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Abstract. The expression „the clash of civilizations“ produced ample
debates among specialists in contemporary political science. The Arabian
specialists also paid a special attention to this theme given the complex
situation in which are the Arabian-Islamic societies today. The author argues
the need to create a balance between originality and modernity, based on
dialogue among civilizations, in order to achieve a sustainable and fruitful
synthesis between the original legacy and „spirit of the age“.
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Expresia „ciocnirea civilizaþiilor“ a creat ample dezbateri, constituind o deo-
sebitã preocupare a gândirii contemporane, a analiºtilor în domeniu de pre-
tutindeni. Dar, prin natura împrejurãrilor, în contextul politic mondial actual ºi
prin implicarea ce o presupune, o mare atenþie acordã acestui subiect gânditorii
arabi, care elaboreazã studii asupra relaþiei dintre culturi ºi civilizaþii, în încer-
carea de a stabili soluþii pentru marea problemã care-i vizeazã în mod direct,
curentul generat de unele state occidentale, aflat în plinã desfãºurare, împotriva
culturii — ºi, implicit, a societãþii — arabo-islamice. Majoritatea analiºtilor
arabi considerã alarmantã ºi injustã asocierea permanentã dintre principiile isla-
mice ºi actele de terorism comise în numele acestei religii (care, în mod para-
doxal, le condamnã cu fermitate), folosindu-se de anumite interpretãri denatu-
rate ale textelor religioase. De aceea, ei considerã cã, în mod deliberat ºi urmã-
rindu-ºi în special interesele politice ºi economice, respectivele state occidentale
alimenteazã aceste concepþii, în încercarea de a compromite islamul, amplifi-
când în mod artificial conflictele de aceastã naturã.

În cercetarea impactului dintre civilizaþii a fost necesarã, mai întâi, stabilirea
semnificaþiei termenului de „civilizaþie“ (cuvânt provenit din limba francezã),
atât în sensul sãu propriu — reprezentând progresul, „nivelul de dezvoltare ma-
terialã ºi spiritualã a societãþii într-o epocã datã“1 —, cât ºi privit în relaþia sa cu
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noþiunea de culturã („totalitatea valorilor materiale ºi spirituale create de ome-
nire, pe parcursul istoriei, ºi a instituþiilor necesare pentru comunicarea acestor
valori“2).

Un alt subiect asupra cãruia se concentreazã gânditorii arabi îl reprezintã
relevarea legãturilor dintre ideologia arabo-islamicã contemporanã ºi cea occi-
dentalã, în intenþia de a descoperi posibilele cãi de dialog. Opiniile oscileazã
între îndreptarea preocupãrilor spre construirea unor punþi între civilizaþii ºi con-
tinuarea confruntãrilor dintre acestea (considerând atitudinea dominatoare a þã-
rilor din Vest ca fiind ofensatoare ºi reprezentând un pericol la adresa societãþii
arabo-islamice). Soluþionarea acestor dileme se realizeazã în funcþie de realitã-
þile existente, de relaþiile ºi natura politicii adoptate, care va duce cãtre dialog sau
confruntare. Acest aspect este strâns legat, în fond, de dimensiunile politice pri-
vitoare la relaþiile dintre statele arabe ºi cele vestice (cu o deosebitã atenþie asu-
pra atitudinii faþã de islam) ºi coordonatele culturale, politice, economice ºi mili-
tare, dar, în special, cele ale culturii politice.

În concepþia lui Ibn Khaldun, civilizaþia, în diferitele ei aspecte, reprezintã re-
zultatul istoric al unui proces de evoluþie naturalã. El considera cã principalul
factor civilizator pentru o þarã îl constituie construirea ºi dezvoltarea oraºelor,
care reprezintã formele cele mai avansate ale convieþuirii umane. În ceea ce pri-
veºte modul de interpretare a civilizaþiei vestice, acesta s-a bazat pe multiple
analize, realizate din unghiuri diferite.

Antropologii ºi-au exprimat puncte de vedere diverse, grupându-se în douã
mari categorii: adepþii interpretãrii britanice ºi adepþii celei americane. Dupã cum
remarca ºi Edward Taylor, în cartea sa Primitive Culture (1871), asemãnãrile
dintre definiþiile termenului de civilizaþie ºi ale celui de culturã pot crea confuzii.
De aceea, el a încercat sã le diferenþieze, considerând cultura ca fiind „întregul
complex ce cuprinde cunoºtinþele, artele, morala, legile ºi toate celelalte aptitu-
dini ºi obiceiuri pe care le dobândeºte omul în calitate de membru al unei socie-
tãþi“3. Aºadar, civilizaþia ºi cultura nu reprezintã acelaºi lucru. În opinia sa, „cul-
tura este un mod de viaþã, forma de exprimare a vieþii printr-un grup de valori ºi
idei, iar civilizaþia reprezintã mijloacele, tehnicile materiale ºi metodele folosite
de om în vederea menþinerii controlului asupra condiþiilor sale de trai“4.

În încercarea de a delimita cele douã concepte, MahmudAmil Alalem a apre-
ciat cã diferenþa dintre culturã ºi civilizaþie constã în faptul cã „civilizaþia este o
noþiune mai cuprinzãtoare decât cultura, deoarece aceasta s-a extins în afara spa-
þiului sãu social“5.

