea crizei. În paralel, am documentat cum aceste eșecuri ale 

comunității internaționale au facilitat dezvoltarea DAESH.  

Sunt două formate de derulare a negocierilor, Geneva și Astana. Formatul Geneva nu a 

avut succes pentru că: 

- statele occidentale susțineau grupări de opoziție care nu aveau susținere în teren, 

majoritatea fiind sirieni din diaspora care aveau relații cu guvernele statelor implicate în dosarul 

sirian; 

- grupările de opoziției erau divizate, cu agende de multe ori contradictorii, care urmăreau 

interesele sponsorilor și nu ale populației din Siria care se opunea regimului sirian; 

- guvernul sirian a utilizat negocierile pentru a trage de timp. Până în 2015, când F. Rusă 

a intervenit cu trupe și tehnică militară în favoarea lui Assad, au existat momente când Damascul era 

interesat de negocieri pentru a rămâne un factor decizional, în perioada de tranziție. După ce F. Rusă 

a acordat sprijin militar substanțial și grupările de opoziție au devenit mult prea izolate și irelevante 

din punct de vedere militar, regimul sirian a valorificat negocierile internaționale pentru a rămâne în 

dialog cu statele occidentale, fără a avea ca scop real ajungerea la un acord; 



 20 

- neîncrederea constantă între părțile implicate în negocieri urmare acțiunilor derulate, de 

exemplu, înainte de o nouă rundă de negocieri, regimul sirian derula o ofensivă militară puternică 

pentru a avea o poziție de forță în negocieri, atacuri cu substanțe chimice în zone civile ș.a.  

Formatul Astana a avut mai mult succes pentru că negocierile nu s-au realizat între părțile 

implicate în conflict, ci de către actorii statali care au interese, discuțiile au vizat doar anumite zone 

disputate și menținerea păcii se realizează prin impunere de către forțe străine.   

La acest moment, dialogul între regimul sirian și eventuale forțe de opoziție este irelevant, 

nu ar aduce niciun rezultat pentru că nicio parte nu este relevantă din punct de vedere militar. 

Negocierile politico-diplomatice pe dosarul sirian ar putea avea succes în condițiile în care actorii 

regionali și internaționali implicați ar fi dispuși să ajungă la un acord, astfel încât să își armonizeze 

pozițiile și să accepte că este timpul ca distrugerile să înceteze. O formă de acord ar fi cea în care, 

fiecare actor relevant și-ar păstra o zonă de influență și ar permite comunității locale să se dezvolte. 

Toate părțile nu ar mai sprijini cu armament și bani proxies pentru a executa atacuri asupra forțelor 

coordonate de adversari și s-ar începe o reconstrucție economică sustenabilă. Totodată, sunt necesare 

programe de reintegrarea a luptătorilor din grupările de opoziție/ extremiste/ teroriste, precum și 

convingerea refugiaților să revină la casele lor pentru a putea să reconstruiască ceea ce a fost distrus.    

Negocierile politico-diplomatice sunt vitale într-o lume care interacționează la cel mai 

ridicat nivel cunoscut omenirii, iar interdependența ne solicită să mediem conflictele, disputele, 

neînțelegere prin discuții și să evităm violență. Prin negociere putem crea un mediu sigur pentru 

generațiile viitoare. Escaladarea războiului din Ucraina, început de F. Rusă la 24.02.2022, a 

demonstrat, încă o dată, că această interdependență ne solicită să acționăm în limitele negocierile, 

altfel, crize economice, crize alimentare, crize energetice apar, iar efectele sunt dificil de prezis, în 

orice caz, nu sunt precise și categoric creează sărăcie, strămutați și refugiați, distruge vieți și 

înlocuiește creația cu lipsuri.   

DAESH a promovat o formă de război psihologic, specifică grupărilor teroriste. Robert 

E. Goodin subliniază că terorismul promovează în primul rând teroarea, iar uciderea de civili inocenți 

nu este un scop în sine, ci un mijloc pentru atingerea unor obiective viitoare, iar „aceste scopuri pot 

fi îndeplinite prin supunerea sub teroare a populației-țintă” (Goodin, 2006, 45). Evaluarea se aplică 

și în cazul DAESH, care constant a oferit exemple de teroare cu scopul de a elimina orice opoziție, 

obiectiv pe termen scurt, pentru că în timp urmărea ca aceeași comunitate să se alinieze ideologiei 

promovate de grupare și să contribuie la construcția unui stat islamic.  

