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Abstract. The paper analyzes the concept of globalization and its
phenomenalizations in the Arabian world. It examines three main currents
of the actual debate: pro-globalization, anti-globalization, and the
compromise between them.
Key words: globalization, liberalization, domination, development.

„Avem dreptul la viaþã doar dacã îndeplinim datoria noastrã de cetãþeni ai lumii.
Naþionalismul nu mai este conceptul suprem. Conceptul suprem este comunitatea
mondialã.“

MAHATMAGANDHI

Acoperind o gamã largã de evoluþii economice, în primul rând, dar ºi politice
ºi culturale, noþiunea de globalizare a devenit, încã de la mijlocul anilor ’80, una
dintre cele mai utilizate noþiuni ale dezbaterii mediatice, politice ºi academice
contemporane. În conºtiinþa publicã, globalizarea desemneazã fenomene diver-
se: aplicarea principiilor liberale clasice („free market“) în economia mondialã
(„economic liberalization“), creºterea dominaþiei formelor occidentale (ori chiar
americane) de viaþã politicã, economicã ºi culturalã („occidentalizare“ sau
„americanizare“), proliferarea noilor tehnologii ale informaþiei (the „Internet
Revolution“), precum ºi credinþa, mai mult sau mai puþin explicitã, cã Umani-
tatea este pe cale de a realiza o singurã comunitate atotcuprinzãtoare în care
sursele majore de conflict ar urma sã disparã („global integration“)1.
Într-adevãr, unele analize ale procesului globalizãrii identificã — ºi denunþã,

în acelaºi timp — faptul cã acesta promoveazã mai ales interesele statelor dez-
voltate în general, ale S.U.A. în particular, ºi concluzioneazã: „globalizare egal
americanizare“2. Numeroºi autori americani, între care Joseph Nye, de exem-
plu, au însã rezerve faþã de aceastã concluzie: „ideea cã globalizarea înseamnã
americanizare este frecventã, dar simplistã“3. Nu însã ºi francezii, precum
Hubert Vedrine, fostul ministru de externe al Franþei, care defineºte în mod cu-
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prinzãtor ºi sugestiv situaþia: „Statele Unite sunt ca un peºte mare care înoatã cu
uºurinþã în apele globalizãrii ºi le dominã. Încã o datã, globalizarea nu este îm-
plinirea unui plan american, chiar dacã marile firme americane au sprijinit-o ºi
au profitat cel mai mult de pe urma acesteia. Este adevãrat cã S.U.A. au promo-
vat politica comercialã a uºilor deschise, care a fost ºi politica britanicã în seco-
lul al XIX-lea. Americanii obþin cele mai multe avantaje din acest proces din mai
multe motive: datoritã faptului cã globalizarea are loc în limba englezã, cã
globalizarea este conceputã în lumina principiilor economice neoliberale, cã
americanii impun abordarea lor legislativã, financiarã ºi tehnicã ºi cã promo-
veazã individualismul“4.
În orice caz, prin efectele sale directe asupra vieþii cotidiene a tuturor oame-

nilor, reprezentând expresia celor mai noi achiziþii ale (post)modernitãþii oc-
cidentale, globalizarea este consideratã evoluþia istoricã cea mai caracteristicã a
timpului nostru5.
Pe lângã entuziasmul manifestat de cei care sprijinã fenomenul globalizãrii,

descoperind în el avantajele dezvoltãrii ºtiinþifice, tehnice ºi economice, existã
ºi curentul advers potrivit cãruia globalizarea nu este altceva decât ultima formã
(mascatã) de expansiune a statelor dezvoltate, de supunere a þãrilor mai slab dez-
voltate, conducându-le cãtre o creºtere a gradului de dependenþã ºi înapoiere.
Astfel, þãrile cu o economie puternicã se pot impune — fãrã a apela la forþa mi-
litarã —, controlând voinþa naþionalã a celorlalte þãri ºi reuºind sã obþinã hege-
monia mondialã la care aspirã6.
Alãturi de cele douã atitudini tipice faþã de globalizare, s-au formulat ºi opinii