Pe de altã parte, o serie de gânditori definesc civilizaþia numai din punct de
vedere civic, asociind-o strict cu nivelul progresului ºi al dezvoltãrii materiale,
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cu apartenenþa etnicã sau faþã de o zonã anume. Aceastã definiþie, însã, nu este
completã, deoarece evoluþia istoricã a civilizaþiilor demonstreazã cã formarea lor
istoricã a avut loc înainte de dezvoltarea industrialã ºi tehnicã a oraºelor (viziu-
nea respectivã putând doar sã conducã la accepþiunea prin care civilizaþia ves-
ticã, bazatã pe industrie, se coreleazã cu „civilizaþia industrializãrii ºi dezvoltãrii
materiale ºi tehnice a unor oraºe care au existat înainte de formarea unor state ca
Franþa, Germania ºi Statele Unite, care au moºtenit civilizaþia industrializãrii ºi
a dezvoltãrii ºtiinþifice care s-au acumulat pe perioade îndelungate“6).

Se constatã faptul cã stabilirea exactã a semnificaþiei conceptului de civili-
zaþie presupune o analizã a tuturor opiniilor (atât cele care au legat civilizaþia de
culturã, cât ºi cele care au asociat-o doar cu noþiunile de civism ºi de urbanizare),
conform unei viziuni ample, bazate pe existenþa componenþei culturii ºi civicului
în construcþia civicã a societãþii.

O altã viziune considerã civilizaþia drept „conþinutul de conºtiinþã a rezulta-
tului interacþiunii dintre om, naturã ºi o societate anume, în fiecare etapã care
reprezintã o parte din formarea personalitãþii unei generaþii. „Fiecare om, din
fiecare generaþie, devine purtãtor al civilizaþiei sale din trecut, dezvoltând-o ºi
transmiþând-o urmãtoarelor generaþii“7. Aceastã perspectivã conduce la interpre-
tarea cã civilizaþia nu este un monopol al unui popor ºi nici nu este legatã numai
de o anumitã perioadã, iar natura comunicãrii în timp, care asigurã continuitatea
civilizaþiei ºi dezvoltarea ei, reprezintã o parte importantã din componenþa sa. În
acelaºi timp, nu existã o civilizaþie generalã, pentru toate societãþile, ci depinde
de personalitatea fiecãrei societãþi ºi culturi, de dezvoltarea tehnicã ºi materialã,
factori prin care, în fond, o culturã se diferenþiazã de alta. Existã atribute ºi ca-
racteristici generale ale fiecãreia dintre civilizaþii, dar, în acelaºi timp, nu se
manifestã o unitate civicã integratoare, prin care toate civilizaþiile sã se îmbine
într-un singur principiu, al unitãþii civilizaþiei umane.

Studierea conceptului de civilizaþie ºi legãtura sa cu celelalte concepte presu-
pune cercetãri asupra tuturor civilizaþiilor ºi relaþiilor dintre ele, care pot duce la
perceperea metodelor ideologice ºi practice, precum ºi a modului de asimilare a
valorilor externe, specifice fiecãreia dintre ele. Relaþiile dintre civilizaþia vesticã,
privitã ca o unitate civicã cu o anumitã specificitate, ºi civilizaþia arabo-islamicã
trebuie înþeleasã ca o îmbinare dintre tendinþele de aplicare a principiilor care
presupun dialogul (cu analiza criteriilor pe care acesta se poate construi) ºi cele
de respingere, izolare ºi înfruntare a oricãror altor intervenþii în propria culturã
ºi societate, care pot duce la „ciocnirea dintre civilizaþii“.

Termenul de „dialog“ între civilizaþii, aºa cum apreciazã Hamed Rebiaa, are
douã semnificaþii: prima este de naturã filosoficã (argumentelor li se gãsesc con-
traargumente, în vederea adoptãrii unei poziþii realiste faþã de reacþia de exilare,
prin aplicarea uneia dintre cele trei legi principale ale dialecticii, „negarea nega-
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þiei“8), iar cea de a doua este de naturã politicã, având la bazã negocierile. În
aceastã privinþã, semnificaþia termenului constã în ideea cã orice dialog este un
fel de negociere, þinând totuºi cont de faptul cã cele douã noþiuni nu sunt sinoni-
me, dialogul reprezentând un mod de manifestare mai amplu, mai complex ºi
mai distinctiv; el cuprinde mai multe aspecte ºi, în contextul dezbaterilor dintre
statele occidentale ºi cele arabe, realizeazã contacul dintre civilizaþii, prin inten-
þia stabilirii unor cãi de comunicare care sã permitã o anumitã apropiere, folosi-
rea unui limbaj comun sau exprimarea aceloraºi percepþii9.

Ca urmare, dialogul dintre civilizaþii, condiþiile ºi motivaþiile fundamentale
pe care acesta se fundamenteazã (bazate pe încercarea de descoperire a valorilor
umane comune, cu efect politic, economic ºi cultural), s-a dovedit a fi posibil
când existã o configurare totalã a respectivelor culturi, aºa cum afirmã ºi Hassan
Hanafi, care trebuiesc în mod egal respectate, acceptate, reprezentând „în totali-
tatea lor, un produs al miºcãrii istorice“10.

În problema stabilirii dialogului dintre reprezentanþii diferitelor tipuri de
civilizaþii ºi culturi existã anumite nuanþe legate de intenþiile de fond ale partici-
panþilor la discuþii, care depind de nivelul percepþiilor intelectuale ºi al practi-
cilor democratice dintre civilizaþiile existente la un moment dat, în funcþie de
care se poate crea o bazã puternicã a comunicãrii, sau se menþine tendinþa de do-
minare a Occidentului, care genereazã o reacþie de respingere a celor vizaþi, în
speþã, a societãþii arabo-islamice.