DAESH prin acțiuni radicale a obținut un lucru de preț în mod gratuit, anume publicitate. 

Toate televiziunile internaționale și naționale au transmis imagini și au promovat în mod gratuit 

imaginea grupării teroriste. DAESH a țesut diferite pânze care să reflecte anumite imagini, cu rol de 
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a promova panica, frica, spre exemplu, temnicerii ostaticilor grupării teroriste îi descriau pe aceștia 

ca inumani și psihopați, întruparea pură a răului, care nu aveau nicio justificare rațională pentru 

comportamentul lor. În fapt, Napoleoni consideră că acest tip de acțiune a fost bine pregătit pentru a 

răspândi emoțiile vizate de conducerea DAESH. Referitor la ostatici, aceștia au fost tratați distinct, 

în funcție de ceea ce reprezentau, naționalitate, ocupație, iar în funcție de valoarea atribuită puteau 

juca un rol bun pentru a produce venituri, sau pentru jocuri politice (Napoleoni, 2016, 211).  

DAESH a utilizat execuțiile în masă pentru a propaga imagine de invincibilitate, 

ubicuitate, cu putere nelimitată și capacitate de a accesa orice locație: „Precum în Ramadi (n.n. în 

anul 2015), execuțiile în masă au fost realizate de ISIS în fiecare oraș preluat sub control sau capturat. 

[…] Între timp, decapitările, crucificările, amputațiile și biciuirile au continuat.” (Kilcullen, 2016, 

153).     

Pentru demoralizarea forțelor de securitate, DAESH a realizat atacuri de amploare și pline 

de atrocitate. Unul dintre cele mai devastatoare atacuri a fost realizat asupra unei tabere de 

antrenament irakiene, la nord de Tikrit, cunoscută informal cu numele Camp Speicher. Acest atac a 

avut loc pe 12 iunie 2014, estimările sunt că circa 1.700 de persoane au fost ucise, majoritatea fiind 

recruți șiiți (BBC News, 21 august 2016; UNITAD, 12 iunie 2019; Alhammadi, 7 aprilie 2015). În 

fața amenințării DAESH, militarii și superiorii care asigurau conducerea garnizoanei au abandonat 

pozițiile și „au lăsat studenții blocați” (Anderson, 2017, 143). Frica promovată de DAESH ajunsese 

la un nivel atât de sporit, încât orice valori de camaraderie au fost abandonate și i-au determinat pe 

prieteni să își lase prietenii în fața pericolului morții. 

Preluarea Mosulului și masacrul de la Camp Speicher au reprezentat momente de referință 

din anul 2014, care au demonstrat capacitatea operațională a DAESH și i-au creat un renume. Au fost 

numeroase alte momente în care gruparea teroristă și-a demonstrat violența, dar executarea unui grup 

de tineri șiiți care reprezentau o parte a viitorului armatei irakiene arată un obiectiv clar definit, anume 

distrugerea încrederii în interiorul noilor recruți față de superiori, care și-au abandonat subalternii, 

ură și perpetuarea rivalității între comunitățile șiită și sunnită, faptul că nu pot conviețui împreună pe 

același teritoriu, precum și faptul că fiecare parte este necesar să se retragă pe teritoriul distinct, pentru 

a nu mai interacționa. Totodată, a implicat un efect atât de puternic, încât singura cale era războiul 

până la capăt, cei implicați în astfel de atrocități nu mai puteau spera că vor fi reabilitați într-o 

societate în care DAESH ar fi pierdut, pentru ei doar viața în cadrul DAESH mai putea exista.    

Consider că atunci când o grupare manifestă la nivel incipient tendințe similare DAESH, 

este momentul unei intervenții prompte, concrete și eficiente pentru că este începutul pentru un val 

de tragedii, care pot fi oprite din fașă printr-o acțiune promptă. După eliminarea unei entități de acest 

tip, în teritoriile eliberate, sunt necesare politici clare pentru reintegrare, pentru a acorda victimelor 
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șansa de a face terapie, de a fi acceptate de ceilalți membri ai comunități, precum și de a recrea 

încredere și șansa reluării unei vieți la cote normale. Suferințele vor fi majore, provocările de 

asemenea, din acest motiv este necesar să se stabilească politici de incluziune, de combatere a 

discriminării și de a schimba mentalitatea și stereotipurile, de a permite victimelor, îndeosebi cele ale 

violurilor, să își refacă viață fără să trăiască constant atacuri ale comunității. Este o provocare de a 

combate tradițiile locale, dar este important de arătat că trauma prin care a trecut comunitatea este în 

măsură să transcendă aceste obiceiuri și moduri de gândire, comunitatea are nevoie de vindecare, care 

se poate realiza doar dacă vor reuși să accepte că este nevoie de un nou start, iar integrarea victimelor 

este responsabilitatea întregii comunități. 

