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A

2016 decemberében megjelent
kötetet kezébe vevő érdeklődő
első kérdése, még mielőtt abba
belelapozna, nyilván az, hogy lehet-e
egyáltalán könyvet írni az Iszlám Államról. Aligha – válaszolnánk meg rögtön a
kétkedést, hiszen a naponta változó harctéri helyzet, az ingadozó koalíciók – a
helyszínen és a globális térben – inkább
a külpolitikai újságírásnak kedveznek, és
nem a könyvnek, amely műfajánál fogva
képtelen reagálni az állandó változásra.
A szerzőknek mégis sikerült a lehetetlen,
és maradandót, vagyis könyvet alkottak
a kérdésről.
Ez elsősorban azért sikerülhetett, mert
nem elégedtek meg az elmúlt néhány év
vérzivatarának narratívájával, hanem annak is a nyomába eredtek, hogy az milyen okokra vezethető vissza. A könyv
címe ezért különösen jó választás: nem
az Iszlám Államról mint (remélhetőleg)
múló jelenségről és terrorszervezetről
olvasunk benne, hanem annak kalifátusáról, vagyis valami sokkal többről, mint
ami a hírekből megismerhető. Ez azt a reményt kelti, hogy meg fogjuk tudni, milyen elméleti kérdések és problémafelvetések, illetve milyen válaszok húzódnak
meg a nyugati világot rettegésben tartó
események mögött. És valóban, a várakozásunkban nem kell csalatkoznunk, mert
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a könyv külön fejezetet szentel az Iszlám
Állam jellegének és megítélésének: ebben
a klasszikus iszlám jog- és politikaelmélet szemszögéből járja körbe a problémát,
és kísérletet tesz e furcsán posztmodern
jelenség tradicionális keretbe ágyazására. Emellett a modern nemzetközi jog államfelfogására éppúgy rávetíti azt, mint
a premodern törzsi struktúra sajátosságaira – vagyis e remekbe szabott fejezetből
kiderül, hogy állam-e az Iszlám Állam
valójában, vagy csak név és a szemfényvesztésre fogékonyak megtévesztésére
szóló propagandafogás.
A könyv alcíme, az Átalakuló KözelKelet, szintén nagyon fontos iránytű
azok számára, akik először találkoznak
a könyvvel, mivel arra utal, hogy szélesebb kontextusba helyezve lesz megismerhető a jelenség. Ennek megfelelően,
a közel-keleti miliő több fejezetben is
főszereplővé válik: először mindjárt az
elsőben, az Iszlám Állam felemelkedését
elmesélőben, mely egészen az 1990-es
évek végéig vezeti vissza az események
láncolatát. Továbbá az utolsó két nagyobban is, melyek a regionális és a globális
szereplőket elemzik gazdasági, politikai
és geostratégiai megfontolások alapján.
Magáról az Iszlám Államról a legtöbbet talán a negyedik fejezetből tudunk
meg, ahol részletesen is fény derül a
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szervezet belső struktúrájára, a döntéshozatali mechanizmus sajátosságaira és
esetlegességeire, valamint arra a végtelen profizmusra is, ahogy a szervezet a
kommunikációját irányítja, fenntartja és
felhasználja.
A könyvet a számtalan hivatkozás és
jegyzet, továbbá a félszáz oldalra rúgó
irodalomjegyzék teszi vérbeli tudományos művé; könnyed stílusa, olvasmányossága és egységessége (ami három
szerző esetén ritka bravúr) pedig alighanem a nagyközönség egyik fontos referenciamunkájává.
Ha részletesen is belenézünk az egyes
fejezetekbe, akkor világossá válik a
könyv logikus belső szerkezete, belülről
kifelé haladó logikája, amely kronológiai rendben és földrajzi értelemben is
kontextualizálja a jelenséget.
Ennek megfelelően az első fejezet az
Iszlám Állam létrejöttének iraki előzményeit mutatja be. Ez – tárgyából adódóan –
elsősorban történeti narráció, viszonylag
kevés elemzéssel, de ez nem róható fel a
szerzőknek, hiszen egy ilyen, nyilvánvalóan történeti bevezetőnek szánt fejezetre
szükség van ahhoz, hogy mind a folytatás, mind az arra épülő elemzés érthetővé
váljon. A szerzők az 1990-es évektől kezdik az Iszlám Állam megalakulásához
vezető (jórészt iraki) fejlemények ismertetését, különösen az iraki al-Káidához
fűződő ambivalens viszonyt. Köztudott,
hogy az Iszlám Állam nem a semmiből
jött létre néhány évvel ezelőtt, hanem
más néven, más szereplőkkel, de nagyon
hasonló ideológiával lassan húsz esztendeje jelen van a térségben. A története
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részben az al-Káida hálózatának részeként érthető meg, hiszen az több helyen
is rendelkezik saját, részben független
szervezetekkel, melyek a helyi irányítás
és végrehajtás felelősei, esetleg önálló
döntéshozók is.
