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O imperialismo, leva moitos anos querendo 
controlar unha zona de gran importancia 
estratéxica e abundante en recursos como é o 
Oriente Próximo. Para tal fin, teima en pretender a 
desestabilización desta zona a través da invasión e 
ou do finaciamento e lanzamento de revoltas que, 
a través dos medios, visten de populares. 

Así, os Estados Unidos, a Unión Europea e o estado 
de Israel, entre outras potencias capitalistas como 
Arabia Saudita, participaron no financiamento e 
lanzamento do Estado Islámico (ISIS), que agora se 
tornou nunha “perfecta escusa” para a invasión e 
dominio da zona. 

Que é Estado Islámico e como nace?

É un grupo yihadista sunnita que nace no Iraque 
no 2002. No 2004, un ano despois de invasión 
estadounidense, cobra relevancia ao xurar lealdade 
a Osama Bin Laden e crear a rama iraquí de Al 
Qaeda. Á morte do seu líder, , en 2006, provocou a 
escisión do grupo, que pasou a denominarse Estado 
Islámico do Iraque. En 2013, uniuse á rebelión 
contra o presidente de Siria, Bashar al Asad, e 
comeza a súa expansión en ambos países.

Que territorio ocupa?

Os insurxentes aproveitaron as fracturas sectarias 
en ambos países para facerse cunha extensión de 
40.000Km cadrados entre Siria e o Iraque. O pasado 
xuño declararon un Califato Islámico, que impuxo a lei 
islámica nos territorios baixo o seu control. Durante a 
súa expansión, utilizan unha brutal violencia contra a 
poboación civil e as minorías relixiosas xiítas, cristiás e 
yadizíes. Aliás, ISIS está a practicar unha brutal masacre 
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contra o Curdistán, pobo que resiste e planta a batalla con 
heroica valentía como é no caso da cidade de Kobane. O 
balance de ISIS deixou milleiros de mortos e un millón de 
persoas desprazadas.

Que busca?

Ao contrario que Al Qaeda, Estado Islámico busca 
controlar territorio. O seu obxectivo é crear un gran 
califato que una ao pobo musulmán e que rache coas 
liñas fronteirizas marcadas polas potencias occidentais 
tras o fin da I Guerra Mundial. Avanzan cara o Líbano, 
Jordania e o Magreb, onde xa contan con pequenos 
grupos. Contan cun exército de entre 15.000 e 30.000 
combatentes, segundo diferentes estimacións.

Como se financia?

As sospeitas de que detrás de Estado Islámico están 
os Estados Unidos, Arabia Saudita e Qatar chegan polo 
financiamento que estas potencias fixeron á insurxencia 
siria. Coas conquistas no Iraque, conseguiron facerse con 
importantes reservas de petróleo e gas, de onde obteñen 
beneficios millonarios. Tamén da imposición de impostos 
no territorio que controla e de extorsións, contrabando e 
secuestros. Segundo o propio grupo islámico, contan con 
máis de 2.000 millóns de dólares en efectivo.

Soldado do ISIS pendurando a bandeira deste grupo O senador republicano (EUA), John McCain, reuniuse en 2013 co líder do ISIS

Imaxe sobre a épica resistencia kurda en Kobane.