mai nuanþate care atrag atenþia asupra caracterului multidimensional (economic,
politic ºi cultural) al fenomenului. Toatã aceastã multitudine de atitudini ºi de
rãspunsuri ideologice relative la fenomenul globalizãrii se datoreazã caracteris-
ticilor complexe ale mediilor economice, politice ºi culturale diferite de la o þarã
la alta, ceea ce face imposibil un acord general pe aceastã temã.
Un studiu cuprinzãtor dedicat globalizãrii ºi reverberaþiilor sale în lumea

arabã presupune deopotrivã o analizã a conceptului, în general, precum ºi a feno-
menalizãrilor sale economice, politice, sociale ºi culturale concrete. Apoi, este
necesar studiul atent al discursului ideologic arab contemporan asupra globali-
zãrii pentru a putea evalua în mod realist impactul pe care îl are acest fenomen
asupra þãrilor arabe ºi a da astfel mãsura reacþiilor de susþinere sau de respingere
pe care acesta le suscitã în prezent.
Presupunând o multitudine de procese complexe din diferite domenii, carac-

terizate de o dinamicã oscilantã, globalizarea nu a putut fi cuprinsã într-o defi-
niþie general-acceptatã. Însã preocuparea pentru înþelegerea cauzelor, precum ºi
a efectelor tot mai ample ale fenomenului, a condus la stabilirea unor coordonate
principale, la elaborarea unor viziuni ori chiar definiþii mai restrânse ºi, totodatã,
mai precise. Astfel, James N. Rosenau defineºte globalizarea drept „un concept
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care face legãtura între mai multe niveluri de analizã economicã, politicã, cultu-
ralã ºi ideologicã ºi cuprinde reorganizarea producþiei, suprapunerea industriilor,
de o parte în alta a graniþelor, rãspândirea fondurilor de finanþare a produselor de
consum pentru diverse state, consecinþa conflictului dintre grupurile migratoare
ºi grupurile rezidente“7. Rosenau preconizeazã cã toate aceste evoluþii vor con-
duce la generalizarea modelului capitalist de producþie în întreaga lume. El
semnaleazã penetrarea produselor, dar ºi a mentalitãþilor ºi a valorilor capitaliste
în lumea arabã, atrãgând atenþia asupra posibilitãþii apariþiei unui eventual con-
flict între interior ºi exterior. În opinia sa, globalizarea conduce la scindare,
dezechilibru ºi conflicte cauzate, în cele din urmã, de antagonismele dintre
sistemul de valori al unei societãþi ºi cel impus din exterior.
Globalizarea economiei poate fi vãzutã ca un proces dinamic al manifestãrii

tot mai accentuate a interdependenþelor dintre statele naþionale, ca urmare a
extinderii relaþiilor dintre acestea în toate sferele vieþii economice, politice,
sociale ºi culturale, situaþie care, în acelaºi timp, face posibilã o soluþionare mai
curând globalã decât localã, naþionalã a eventualelor probleme care pot surveni
pe parcursul acestor colaborãri transnaþionale.
Cât priveºte incidenþa globalizãrii asupra statului, se constatã cã rolul aces-

tuia „depinde deci mai puþin de globalizare, cât de locul pe care îl ocupã naþiunea
în ierarhia mondialã. Pentru toate aceste state-naþiuni care nu sunt «campionii»
globalizãrii, globalizarea nu lasã decât douã opþiuni, aceea suveranistã sau o
strategie de «închidere» faþã de exterior, promovatã de unii, dar care n-ar putea
fi decât un «drum cu sens unic» cãtre dezastru, sau regruparea în ansambluri re-
gionale de o mãrime suficientã pentru a le face vizibile ºi a le putea apãra intere-
sele, de a dezvolta sinergii ºi a regãsi un spaþiu veritabil de suveranitate ºi o pu-
tere de negociere“8.
Pornind de la rolul globalizãrii în depãºirea graniþelor ºi afectarea suverani-