Cultura vesticã a fost ºi încã este consideratã de cãtre unii o superculturã,
adesea tinzând sã subevalueze alte tipuri de culturi, apreciind cu o anumitã reþi-
nere natura procesului de culturalizare a respectivelor societãþi, constituindu-ºi
astfel motivaþia aspiraþiilor expansioniste (colonialiste ºi imperialiste), argumen-
tatã de necesitatea civilizãrii respectivelor zone, prin „aplicarea unei culturi
avansate, care nu poate avea loc fãrã inhibarea, ori chiar distrugerea, entitãþilor
naþionale“11.

În analiza evoluþiei culturilor ºi a civilizaþiilor, a dominaþiilor imperialiste
(care, deºi au la bazã în primul rând interese economice, oferã argumente de or-
din cultural, civilizator), un factor determinant îl reprezintã interacþiunile dintre
trecut ºi prezent. Referindu-se la acest aspect, în cartea sa Culture and Imperia-
lism, scriitorul egiptean Edward Said a realizat un studiu amãnunþit asupra cul-
turii, tradiþiei, al modului ei de preluare ºi perpetuare, al influenþelor pe care le
exercitã în formarea individului ºi a societãþii. Autorul s-a inspirat ºi dintr-unul
dintre eseurile critice timpurii ale lui T.S. Eliot, pe care l-a citat în lucrarea sa,
considerând cã ideile lui, deºi urmãreau în primul rând aspecte ale esteticii, au
un caracter general: „Tradiþia“, afirma acesta, „implicã, în primul rând, sensul
istoric, pe care îl putem considera aproape indispensabil oricãrui om care con-
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tinuã sã fie poate ºi dupã douãzeci ºi cinci de ani; iar simþul istoric implicã per-
cepþia, nu numai a caducitãþii trecutului, ci ºi a prezenþei sale; simþul istoric îl
face pe om sã scrie nu numai pentru cei de o seamã cu el, ci ºi cu sentimentul cã
totalitatea literaturii Europei, începând cu Homer, ºi totalitatea literaturii þãrii
sale au o existenþã simultanã ºi alcãtuiesc o ordine simultanã. Acest simþ istoric,
care este deopotrivã un simþ al atemporalitãþii ca ºi al temporalitãþii, este ceea ce
îl face pe un scriitor sã fie tradiþionalist. ªi este, în acelaºi timp, ceea ce îl face
pe un scriitor sã fie extrem de conºtient de locul sãu în timp, de propria sa con-
temporaneitate. Niciun poet, niciun artist al niciunei arte nu deþine sensul sãu
deplin“12.

Considerând esenþiale influenþele moºtenirii culturale a trecutului asupra
prezentului, E. Said observã ºi el cã reprezentãrile noastre asupra trecutului pe-
cetluiesc în mod inconfundabil înþelegerea prezentului. De exemplu, în Rãzboiul
din Golf din 1990-91, s-au înfruntat douã concepþii istorice diferite. „În viziunea
Partidului Baath Irakian, istoria arabã modernã reprezintã promisiunea nerea-
lizatã, neîmplinitã a independenþei arabe, o promisiune defãimatã atât de «Occi-
dent», cât ºi de o seamã întreagã de inamici mai recenþi, cum ar fi Reacþia arabã
ºi sionismul. Ocuparea sângeroasã a Kuweitului de cãtre Irak a fost, de aceea,
justificatã nu numai de temeiurile bismarckiene, dar ºi pentru cã s-a crezut cã
arabii au dreptul sã îndrepte relele comise împotriva lor ºi sã smulgã imperialis-
mului unul dintre cele mai mari trofee. De partea cealaltã, în viziunea americanã
asupra trecutului, Statele Unite nu sunt o putere imperialã clasicã, ci aceea care
îndreaptã relele din întreaga lume, înlãturând tirania, apãrând libertatea indife-
rent unde ºi cu ce preþ. Rãzboiul a creat o inevitabilã concurenþã între aceste ver-
siuni asupra trecutului“13.

Revenind la dilemele actuale asupra celor mai potrivite cãi de dialog între ci-
vilizaþii, se poate constata faptul cã realitatea evidenþiazã o tendinþã intelectualã
ºi politicã care privilegiazã manifestãrile de forþã, deci de menþinere a stãrii de
conflict, în dauna dialogului. Unii comentatori considerã cã inclusiv alegerea
expresiei “ciocnirea dintre civilizaþii“ nu este întâmplãtoare, considerând cã este
foarte sugestivã pentru influenþarea opiniei publice, configurând o eventualã
confruntare care sã cuprindã întregul glob, ceea ce ar atrage o dezvoltare militarã
de mare amploare, ar induce ideea „inamicului“, asigurând continuitatea existen-
þei maºinãriei de rãzboi, în special creºterea influenþei complexului militar-in-
dustrial ºi a profiturilor sale, justificarea sporirii bugetului de înarmare ºi dezvol-
tarea armamentului14. Rãspunsurile la toate aceste întrebãri sunt importante pen-
tru înþelegerea naturii ciocnirii civilizaþiilor, dar nu ºi suficiente.