Din interviul cu psihologul Stelian Chivu, rezultă impactul major pe care îl are controlul 

emoțiilor asupra unei comunități. Prin frică, DAESH a reușit să controleze teritorii, să-i descurajeze 

pe cei care i s-ar putea opune și să transmită o imagine de invincibilitate la nivel global. Pentru că 

gruparea a fost învinsă și a pierdut teritoriile din Siria și Irak ne arată că acest tip de război psihologic 

poate fi depășit.  

În momentul în care DAESH s-a confruntat cu o reducere a controlului teritorial, gruparea 

s-a focusat pe creșterea „numărului membrilor ISIL în afara Irakului și Siriei, la fel și numărul 

grupărilor non-afiliate care au decis să jure credință acestui grup.” (Institute for Economics & Peace, 

noiembrie 2019). Gruparea a reușit să mențină o imagine de exemplu de urmat și în momentul în care 

a început să piardă teritorii în Siria și Irak, a controlat narațiunea în suficientă măsura pentru a 

prezenta aceste eșecuri ca succese sau să amplifice sentimentul de victimizare și, în același timp, de 

a inculca ideea că tocmai pentru faptul că luptă pentru adevăr sunt reduși la tăcere. Există o atracție 

pentru un segment important de radicali să se alăture părții văzute de majoritate ca pierzătoare, 

îndeosebi când narațiunea a fost bine controlată și din timp, pentru comunitatea susținătoare DAESH 

din afara Irakului și Siriei i s-a comunicat că va urma perioada în care se pierde controlul terenului și 

este nevoie să continue lupta în restul lumii.   

Evaluarea acțiunilor sistemice, cu valențe agresive proiectate de DAESH în Siria, Irak, 

precum și în restul lumii, confirmă că această amenințare este persistentă, adaptabilă și evolutivă la 

răspunsurile structurilor de forță, cu capacitate de manifestare globală, cu o propagandă net superioară 

capacității operaționale și de acțiune. Cel puțin pe termen scurt, DAESH va valorifica oportunitățile 

pentru a asigura cadrul favorabil promovării intereselor proprii, fiind posibilă intensificarea 

demersurilor pentru crearea de celule în statele cu comunitate musulmană sunnită, nativă sau formată 

din migranți pentru multiplicarea capacității de acțiune, obținere resurse și perpetuării ideii de a 

crearea un califat global.  

DAESH a atras atenția unei lumi întregi prin agresivitate, violență și capacitatea de a se 
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insera în comunități și a prelua controlul unor teritorii.  Gruparea teroristă a pierdut controlul 

teritoriilor vaste din Irak și Siria, dar și-a extins prezența în alte zone ale Globului, în Africa, Asia 

Centrală și de Sud-Est. Războiul SUA împotriva Al Qaida este dus de zeci de ani, deși gruparea are 

o capacitate limitată de acțiune, rămâne activă. Eradicarea DAESH pe termen scurt și mediu nu se va 

realiza, iar grupări teroriste similare pot prinde rădăcini în state eșuate. Astfel de grupări există atât 

timp cât există condiții: lipsa controlului suveran al statului asupra unor teritorii, clivaje majore între 

segmente ale populației, țări cu granițe trasate artificial, care nu țin cont de structura etnică / tribală / 

religioasă etc. 

Din punct de vedere operațional, după pierderea ultimului bastion teritorial – localitatea 

Baghouz (estul Siriei) – în  martie 2019, DAESH a devenit o grupare de gherilă, care operează în 

clandestinitate. Numărul combatanților care activează pe teritoriul fostului califat este de aproximativ 

10.000, aceștia acționând în celule răspândite în zona deșertică din centrul Siriei, respectiv vestul și 

centrul Irakului. Spre deosebire de perioada califatului, când atacurile DAESH erau în mare parte 

planificate de fostul lider, Abu Bakr al-Baghdadi și apropiații acestuia, Abu Ibrahim al-Hashimi al-

Qurashi nu se implica în coordonarea celulelor, care aveau libertate în planificarea și executarea 

atacurilor. Pe termen scurt, cel mai probabil, DAESH sub conducerea lui Abu Hassan al-Hashemi al-

Qurashi va avea un mod de acțiune similar predecesorului său. 