tãþii unui stat, unii gânditori au definit globalizarea ca fiind „o suprapunere
evidentã a factorilor economici, sociali, politici, culturali cu atitudinea agresivã,
care aminteºte de graniþele politice ale þãrilor suverane sau de apartenenþã la o
anume patrie sau un anume stat“9. Ea reprezintã „o nouã dinamicã în relaþiile
internaþionale, prin creºterea vitezei ºi densitãþii procesului informaþional, a câº-
tigurilor financiare ºi ºtiinþifice, a nivelului civilizaþiei, întãrind factorul extern
în procesul prin care se decide viitorul elementelor naþionale care formeazã acest
cerc integrator“10.
Astfel, este subliniatã dimensiunea internaþionalã a globalizãrii, întrucât re-

prezintã direcþia principalã a gândirii, producþiei, informaþiilor ºi mijloacelor de
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comunicaþie ºi, totodatã, pentru cã semnificã uniformizarea, generalizarea unui
tip de culturã în detrimentul altor culturi, fiind bazatã pe politica de hegemonie
ºi monopol care nu permite schimburi economice, culturale ºi politice egale.
MohamadAbidAljabiri, de exemplu, a scos în evidenþã în scrierile sale diferenþa
dintre noþiunile „internaþionalizare“ ºi „globalizare“. Dacã internaþionalizarea
presupune o autodeschidere faþã de lume, care permite totodatã pãstrarea iden-
titãþii culturale, globalizarea acþioneazã în scopul anihilãrii specificului cultural
al þãrilor mai puþin dezvoltate prin impunerea sistematicã a sistemului de valori
al statelor cu putere economicã ºi politicã. „Ea reprezintã aspiraþia hegemonicã
ºi reprimarea particularitãþilor, în schimb internaþionalizarea presupune voinþa
de a se impune, prin trãsãturile specifice, la nivel mondial; globalizarea este o
barierã în evoluþia fireascã a unei pãrþi a lumii, pe când internaþionalizarea repre-
zintã deschiderea spre lume“11.
Tot astfel, Saiar Aljamil i se alãturã lui Aljabiri în refuzul sãu de a confunda

globalizarea cu internaþionalizarea. El considerã cã internaþionalizarea „respectã
religiile ºi confesiunile umane (legãtura dintre om ºi loc), iar globalizarea duce
la o universalizare a sistemelor care ignorã raportarea individului la un spaþiu
specific, anulându-i particularitãþile, generalizându-l“12.
Sub presiunea acþiunii tot mai intense a fenomenului globalizãrii, gânditorii

arabi se vãd astfel obligaþi sã accepte subiecte de dezbatere care nu fac parte din
realitatea ºi preocupãrile societãþii arabe. Ei urmãresc conturarea unor rãspun-
suri potrivite, de întâmpinare a tendinþelor globalizãrii, de acceptare a schimbãrii
realitãþii sociale în conformitate cu acestea. Apãrute iniþial în sfera economicã,
prin dezvoltarea activitãþilor specifice, a schimburilor comerciale, aceste ten-
dinþe s-au extins apoi în sfera politicã, prin încercarea de introducere a princi-
piilor democraþiei liberale, dar au pãtruns ºi în zona culturii sub forma difuziunii
la scarã planetarã a pattern-urilor culturale occidentale.
Mohamad Alatrash considerã globalizarea procesul de „integrare a pieþelor

lumii în ceea ce priveºte transferul de bunuri, servicii, capital ºi forþã de muncã
în cadrul sistemul capitalist, al pieþelor libere, alcãtuind din acestea o singurã
piaþã“13. Astfel, are loc o accentuare a dependenþei economice în cadrul schim-
burilor comerciale dintre þãrile participante, adesea într-un mediu lipsit de pro-
tecþie comercialã (în cazul grupurilor economice internaþionale, al unor instituþii
internaþionale — cum este cazul Bãncii Mondiale)14.
Într-o altã perspectivã, globalizarea economicã pare sã impunã un sistem

lipsit de valori spirituale autentice, sprijinit doar de forþa financiarã ºi fondat pe
concurenþã ºi exploatare, cu tendinþe de acaparare totalã.15 Aceasta are la bazã
principiul excluderii, devenind o barierã în dezvoltarea popoarelor dezavanta-
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jate. Ea se axeazã pe folosirea coercitivã a resurselor naturale (uneori chiar pe
exploatarea forþatã a acestora), dovedindu-se adesea o piedicã în calea dezvol-
tãrii universale16.
Adoptând aceeaºi perspectivã criticã asupra globalizãrii economice, Samir