Conflictul existent, mai ales între civilizaþia occidentalã ºi cea islamicã, are
dimensiuni politice, economice, militare ºi culturale, manifestându-se iniþial ca
dezacord cu tentã religioasã, dar care nu se opreºte la limitele dictate de interese
sau marcate de graniþe geografice, ci tinde sã devinã un conflict al existenþei în-
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seºi. Acest aspect a fost urmãrit ºi explicat prin elaborarea unor teorii conform
cãrora Vestul se aflã în conflict cu islamul ºi cu celelalte civilizaþii. Privind rolul
religiei ºi al politicii în confruntarea dintre civilizaþii, filosoful ºi scriitorul brita-
nic Roger Scruton, în cartea intitulatã sugestiv Vestul ºi restul, menþiona: „…co-
munitãþile care împãrtãºesc o religie au un avantaj în lupta pentru pãmânt, iar
toate teritoriile locuite de pe planeta noastrã sunt locuri unde cândva o religie do-
minantã a stabilit hotare ºi ºi-a apãrat pretenþiile. Dar religia nu este singura
formã de liant social. Existã ºi politica, adicã guvernarea unei comunitãþi prin
legi fãcute de om ºi prin decizii omeneºti, fãrã trimitere la porunci divine. Reli-
gia este o condiþie staticã, politica e un proces dinamic“15.

În urma unei analize complexe ºi obiective pe care o desfãºoarã lucrarea sa,
fiind un reprezentant al Vestului, autorul propune o reevaluare a scopurilor ºi a
atitudinilor politice occidentale, dominante, prin care sã se poatã înlãtura perico-
lul confruntãrilor violente: „…trebuie sã restrângem procesul de globalizare,
astfel încât sã neutralizãm perceperea imaginii sale ca o ameninþare venitã din
partea Vestului împotriva restului. A acþiona responsabil înseamnã a revizui
multe dintre prejudecãþile noastre. Toate cele enumerate mai jos au contribuit la
primejdia de astãzi, ºi toate necesitã o reexaminare:

1. Eºecul nostru în ajustarea politicilor de imigraþie la scopul integrãrii ºi,
reciproc, pretenþia de a cãlãtori oriunde în lume fãrã sã ne informãm mai întâi
asupra tabuurilor ºi aspiraþiilor locale;

2. Acceptarea «multiculturalismului» ca scop educaþional ºi politic, precum
ºi obiceiul nostru de a denigra adevãrata culturã naþionalã ºi politicã de care
depindem;

3. Angajamentul nostru de a ne conforma «liberului schimb», aºa cum este
conceput de Organizaþia Mondialã a Comerþului — ca o cale de a obliga alte
þãri sã înlãture barierele pe care le-au ridicat în apãrarea interesului local;

4. Acceptarea cu prea mare uºurinþã a corporaþiei multinaþionale ca persoa-
nã juridicã ºi legitimã, chiar dacã nu e supusã niciunei jurisdicþii suverane par-
ticulare ºi are drept de proprietate oriunde în lume;

5. Indiferenþa noastrã aparentã faþã de erodarea justiþiei seculare ºi jurisdic-
þiei teritoriale prin litigii devastatoare la noi acasã ºi prin legislaþii birocratice
în alte pãrþi ale lumii;

6. Înrobirea noastrã faþã de prosperitate ºi obiceiurile societãþii de consum
care ne-au dus la dependenþa de materii prime, cum ar fi petrolul, care nu pot fi
obþinute pe teritoriul nostru.

Aceste obiceiuri, credinþe ºi prejudecãþi au pãtruns adânc în mentalitatea oc-
cidentalã, de aceea punerea lor în discuþie este deosebit de dificilã“16.

Se poate spune cã aceastã perspectivã este adesea prezentã în gândirea apu-
seanã, aflatã în conflict cu islamul, deoarece nu iese din cadrul teoriei dominaþiei
în detrimentul dialogului, prin încercarea de alienare ºi impunere a ideologiei,
ceea ce determinã în societatea arabo-islamicã o anumitã stare de duplicitate cul-
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turalã (o combinaþie între cultura vesticã, introdusã prin diverse mijloace ºi me-
canisme, greu de respins din partea individului arab, ºi cultura originalã, dar de-
venitã firavã, a societãþii).

O întrebare la care încearcã sã rãspundã cei mai mulþi dintre gânditorii arabi
se referã la motivele care stau la baza schimbãrii, în prezent, a atitudinii statelor
occidentale în ceea ce priveºte modul de extindere a influenþei lor asupra zonei
arabo-islamice, renunþând la strategia anterioarã, a luptei ideologice, în favoarea
unor ciocniri directe între civilizaþii. O problemã ce decurge din aceasta constã
în stabilirea condiþiilor care genereazã aceste conflicte ºi impactul lor asupra so-
cietãþii arabo-islamice.

Un rãspuns la prima întrebare presupune înþelegerea naturii elementelor com-
ponente ale civilizaþiei vestice ºi a sistemului de valori pe care-l respectã. În stra-
tegia occidentalã s-a constatat fixarea unui obiectiv care sã capete semnificaþia
„inamicului“ (care pune în pericol valorile civilizaþiei apusene), pentru a convin-
ge, în proporþie cât mai mare, opinia publicã de necesitatea eliminãrii lui.

Observaþiile lui O. Spengler legate de civilizaþia occidentalã ºi de „declinul“
pe care aceasta îl resimte „în sistemul sãu de valori (în special cele morale), îna-
intând cãtre o stare de colaps, prin accelerarea deteriorãrii sale, se continuã cu
viziunea sa privind era în care aceastã civilizaþie va intra, când considerã cã se
vor instala unele regimuri cezariste, ce vor duce la o retragere a respectivelor
societãþi din scena civicã, umanistã“17.