Spre deosebire de Siria unde celulele DAESH sunt obligate să facă față unor entități ostile 

multiple – regimul Assad (sprijinit de aviația rusă, miliții iraniene, Hezbollah și alți proxies șiiți), 

Forțele Democrate Siriene (coaliție de miliții majoritar kurde) și Coaliția internațională antiteroristă 

(coordonată de SUA), în Irak teroriștii au avantajul că beneficiază de libertate de mișcare mult mai 

mare, precum și de o situație de securitate instabilă care se va amplifica pe fondul retragerii trupelor 

americane. În ultimele luni, atacurile DAESH în Irak au crescut în intensitate, fiind vizați ofițeri și 

comandanți militari, filtre de control și convoaie ale armatei, forțelor de securitate, precum și 

populația civilă de confesiune șiită. 

Cel mai probabil, în următorii ani, DAESH în Siria și Irak se va concentra pe lupta pentru 

supraviețuire, având în vedere că va dispune de resurse financiare din ce în ce mai puține și un teritoriu 

din ce în ce mai restrâns – mai ales în Siria – pentru a-și derula acțiunile. Chiar dacă bazinul de 

recrutare va continua să fie generos (din cauza sărăciei și a măsurilor represive ale milițiilor șiite din 

Irak, respectiv ale regimului Assad din Siria împotriva comunităților sunnite), DAESH va avea 

dificultăți să recruteze combatanți doar prin motivarea ideologică și fără a oferi indemnizații 

financiare consistente. 

Deradicalizarea, precum și adaptarea la o societate este un program complex, care implică 

alegeri conștiente, pe care un individ este necesar să le facă. Pentru a trăi într-o comunitate pașnică, 

focusată pe dezvoltare este util să ai opțiuni, să alegi să te integrezi și să contribui, acceptând 
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diferențele de opinie, religie sau de alt tip.  

Studiul a douăzeci de autori reflectă următoarele: „Ca organizație extremistă, ISIS va 

rezista în anii următori ca o pură insurgență folosind tactici teroriste. A revoluționat mobilizarea 

susținătorilor și simpatizanților din Occident, o moștenire de durată, precum și o amenințare viitoare.” 

(Wright și alții, decembrie 2016-ianuarie 2017). Evaluarea acestor autori a fost corectă, în prezent 

DAESH este o organizație care folosește tactici de gherilă și teroriste pentru a-și perpetua prezența 

atât în arealul Siria-Irak, Africa și Asia de Sud-Est. Am adus evaluarea în atenție în concluzii pentru 

că este necesar ca să ne adaptăm strategia la tacticile de insurgență și să construim parteneriate 

relevante cu entități locale dispuse să se dezvolte în conformitate cu valorile democrațiilor 

occidentale.  

În încheiere, voi aduce în atenție următoarele aspecte menționate despre DAESH în 

Congresul SUA: „ISIS este un grup terorist islamic radical. [..] ISIS își explică acțiunile și le justifică 

prin interpretarea legii islamice și a scrierilor islamice. [...] ISIS crede că fie creștinii trebuie să 

renunțe la credința lor și îmbrățișează islamul sau mor. […] Rapoartele indică faptul că nu există o 

minte de recrutare în spatele conversației lor, doar credința de a împărtăși ilegal ideologia. Mai sunt 

o duzină de exemple. Adolescenții, femeile și bărbații în vârstă de luptă toți ascultă apelul ISIS. 

Principalul mod în care acești recruți aud apelul ISIS este prin intermediul rețelelor de socializare.” 

(U.S. Government Publishing Office, 17 noiembrie 2015). Elementele reflectă tipul de entitate cu 

care ne-am confruntat la nivel global, iar acțiunile concrete pentru a elimina acest tip de grupări sunt 

o necesitate pentru că oriunde și oricând au ocazia vor acționa pentru a se dezvolta, controla teritorii, 

atrage militanți, grupa și pregăti strategia de atac asupra oricărei amenințări reale sau imaginate.  

Comunitatea internațională are datoria de a monitoriza și de a întreprinde măsuri la timp 

pentru a fi evitate situații precum cele din Siria, Irak, Libia, Afganistan și altele, care determină 

războaie, familii distruse, refugiați, strămutați, copii care nu văd la orizont un viitor al construcției, 

ci unul al distrugerii. Este timpul să fim responsabili pentru evoluțiile contemporane și să ne asumă 

decizii adecvate pentru un mediu de securitate stabil și predictibil.     
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