Amin o caracterizeazã ca fiind cea mai înaltã formã de imperialism internaþional,
o cauzã precisã a acestui fenomen ºi a efectelor sale sociale17.
În orice caz, influenþa pe care o exercitã globalizarea asupra þãrilor arabe,

care fac parte din categoria þãrilor în curs de dezvoltare, este perceputã ca o
formã nouã de exploatare ºi de creºtere a dependenþei prin preluarea unei mari
cote din surplusul comercial de cãtre þãrile industrializate, printr-un comerþ
dezechilibrat ºi prin transferul dobânzilor ºi al câºtigurilor din investiþiile direc-
te. Dependenþa, care se manifestã sub forma îngrãdirii externe a libertãþii ºi voin-
þei naþionale, puternic susþinutã mediatic, induce bulversarea sistemului autohton
de valori, a atitudinilor indivizilor, ceea ce afecteazã în mod dramatic însuºi pro-
cesul de dezvoltare a acestor state18.
În sfera culturalã se dezvoltã strategii de impunere a modelului occidental în

lumea arabã, pentru a face loc culturii de consum ºi a formelor de civilizaþie
occidentalã în detrimentul culturii originale a acestor popoare.
Dimensiunea economicã a globalizãrii este potenþatã întrucât acþioneazã si-

nergic cu cea politicã ºi culturalã. Prin urmare, globalizarea poate fi vãzutã ºi ca
o ideologie cu obiective totale, în vederea schimbãrii culturii originale cu o cul-
turã nouã, care sã serveascã desfãºurãrii procesului economic.
În ceea ce priveºte globalizarea politicã, statul reprezintã þinta principalã, în

deciziile sale acesta fiind adesea obligat sã renunþe la unele dintre atribuþiile sale
politice, economice ºi sociale, fãcând astfel loc modelelor politice occidentale în
interiorul sãu, ceea ce poate afecta coeziunea socialã ºi politicã anterior create.
De asemenea, descentralizarea economicã ºi politicã faciliteazã penetrarea siste-
melor securitãþii naþionale, obstrucþioneazã deciziile politice strategice, gene-
rând turbulenþe care „legitimeazã“ centrul decizional al forþei globalizatoare sã
intervinã în problemele interne ale þãrilor astfel dominate19.
Dimensiunea politicã a globalizãrii se manifestã prin transferul deciziilor po-

litice, prin presiuni ºi diverse acþiuni hegemonice ale unor state, de la nivel naþio-
nal la nivel internaþional. Totodatã, se desfãºoarã o multitudine de procese poli-
tice, prin care se urmãreºte transformarea monopolului de stat într-unul inter-
naþional.
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Scena politicã internaþionalã devine astfel proeminentã în raport cu cea na-
þionalã, oferind cadrul de manifestare unor dezvoltãri inedite ale relaþiilor dintre
state, societãþi ºi chiar indivizi în spiritul liberalismului politic internaþional, aso-
ciat adesea cu „americanizarea“20.
În acelaºi timp, sunt exprimate opinii conform cãrora globalizarea, din punct

de vedere politic, creeazã condiþiile eliminãrii totalitarismului, a autoritaris-
mului, oferind ºansa dezvoltãrii democraþiei, manifestãrii pluralismului politic,
asigurând respectarea drepturilor omului etc.21 Dar, în contradicþie cu aceastã vi-
ziune, se argumenteazã cã mecanismele de dominaþie pe care se bazeazã globa-
lizarea nu înlãturã dictaturile pentru a face loc proceselor democratice într-o þarã
sau alta. De exemplu, Congresul american a adoptat în 2001 cu 424 voturi
pentru ºi 2 contra o Decizie, cunoscutã sub numele de „Pacea în Sudan“, cu
scopul de a priva guvernul sudanez de resursele petroliere, ca o formã de pre-
siune ºi constrângere, precum ºi pentru a favoriza acþiunile rebelilor din sudul
þãrii22. În acest caz, acþiunea americanã a vizat zona sudicã în încercarea de a fa-
voriza gruparea creºtinã (preponderentã în sud), pentru a se dezvolta în detri-
mentul celorlalte confesiuni, ceea ce presupune o imixtiune pe criterii valorice
ºi culturale. Astfel s-a materializat intenþia de a sprijini generalizarea unei „cul-
turi unice“ în societatea sudanezã.
Ramificându-se ºi acþionând ca atare, procesul globalizãrii pãtrunde ºi în