Asemãnãtoare este ºi concepþia istoricului britanic Arnold Toynbee, care, în
studiile sale istorice, a arãtat faptul cã „civilizaþia ajunge la o perioadã de stag-
nare, când începe sã se manifeste o anumitã deterioare a sa, determinatã, mai cu
seamã, de lipsa moralei ºi a creativitãþii superioare, controlul fiind deþinut de o
minoritate, cu tendinþa de dominare a unei majoritãþi care se delimiteazã de
ea“18. În opinia sa, cãtre aceeaºi situaþie se îndreaptã ºi Occidentul, încearcând
sã-ºi impunã voinþa ºi stilul civilizaþiei pe care o reprezintã prin revoluþia ºtiinþi-
ficã ºi tehnicã, pe care le promoveazã în detrimentul valorilor umane ºi morale,
esenþiale în clãdirea civilizaþiilor19.

În acest cadru, în funcþie de natura valorilor civilizaþiei vestice ºi de coordo-
natele pe care s-au format aceste societãþi, s-au manifestat încercãri de depãºire
a etapei de eºec ºi decãdere, prin transformarea într-un teatru de luptã în afara
societãþilor lor, generând teama faþã de un pericol extern, care ameninþã valorile
civilizaþiei vestice. Astfel, devine obiectivã necesitatea confruntãrii din punct de
vedere cultural, economic ºi militar (un exemplu în acest sens a fost stabilirea
unui „duºman“, dupã colapsulul URSS-lui, care a marcat sfârºitul erei de luptã
ideologicã; inamicul, de aceastã datã, este diferit ºi are alte caracteristici, iar
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combaterea lui necesitã mijloace diverse, întrucât ameninþã nu doar o singurã la-
turã a vieþii, ci mai multe: politica, economia ºi cultura).

De exemplu, în Statele Unite ale Americii, dupã cu prãbuºirea URSS, a apã-
rut un nou discurs politic, care viza identificarea unui nou „inamic“ global20. Ul-
terior, „Statele Unite s-au concentrat asupra civilizaþiei islamice, declarând-o
duºman al civilizaþiei democratice, prin intermediul instituþiilor mass-media,
economice ºi politice, încercând sã o asocieze, într-un fel sau altul, cu teroris-
mul“21. Aceastã nouã strategie a Statelor Unite, fiind lider al lumii occidentale,
a oferit motivele impunerii unei noi alternative, datoritã dezechilibrului interior
dintre componentele civilizaþiei vestice, deoarece civilizaþia, în opinia lui Arnold
Toynbee, „necesitã o idee care sã rãspundã provocãrii ºi continuitãþii“22. Era ne-
cesar a se depãºi era turbulenþei, pentru a conserva entitatea civilizaþiei apusene,
ceea ce se putea realiza prin crearea unui „duºman alternativ — islamul. Din
aceasta decurge intenþia de continuare a rãzboiului împotriva terorismului, care
are la bazã intenþia de menþinere a unei stãri conflictuale, reprezentatã de cioc-
nirea civilizaþiilor“23.

Aºadar, dupã colapsul URSS-ului, a fost lansatã ideea conform cãreia islamul
este primul duºman al Vestului — în Declaraþia din 1992, NATO a considerat
fundamentalismul islamic ca fiind „urmãtorul duºman al acestui pact, deoarece
are toate elementele politice constitutive care se opun liberalismului vestic“24. În
acest fel, urmãrindu-ºi, în primul rând, interesele economice, politice ºi militare,
Occidentul pornea acþiunea ce avea ca scop deþinerea controlului asupra zonelor
locuite de societãþile islamice. Într-o interpretare realistã a situaþiei, însã, nu se
putea imagina posibilitatea ca spiritualitatea islamicã sã devinã o ameninþare
pentru cea creºtinã, acest pericol fiind prezentat doar de cãtre unii autori occi-
dentali în lucrãrile lor care încercau sã explice natura conflictului prin prisma
viziunilor vestice asupra islamului.