Nem volt ez másképp Irakban sem,
ahol azonban az együttműködés messze
nem lett tökéletes a szintén komoly vezetői ambíciókkal rendelkező, mind taktikában, mind stratégiában különutas helyi
potentát, Abu Musz’ab al-Zarkávi színre
lépését követően. Végül az iraki szervezet elkezdte a saját útját járni, s folytatta
azt al-Zarkávi likvidálása után is. A csoport vezetését pedig al-Zarkávi korábbi
társa, Abu Bakr al-Bagdádi vette át, aki a
szervezet nevének megváltoztatása után
elsődleges vezetővé vált, és az is maradt
a mai napig. A folytatásban a szerzők
részletesen kitérnek az Iszlám Állam elért katonai sikerekre, a terjeszkedésre és
a kalifátus kikiáltására, valamint a nemzetközi koalíció katonai ellencsapásaira
és a szervezet visszaszorulására – ahogyan az a könyv kéziratának lezárásakor
(2016. augusztus 31.) ismert volt. Tudjuk,
azóta a visszaszorulás lassú, de folyamatos, ám messze még a katonai megoldás,
a politikai pedig egyelőre igazán fel sem
sejlik.
A második fejezet valódi elemzés,
amely rávilágít azokra az okokra, amelyek az első fejezetben leírt jelenségek
mögött húzódnak. Elsőként a lokális
megfontolásokat veszik szemügyre a
szerzők, vagyis az Iszlám Államot helyi
szunnita arab erőcsoportnak mutatják be,
s megjelenését az amerikai invázióra, az
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Az Iszlám Állam kalifátusa
iraki állam de facto pusztulására és az
iraki síiták kormányra kerülésére adott
szunnita válaszként értékelik. Ezt követően kerül sor a regionális kontextus bemutatására (elsősorban a szíriai helyzet
részletes elemzésére), a Baász Párt és
annak nacionalista ideológiája ambivalens szerepére és társadalmi elutasítására, ami az iszlamista logikát előhívta az
érintett országokban. A vesztesek önálló
társadalmi aktorokként történő ismertetése nélkül az iszlamizmus lokális radikalizálódása valóban nem érthető meg.
Az összes közül a legérdekesebb talán
a következő fejezet, amely a terrorista
hálózat belső felépítését és működését
tárgyalja. Aligha kell említeni, milyen
nehézséget jelent egyáltalán információhoz jutni e kérdést illetően, a szerzők
mégis részletes bemutatást engednek a
témába. Bevezetésként megismerjük a
terrorista szervezetek felépítésének általános jellemzőit, a hálózatépítés stratégiai és taktikai elemeit, amihez szemléltető
ábrák nyújtanak segítséget. Ezt követően
a szerzők az Iszlám Állam belső felépítését és működését taglalják, s rámutatnak
– igen helyesen – a ba’ já, a (törzsi kultúra továbbélésének tekinthető) hűségeskü
fontosságára. Külön kiemelik az Iszlám
Állam mint politikai brand jelentőségét a
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kapcsolatépítésben és a nemzetközi közvéleménynek szóló kommunikációban.
A szerzők nem felejtik el kihangsúlyozni a szervezet „innovációjának”, a brand
részét képező irányított barbárságnak a
fontosságát sem.
Az utolsó két fejezet a regionális és a
globális összefüggéseket tárgyalja. Az
olvasóközönséget nyilvánvalóan a menekültkérdés foglalkoztatja a leginkább,
melynek körüljárására a szerzők külön alfejezetet szántak. Nem érdektelen az Iszlám Állam pénzügyeiről sem megismerni néhány alapvető tényt – már amennyit
erről egyáltalán tudni lehet. Viszonylag
kevés újdonság derül ki a globális szereplőket bemutató, azaz az utolsó fejezetben, amely az elemzés helyett inkább a
narrációra koncentrál ismét. Ezt viszont
rendkívül átgondoltan és érthetően teszi.
A befejezés kissé hipotetikus alapokon
nyugszik, hiszen a jövőre vonatkozó elképzeléseket taglal, a műfajra jellemző
bizonytalanságokkal. Ettől függetlenül
a szerzőknek igazuk van abban, hogy
önmagában az Iszlám Állam legyőzése,
esetleges megszűnése nem fogja azokat a
problémákat megoldani, amelyek tovább
feszítik a Közel-Kelet politikai térképét.
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