zonele cele mai profunde ale culturii originale a popoarelor. În lumea arabã, in-
fluenþa globalizãrii este vizibilã în sistemul de educaþie ºi în mass-media, unde
monopolurile apãrute încearcã formarea noilor generaþii în spiritul culturii
occidentale, transformând cultura arabã într-un vehicul al modernizãrii de tip
occidental.
În ceea ce priveºte globalizarea culturalã, aceasta se manifestã prin tendinþa

reprezentanþilor culturii occidentale de preluare a controlului asupra tuturor
celorlalte culturi. Acest proces se realizeazã prin exploatarea cuceririlor ºtiinþi-
fice, culturale ºi de comunicare, ca o încununare istoricã a îndelungatei expe-
rienþe în expansiune ºi dominaþie, începutã cu primele operaþiuni de cucerire
colonialistã, ce dateazã de secole întregi, finalizatã adesea prin victoria totalã
asupra altor culturi23.
Barierele dintre popoare fiind anulate, se poate realiza o conexiune între

culturi ºi produse culturale, alcãtuind un stat „cosmoglobal“, care uneºte state
mai mici într-un sistem decizional adecvat24.
Axa principalã a globalizãrii culturilor este hotãrâtã prin crearea unei autori-

tãþi culturale de tip occidental, care conþine simboluri ºi modele de gândire
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menite sã estompeze particularitãþile culturale ale societãþilor cu care interacþio-
neazã. Globalizarea culturalã funcþioneazã prin diversele mijloace de promovare
folosite. De exemplu, mass-media, comunicaþiile, revoluþia tehnicã ºi informa-
þionalã, pe lângã toate celelalte pârghii, asigurã dominaþia autoritãþilor culturale,
concomitent cu reducerea posibilitãþilor statului de a supraveghea ºi controla
informaþiile parvenite25. Conform acestei logici, prin intenþia de globalizare
culturalã a þãrilor arabe se alimenteazã conflictul ideologic dintre originalitate ºi
modernitate, cu atât mai mult cu cât Occidentul încearcã sã-ºi dovedeascã supe-
rioritatea26. Acþiunile mecanismelor — tot mai numeroase ºi elaborate — de
„demolare a zidurilor naþionale“, concomitent cu fuzionarea culturilor într-o
culturã cosmoglobalã, au ca rezultat ameninþarea sistemului de valori tradiþiona-
le, odatã cu orientarea contradicþiilor dintre cele douã tipuri de culturi cãtre mar-
ginalizarea culturii naþionale27.
În acest cadru de dizolvare a culturilor ºi estompare a particularitãþilor ce di-

ferenþiazã societãþile, impactul globalizãrii asupra culturii politice arabe ºi
apariþia discordanþelor dintre curentele ideologice în tratarea globalizãrii sunt
cauzate, în general, de diferenþele de interpretare a criteriilor ce stau la baza
fiecãreia dintre cele douã culturi. Astfel se explicã apariþia unor adepþi ai curen-
tului modelului liberal occidental, considerând globalizarea binevenitã întrucât
oferã posibilitãþile dezvoltãrii ºi ale accesului la performanþele acestei ere. În
opoziþie cu aceºtia se manifestã susþinãtorii culturii originale, care refuzã „tenta-
þiile“ globalizãrii încercând sã conserve elementele constitutive ale culturii moº-
tenite ºi sã respingã „provocãrile“ globalizãrii.
Curentul care respinge globalizarea denunþã penetrarea culturalã ºi media-

ticã, ca instrument de control ºi colonizare, iar curentul care o acceptã considerã
cã aceasta oferã condiþiile reconstrucþiei relaþiei dintre societatea civilã ºi stat,
favorizând dezvoltarea socialã28.
Cele douã curente distincte se întrepãtrund în viaþa societãþii arabe, consti-