Referitor la conflictul care priveºte un cadru mult mai larg, cel dintre Occi-
dent ºi restul lumii, literatura de specialitate cuprinde numeroase studii ºi puncte
de vedere diferite, mai cu seamã în funcþie de apartenenþa analiºtilor la una
dintre cele douã mari tabere combatante: „Vestul sau restul…“. O contribuþie re-
marcabilã la dezbaterea a acestui subiect este adusã de Edward Said25, care
examineazã dominaþia lumii neeuropene din perspectiva rezistenþei sale tot mai
energice la aceastã dominaþie. Dupã cum remarcã el, discursurile universaliste
ale Europei ºi Statelor Unite moderne par sã reducã la tãcere, voit sau nu, vocile
lumii neeuropene; ele ar trebui însã sã fie auzite, iar mesajele lor ar trebui cu-
noscute, pentru a putea consolida rezistenþa acestei lumi „periferice“ faþã de
„metropola“ occidentalã. În definitiv, observã el, „…în prezent a devenit posi-
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bilã reinterpretarea arhivei culturale occidentale ca fiind fragmentatã geografic
de diviziunea imperialã activã, ºi putem astfel sã facem un alt fel de lecturã ºi o
altfel de interpretare“26. Pe de o parte, este evident cã sferele culturii occidentale
moderne, precum literatura comparatã, studiile engleze, antropologia etc., au
fost afiliate Imperiului, contribuind cu mijloacele lor la menþinerea ascendenþei
sale asupra „bãºtinaºilor neeuropeni“, mai cu seamã dacã avem în vedere con-
ºtiinþa spaþialã ilustratã de „chestiunea sudicã“ a lui Antonio Gramsci. Pe de altã
parte, aceastã perspectivã interpretativã pune sub semnul întrebãrii autoritatea
incontestabilã a presupusului „observator detaºat“ occidental. „Formele cultu-
rale occidentale“, continuã Edward Said, „pot fi scoase din închiderile autonome
care le protejau ºi plasate, în schimb, în mediul global dinamic creat de imperia-
lism, el însuºi transformat într-o competiþie în desfãºurare între nord ºi sud, între
metropolã ºi periferie, între albi ºi bãºtinaºi. Putem, astfel, sã considerãm impe-
rialismul drept un proces care face parte din cultura metropolitanã, care pune
uneori în luminã, iar alteori acoperã afacerile imperiului însuºi. Punctul impor-
tant — unul foarte gramscian — este modul în care culturile britanicã, francezã
ºi americanã ºi-au menþinut hegemonia asupra periferiilor. Cum a fost obþinut în
cadrul lor consensul, mereu întãrit, pentru guvernarea la distanþã a popoarelor
bãºtinaºe ºi a teritoriilor acestora?“27. Dacã studiem cu atenþie „arhiva culturalã
occidentalã“ putem descoperi cum anumite „piese“ importante ale ei acþioneazã
împotriva discursului sãu dominant. „Ca o contrapondere a muzicii clasice
occidentale, apar diferite teme fãrã a fi favorizatã în mod special niciuna; totuºi,
existã în polifonia rezultatã un concert ºi o ordine, o simfonie organizatã care
derivã din teme, nu dintr-un riguros principiu melodic formal provenit din afara
lucrãrii. În acelaºi fel, cred eu, putem citi ºi interpreta romanele englezeºti, spre
exemplu, al cãror angajament (de obicei suprimat în marea lor majoritate) cu
Indiile de Vest sau India, sã spunem, este modelat ºi probabil chiar determinat de
istoria specificã a colonizãrii, a rezistenþei ºi, în cele din urmã, a naþionalismului
bãºtinaº. În acest punct apare naraþiunea nouã sau alternativã ºi devine o entitate
instituþionalizatã sau stabilã din punct de vedere discursiv“28.

La sfârºitul secolului trecut au apãrut mai multe scrieri ale unor gânditori care
au încercat sã creeze o imagine ameninþãtoare a islamului pentru societãþile occi-
dentale. Este însã vorba de idei preconcepute ºi opinii stereotipe conform cãrora
anumite popoare cultivã valori ºi posedã cutume care predispun în mod intrinsec
la violenþã. Printre promotorii unor astfel de idei se aflã Bernard Lewes, Yosif
Bodansky, Marten Kramer ºi Daniel Baibes, ostili arabilor ºi musulmanilor29.

Astfel de opinii, alãturi de acelea mai recente ale lui Francis Fukuyama,
Samuel Huntington º.a., au contribuit însã la formarea unei doctrine militare
care considerã islamul drept „duºmanul strategic“, iar rãzboiul împotriva sa —
o „necesitate moralã. Pe aceleaºi considerente s-a conceput ºi doctrina mili-
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tarã a N.A.T.O., care a declarat cã fundamentalismul islamic este urmãtorul
duºman“30.

În 1990, Bernard Lewis publica articolul “Rãdãcinile mâniei islamului“, în
care a prezenta rolul islamului în confruntarea cu Vestul: „Noi ne confruntãm cu
o erã în care stilul ºi miºcãrile evenimentelor au ajuns peste nivelul celor mai
acute probleme, peste nivelul guvernelor care le propun, noi suntem aproape la
limita ciocnirii civilizaþiilor“31. Plecând de la aceste premise, el vedea în islam
ºi musulmani o singurã entitate, a cãrei relaþie cu Vestul „este dominatã de ne-
mulþumire, violenþã, urã ºi iraþionalitate“32.

Asemenea opinii au fost exprimate, ulterior, ºi în lucrãrile lui Francis Fuku-
yama ºi Samuel Huntington, referindu-se la ciocnirile inevitabile dintre Islam ºi
Occident. În studiile sale, Francis Fukuyama a prezentat elementele pe care ºi-a
fundamentat analiza asupra dimensiunii arabo-islamice în confruntarea de la
„sfârºitul istoriei“. Pentru început, el ºi-a formulat opiniile privind posibilitãþile
de pãtrundere în lumea musulmanã, a cãrei ideologie “omogenã ºi bine organi-
zatã deþine principii care privesc morala, dar ºi domenii ca justiþia socialã ºi po-
liticã, limitele efectelor acestei culturi nedepãºind logica sa“33. Ca urmare, auto-
rul a constatat cã Occidentul îºi poate exercita anumite influenþe asupra acestei
civilizaþii vechi ºi bine închegate, fapt dovedit ºi de numãrul tot mai mare de
musulmani care au aderat la ideologia liberalã, timp de un secol ºi jumãtate.
Studiile sale fac referire ºi la elitele misionarilor care au introdus cultura ºi civili-
zaþia vesticã ºi care au încercat sã aplice valorile liberale apusene în þãrile isla-
mice.

