
nak az előtérbe, államok hullanak szét,

régi elitek szegülnek szembe minden-

fajta változással. Pusztítás folyik valami

új létrehozása érdekében.” –  „A követ-

kező nemzedékek herkulesi feladata

lesz legitim és mű-ködőképes államok

megteremtése.” – idézetek a könyvből.

Az egyik legfontosabb kulcsmondata,

amelynek alapos elemzése igencsak

sokat elmond a geopolitikai kontextus-

ról: „Elmúltak az idők, amikor a Nyugat

abban az illúzióban ringathatta magát,

hogy a Közel-Keleten már csak azáltal is

létrejön a stabilitás, ha pusztán lemon-

dunk a demokráciáról.” Lemondunk?

Hermann összegzése: „Könyvünk

alaptézise szerint az állam múltbeli

kudarca az állam széteséséhez vezetett

a jelenben. Ez teremti meg az Iszlám

Állam létezésének alapját, és ez vezet a

robbanáshoz, az arabok »harmincéves

háborújához«.” Az Akadémiai Kiadó

ajánlójából: „Rainer Hermann, az arab

világ neves ismerője részletesen bemu-

tat-ja, hogy az »Iszlám Állam« a világi

államiság kudarca és megszűnése

nyomán hogyan tett szert ekkora ha-

talomra és támogatottságra. A tisztán

politikai-történeti elemzésen túlme-

nően megkockáztatja, hogy egy jól

megalapozott prognózist adjon a

távolabbi jövőre vonatkozóan, és tisz-

tázza-értelmezze a Nyugat szerepét az

eseményekben.” A kritikai elemzés szá-

mos megállapításából az érződik,

mintha a szerző a nyugati liberális de-

mokrácia érték-rendje alapján vizsgál-

ná a szóban forgó államokat, és értékel-

né a folyamatokat és eseményeket. Két

különösen fontos mondata e tekintet-

ben: „Ma a civilizációk összecsapása zaj-

lik, ám ez nem annyira a világ civilizá-

ciói között, mint inkább egyetlen civi-

lizáción, az iszlámon belül megy

végbe.” „A globális szereplők, az Egye-

sült Államok és Oroszország sem fele-

lősek a konfliktus kiéleződéséért.”

A könyv korunk egyik leginkább

fontos és aktuális problémájában segít

tisztán látni azzal, hogy olyan alapos és

részletes betekintést ad e kulcsfontos-

ságú térség helyzetébe és viszonyaiba,

amely messze meghaladja az olvasók

túlnyomó hányadának ismereteit, és

segít eloszlatni a ma oly sűrűn gomoly-

gó tévhiteket.
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„Repül a nehéz kő…” – „Az Iszlám

Állam nem a semmiből jött létre. Nem a

létrejötte okozott meglepetést, sokkal

inkább az, hogy 2014-ben Szíria és Irak

jelentős területeit tudta elfoglalni na-

gyon rövid idő alatt. Diadalmenetének

egyik magyarázata, hogy következete-

sen kihasználta a helyzet adta lehető-

ségeket. Sikerének további okai közé

tartozik szervezeti fegyelmének magas

szintje, és a kvázi állami szolgáltatások

megszervezése az elfoglalt területe-

ken.” – „2011-ben a világ reménykedve

tekintett az »arab tavaszra«”. (Vajon

tényleg az egész világ? – O. P.)  „Csak-

hogy nem lett rend. Az arab világ ugyan-

is nem egyetlen meghatározó évszakot,

hanem korszakos változásokat él át,

amelyek még csak most kezdődnek.

Olyan folyamatokat pótol be, ame-

lyeket Európa már régen maga mögött

hagyott, és időközben korrigálja saját

20. századi fejlődésének hibáit.” (Nem

mellesleg küzdenie kell mindazzal az

örökséggel, amit az hagyott rá, hogy

országai nem szerves fejlődéssel jöttek

létre, hanem a nagyhatalmak érdekei

szerint. – O. P.) „Új szereplők nyomul-
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