tuind obiect de studiu al reprezentãrii efectelor globalizãrii în discursul ideologic
arab contemporan.
Soluþia pentru aplanarea situaþiei conflictuale generate de aceastã interacþiune

dintre „vechi“ ºi „nou“, „particular“ ºi „general“, constã în stabilirea unui con-
sens care sã prezerve patrimoniului cultural în contextul tendinþelor generale de
modernizare a lumii, pe fondul aplicãrii noilor descoperiri, al dezvoltãrii con-
tinue ºi rapide a ºtiinþei, tehnicii ºi tehnologiilor avansate. Descoperirea cãilor ºi
mijloacelor prin care se poate atinge un echilibru între originalitate ºi moderni-
tate este esenþialã pentru asigurarea stabilitãþii interne a statelor arabe, conser-
varea identitãþii lor naþionale, excluzând în acelaºi timp riscul izolãrii lor pe plan
internaþional.
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Curentul proglobalizare

Adepþii acestui curent lanseazã îndemnuri energice cãtre acceptarea
influenþei factorilor globalizãrii ºi colaborarea cu statele implicate, considerând
cã numai în acest fel se poate veni în sprijinul þãrilor sãrace, oferind populaþiei
premisele ridicãrii nivelului de trai: „...arabii ar trebui sã adopte globalizarea la
nivel economic, cultural ºi politic, pentru a nu mai rãmâne în afara epocii dez-
voltãrii tehnico-ºtiinþifice“29. Aceste idei pornesc de la un punct de vedere liberal
care urmeazã ideologia occidentalã, cu stilul, fundamentele ºi rezolvãrile sale
din viaþa cotidianã. De asemenea, încearcã sã convingã arabii sã practice demo-
craþia liberalã specificã societãþilor vestice. Aceastã concepþie, însã, admite în
principiu ideea de dependenþã, lãsând sã se înþeleagã cã societatea arabã nu se
poate dezvolta independent de cea occidentalã30. Astfel, în lumea arabã se
creeazã condiþiile generalizãrii unei stãri de conflict, ale accentuãrii crizei de
identitate ºi sciziunii societãþii pe criterii politice ºi culturale.
Adepþii viziunii occidentale asupra globalizãrii, care se bazeazã pe libera-

lism, încearcã sã realizeze o omogenizare a valorilor, considerând cã astfel se pot
depãºi barierele istorice, se pot inhiba complexele psiho-sociale, concomitent cu
o corelare a intereselor naþionale cu cele internaþionale, asigurarea unei unitãþi
de programe ºi scopuri ce pot fi atinse prin mecanismele acestui proces care se
desfãºoarã pe plan mondial, mai ales cu ajutorul instituþiilor internaþionale, între
care rolul primordial îl joacã Banca Mondialã ºi Organizaþia Naþiunilor Unite,
împreunã cu agenþiile sale specializate31. Aceºtia descoperã în globalizare opor-
tunitatea introducerii sistemului democratic, asigurarea respectãrii drepturilor
omului ºi accelerarea dezvoltãrii, odatã cu implementarea celor mai noi tehno-
logii în þãrile arabe.
Natura strategiilor care se bazeazã pe ideile care susþin globalizarea ºi care

încearcã sã înrãdãcineze ideologia vesticã este determinatã de aceastã culturã
care reprezintã, de fapt, întruchiparea modernitãþii occidentale32. Prin urmare,
prin toate aceste acþiuni, este promovatã cultura de consum, care dezvoltã o so-
cietate de consum, ceea ce genereazã numeroase conflicte, cu atât mai mult cu
cât globalizarea nu presupune numai înþelegeri între state, adesea recurgându-se
la forþã, la dominaþie (elemente ale culturii de supunere), sporind nemulþumirile
ºi criticile faþã de acest proces.