Viziunea lui F. Fukuyama asupra societãþii musulmane s-a dovedit a fi into-
lerantã ºi rasistã, mai cu seamã prin caracterizarea valorilor islamului, pe care le
considerã „valori putrede“, care au fost învinse în ultimii 100 de ani, iar „proce-
sul de reînviere a islamului nu reprezintã decât o reacþie faþã de ameninþarea pe
care au simþit-o societãþile islamice tradiþionale dupã eºecul în menþinerea uni-
tãþii societãþii tradiþionale în faþa strategiilor vestice“34. În viziunea lui F. Fuku-
yama, esenþa problemei o constituie „ameninþarea pe care o reprezintã Islamul
pentru Occident“, întrucât istoria s-a sfârºit ideologic prin victoria liberalismului
occidental asupra ideologiei marxiste. Dar istoria nu s-a încheiat din punct de
vedere cultural ºi al civilizaþiei, a subliniat mai târziu autorul, în cartea sa Încre-
derea, virtute socialã, în care a dat asigurãri asupra rolului culturii în sistemul
mondial ºi a atras atenþia cã înfruntãrile „nu vor mai fi între ideologii — cum s-
a întâmplat în timpul rãzboiului rece —, acestea manifestându-se între marile
zone culturale, precum Occidentul ºi civilizaþia islamicã“35.
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Concepþia lui Fukuyama se întâlneºte cu cea a lui Samuel Huntington, care
„salutã ideea sa privind diferenþele culturale ce se vor manifesta prioritar, în
viitor“36. Cartea lui S. Huntington, Ciocnirea civilizaþiilor, a apãrut dupã scrie-
rile lui B. Lewis ºi F. Fukuyama, ilustrând în mod suplimentar aversiunea aces-
tor autori faþã de islam, pe care îl concep drept cel mai mare duºman actual ºi in-
vocã necesitatea intervenþiei statelor occidentale, din punct de vedere propagan-
distic, economic, politic ºi militar, cu rol decisiv în aceastã ciocnire.

În primul capitol al cãrþii Ciocnirea civilizaþiilor, S. Huntington începe cu de-
finirea civilizaþiei ºi explicã caracteristicile ce determinã specificul civilizaþiilor,
urmând sã trateze „problema modernizãrii ºi occidentalizãrii, insistând asupra
superioritãþii valorilor apusene, care cunosc o vitezã tot mai mare de rãspândire
la nivel mondial. Apoi, autorul analizeazã rolul islamului, puterea lui de propa-
gare ºi poziþiile ocupate de cele douã componente principale care intrã în con-
fruntare“37.

Observaþiile care urmeazã vor prezenta poziþia islamului în ciocnirea civili-
zaþiilor ºi modul în care Samuel Huntington a tratat acest fenomen ca subiect de
cercetare. În acest discurs ideologic, Huntington relevã „necesitatea fragmentãrii
lui, în expuneri culturale specifice, prin care sã se realizeze o mai sigurã conec-
tare la individualitatea culturii vestice, odatã cu marginalizarea culturii arabo-
islamice“38. El a încercat sã asigure forma individualã a civilizaþiei vestice, „ba-
zatã pe hegemonie, conform viziunii sale, ca o civilizaþie mondialã, pe care o
considerã fireascã în evoluþia sa (faþã de oricare alta)“39. „Îndemnul lui S. Hun-
tington cãtre susþinerea valorilor ºi a identitãþii în traiectoria lor naturalã (cu re-
ferire la cele apusene) duce pânã la acceptarea necesitãþii rãsturnãrii guvernelor
care menþin particularitãþile culturii lor ºi opun rezistenþã schimbãrilor“40.

Reprezentativ este faptul cã aceastã concepþie a ciocnirii civilizaþiilor îºi are
originea ºi este dezvoltatã numai în rândul ideologilor occidentali, care cerce-
teazã ºi cãile de aplicare a ei prin diferitele mecanisme (propangadistice, cultu-
rale, economice, militare etc.) specifice strategiei vestice actuale. Cel mai eloc-
vent exemplu în acest sens îl constituie declaraþia preºedintelui american George
W. Bush, dupã atacurile de la 11 septembrie 2001, când acesta a subliniat necesi-
tatea confruntãrii cu islamul, considerat principalul duºman al Occidentului, ºi a
apreciat cã urmãtorul rãzboi va fi o nouã cruciadã între creºtinism ºi islam41.

Opiniile beligerante care implicã religiile, sorgintea marilor civilizaþii ac-
tuale, au putut fi aplicate datoritã faptului cã acestea au fost preluate de la ideo-
logi ºi scriitori de cãtre persoane influente din punct de vedere politic, mai ales
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decidenþi ai politicii americane, care încã îºi manifestã întâietatea pe plan mon-
dial42.

Dimensiunea cultural-religioasã a ciocnirii civilizaþiilor pe care o invocã în
lucrarea sa Samuel Huntington este exemplificatã ºi prin conflictul dintre creº-
tini ºi musulmani din Sudan, cu referire inclusiv la discursul rostit de Papa Ioan
Paul al II-lea, în 1993, care cuprindea critici aduse guvernului sudanez pentru
acþiunile sale împotriva minoritãþii creºtine.

Componenta culturalã care intervine în conflictele dintre civilizaþii îºi pro-
pagã efectele în percepþia societãþii arabo-islamice, ce-ºi considerã valorile tra-
diþionale vulnerabile în faþa asaltului la care este supusã, adesea prin elemente
de forþã, de cãtre Occident, „în încercarea sa de a crea o culturã arabã alternativã,
conform sistemului vestic de valori“43.