Curentul antiglobalizare

În contradicþie cu opiniile susþinãtorilor entuziaºti ai globalizãrii, au apãrut
puternice reacþii, determinate de sentimentele unui mare procent al populaþiei
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arabe, pentru care acest proces reprezintã o agresiune asupra culturii arabo-is-
lamice, a continuitãþii sistemului de valori specific, preluat ºi respectat de-a
lungul secolelor, ºi un pericol de distrugere a identitãþii naþionale. „În aceste con-
diþii s-a creat un adevãrat curent, care refuzã categoric orice intenþie de globali-
zare, luând atitudine în cadrul unei viziuni civice integrate, antiglobalizare“33.
Prin faptul cã acest proces mondial este perceput ca fiind menit sã dizolve
identitatea naþionalã a þãrilor, urmatã de pierderea suveranitãþii respectivelor
state, se declanºeazã o luptã de apãrare a valorilor moºtenite care duce la accen-
tuarea contradicþiilor dintre culturile multiple existente în cadrul societãþii34.
Acest curent nu acceptã ca o necesitate colaborarea cu cei mai pregnanþi

factori ai globalizãrii, optând pentru o atitudine politicã ce presupune izolarea ºi
conservarea particularitãþilor sociale fondate pe identitatea arabã ºi islamicã.
Având în vedere mai ales consecinþele negative ale globalizãrii, unii gânditori
arabi considerã cã „este de preferat adoptarea poziþiei de respingere ºi necolabo-
rare, depãºirea atitudinii de acceptare a acestui fenomen (întrucât globalizarea a
penetrat ºi afectat toate politicile ºi þãrile), chiar dacã aceastã reacþie poate fi
interpretatã ca fiind împotriva cursului istoriei“35.
Situaþia internaþionalã — începând cu perioada de dupã primul rãzboi mon-

dial, când s-au creat condiþiile care au favorizat tendinþele „nucleului european“
de extindere a liberalizãrii capitalului ºi a forþei de muncã între state ºi mai ales
dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, când, prin runde de negocieri pornite sub
auspiciile GATT, s-a stabilit eliminarea restricþiilor asupra liberului schimb — a
condus la debutul firesc al fenomenului globalizãrii, care interfereazã cu aspec-
tele obiºnuite ºi necesare ale vieþii, ajungând sã atingã o mare amploare în pre-
zent, când fiecare stat îºi cântãreºte cu atenþie avantajele — respectiv, dezavanta-
jele — implicãrii în acest larg proces. Având în vedere cadrul internaþional
actual, pentru a atenua reacþiile categorice împotriva globalizãrii, numeroºi gân-
ditori arabi, între care ºi Saiar Aljamil, încearcã sã convingã asupra „necesitãþii
deschiderii lumii arabe cãtre problemele globale, prin acceptarea, în anumite
limite (în urma unor analize realiste) a interacþiunii cu acestea, eliminând riscu-
rile izolãrii ºi ale stagnãrii“36. În acest sens, ei propun stabilirea unor soluþii selec-
tive, de compromis, prin care sã se preîntâmpine accentuarea efectelor negative
ale globalizãrii sau a reacþiilor virulente împotriva acestui fenomen, în vederea
depãºirii contradicþiilor din societatea arabã ºi a elaborãrii unei formule de dialog
pentru rezolvarea problemelor în confruntarea cu provocãrile internaþionale.

Curentul de compromis

Orientat pragmatic, acest curent nu presupune renunþarea la valorile specifice
civilizaþiei arabe, el urmãrind doar o modalitate selectivã de colaborare ºi
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recurgerea la mecanismele de prevenire a penetrãrii excesive a factorilor globali-
zatori. Ca urmare, adepþii acestei viziuni considerã necesarã „studierea atentã a
acestui fenomen în interacþiunea lui cu þãrile arabe, pentru o aprofundatã cunoaº-
tere a naturii sale ºi stabilirea celor mai bune mãsuri de reducere a efectelor
negative“37. La baza curentului de compromis se aflã ideea colaborãrii în pro-
cesul de globalizare, printr-o atitudine pozitivã, care sã permitã ºi implementarea
valorilor culturale comune, creând un cadru multicultural complex, în care sã se
poatã pãstra particularitãþile culturale definitorii pentru fiecare individ, grup sau
naþiune.
Confruntarea cu procesul globalizãrii impune transferul din cadrul teoretic (al