Deºi motivaþia explicitã se bazeazã pe discordanþele dintre marile culturi ac-
tuale, o coordonatã fundamentalã a preocupãrii statelor occidentale este repre-
zentatã de raþiunile economice. „Capitalismul internaþional creeazã condiþiile
formãrii capitalului global, stabileºte strategii ce privesc lãrgirea sferelor de
influenþã, dictate de interese economice, care au o influenþã decisivã asupra so-
cietãþilor (inclusiv a celor multiculturale) ºi a relaþiilor dintre state, de dialog sau
confruntare“44. Este bine cunoscutã importanþa covârºitoare a resurselor energe-
tice, necesare dezvoltãrii economice a fiecãrei þãri, ce a concentrat uriaºe inte-
rese asupra zonelor — mai ales arabo-islamice — care controleazã bogatele re-
surse ale petrolului, „generând conflicte de mari proporþii, rãsturnând regimuri
sub pretextul eliberãrii popoarelor de sub dictaturã“45.

Istoria recentã mãrturiseºte faptul incontestabil cã, între anii 1945 ºi 1994,
þãrile occidentale, mai ales Statele Unite ale Americii, s-au implicat în zona
arabo-islamicã în intervenþii militare ºi rãzboaie propriu-zise de 9 ori, numãrul
victimelor ridicându-se la 993.000 de morþi46. Acestora li se adaugã intervenþia
militarã din 1998 împotriva Irakului ºi, mai ales, ultimul rãzboi, din 2003, ale
cãrui urmãri sunt trãite încã în mod dramatic de cãtre poporul irakian.

Un alt motiv important pe care s-a construit viziunea ciocnirii civilizaþiilor,
mai precis, dintre Islam ºi Occident, a fost conflictul arabo-israelian, provocat de
conjunctura istoricã, a cãrui soluþionare s-a dovedit extrem de dificilã, creând în
zonã o stare de permanentã tensiune. „În aceastã confruntare, Israelul se situeazã
de partea vestului, în general, a Statelor Unite, în special, pe al cãrui sprijin se
bazeazã“47. Determinantã în evoluþia acestui conflict este „legãtura dintre creº-
tinii radicali (de dreapta) din Statele Unite ºi evrei, datoritã cãreia statul evreu
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arabe. O analizã criticã), ediþia I, Beirut, Markaz Dirasat Alwahda Alarabie, 2001.
43 Ali Hussain Aljabiri, Alfikr Alfalsafi Alarabi Almuaser (Gândirea filosoficã arabã contemporanã),

Baghdad, Bait Alhikma, 1990, p. 254.
44 Sharif Huthatha, Tasarau au Tahaweru, welakin la Taqrubu Aldular (Luptaþi, dialogaþi, dar sã nu vã

apropiaþi de dolar), op. cit., p. 215.
45 Ikihar Shulti, Hiwar Alahadarat Maslaha am Masalih (Dialogul civilizaþiilor, reconciliere sau inte-

rese), (www.islamonline.net), p. 6.
46 Hasan Alhaj Ali, op. cit., p. 255.
47 Majdi Hamad, Halqa niqashia haule ahdath septembar (Seminar despre Evenimentele din Septem-

brie), în vol. col. Arabii ºi lumea..., ed. cit., p. 57.



beneficiazã de un suport nelimitat, pentru care se angajeazã, alãturi de S.U.A.,
în rãzboiul împotriva terorismului, purtat în mai multe pãrþi ale lumii isla-
mice“48.

Având în vedere implicarea Israelului în aceastã luptã reprezentând sistemul
vestic de valori, deºi bazat ºi pe considerente de alt ordin, conflictul arabo-is-
raelian nu poate fi scos din contextul confruntãrilor dintre Occident ºi Islam.

De asemenea, dupã cum s-a observat, atitudinile þãrilor arabe faþã de conflic-
tul arabo-palestinian diferã în funcþie de nivelul culturii politice a maselor ºi a
elitelor conducãtoare, care sunt nevoite sã înfrunte douã mari provocãri: „prima,
legatã de politica þãrilor occidentale, în frunte cu S.U.A., care conduc ºi dirijeazã
acest conflict prin influenþele pe care le exercitã asupra poziþiei majoritãþii regi-
murilor (determinându-le sã adopte politici în conformitate cu orientãrile ame-
ricane) —, iar cea de a doua, reprezentatã de reacþia societãþii arabe, a cãrei ma-
joritate manifestã intoleranþã faþã de deschiderea ideologicã pe care o considerã
o ameninþare la adresa valorilor sale tradiþionale“49.

Studiul privind efectele produse de acþiunea acestor variabile contemporane
majore — globalizarea, terorismul ºi conflictul dintre civilizaþii— asupra între-
gii lumi, dar în special asupra culturii politice arabe, ilustreazã, pe lângã tendin-
þele generale, metamorfozarea societãþii arabo-islamice sub presiunea evoluþiei
ºi a schimbãrilor mondiale, generând noi ideologii, care îngemãneazã valorile ºi
principiile moºtenite din bogata culturã veche cu cele dominante în civilizaþia
modernã occidentalã.
Concluzia principalã privind situaþia complexã în care se gãseºte societatea

arabo-islamicã, determinatã ºi de actuala conjuncturã internaþionalã, rezidã în
necesitatea creãrii unei stãri de echilibru între originalitate ºi modernitate, pe
baza dialogului dintre civilizaþii, astfel încât sã se realizeze o simbiozã rodnicã
ºi durabilã între valorile originale moºtenite ºi „spiritul epocii“. În calea aces-
tui mare deziderat se interpun, însã, numeroase obstacole, pe care societatea
arabo-islamicã le va depãºi în timp, determinatã fiind, deopotrivã, de necesita-
tea asigurãrii perenitãþii sale istorice ºi de aceea a adaptãrii la civilizaþia mo-
dernã, care, într-un ritm mai lent sau mai alert, dar în mod inevitabil, cucereºte
întreaga lume.
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