ideologiei ºi opiniilor) în cel al practicii, prin politici ºi activitãþi unitare. Discur-
sul arab trebuie sã fie unitar, sã corespundã atât cu direcþiile relaþiilor oficiale
dintre statele arabe, cât ºi cu legãturile dintre orientãrile oficiale ºi neoficiale din
cadrul aceluiaºi stat. De asemenea, este necesarã analiza unor perspective dife-
renþiate, ale liberalismului, islamismului ºi naþionalismului, obiectivul principal
constând în stabilirea unei culturi politice unitare a acestor orientãri ideologice
ºi în aplicarea programelor politicii externe, privind toate activitãþile care vizea-
zã problematica globalizãrii.
Încercarea de a fonda un grup economic arabo-islamic unitar, odatã cu înfiin-

þarea unui „parlament arabo-islamic pentru culturã ºi gândire“ cu atribuþii puter-
nice, în prezenþa unei conduceri politice care sã sprijine aceste orientãri asigu-
rând un cadru democratic ºi respectarea drepturilor omului, reconciliind elita in-
telectualã cu cea politicã ºi societatea cu sistemul politic, au o importanþã majorã
în confruntarea cu efectele negative ale globalizãrii38. Intensitatea provocãrii
externe ºi efectele sale asupra fiecãrui stat depind de tipul structurii interne a
acestuia ºi de mecanismele unitare de combatere a lor.
În cadrul creat de condiþiile ideologice care genereazã o multitudine de opinii

(pro, contra sau în favoarea compromisurilor) privind globalizarea, esenþialã
rãmâne problema conflictului dintre originalitate ºi modernitate, specificã cultu-
rii politice arabe actuale, de al cãrui mod de soluþionare depind influenþa globali-
zãrii ºi stabilitatea din zonã.
Prin interacþiunea ºi nivelul conlucrãrii ei cu politica ºi cultura arabã, globali-

zarea funcþioneazã ca un instrument de aplicare a dezideratelor civilizaþiei ves-
tice, perceputã ca o tentativã de schimbare generalã (stilul de comportament,
valori ºi preferinþe ale membrilor societãþii) în spirit occidental39. Cu ajutorul
mijloacelor ce aparþin sferei culturale ºi mass-media, noua tehnologie, mono-
polul informaþional sunt orientate cãtre remodelarea culturii arabe în conformi-
tate cu necesitãþile dominantei culturale, odatã cu încercarea de dizolvare a iden-
titãþii ei originale40. În aceste condiþii, o preocupare prioritarã pentru gânditorii
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ºi oamenii politici arabi, pentru instituþiile abilitate, o reprezintã stabilirea strate-
giilor de confruntare, în funcþie de circumstanþele internaþionale. Astfel, necesi-
tãþile epocii impun intensificarea tuturor eforturilor de atenuare a contradicþiilor
dintre diversele orientãri ºi ideologii care caracterizeazã societatea ºi cultura
arabã, concomitent cu elaborarea unei viziuni unitare, care sã rãspundã eficient
ºi echilibrat provocãrilor inerente procesului de globalizare, care se manifestã la
nivel economic, politic ºi cultural41.
Din punct de vedere economic, cel mai pregnant se manifestã globalizarea

industrialã, prin întãrirea relaþiilor dintre reprezentanþii industriilor de acelaºi tip
din diferitele pãrþi ale lumii, o consecinþã a acestui fapt fiind erodarea suverani-
tãþii naþionale asupra sferei economice.
În acest sens, F.M.I.-ul considerã globalizarea „creºterea în interdependenþa

economicã a þãrilor din întreaga lume prin creºterea volumului ºi a varietãþii tran-
zacþiilor de bunuri ºi servicii peste graniþe, fluxul de capital internaþional mult
mai liber ºi mai rapid, dar ºi o difuziune mai largã a tehnologiei“42. În viziunea
Bãncii Mondiale, globalizarea este asociatã cu „Libertatea ºi capacitatea indivi-
zilor ºi a firmelor de a iniþia tranzacþii economice voluntare cu rezidenþi ai þãrilor
lor“.
Având în vedere interpretãrile unilaterale, uneori subiective, ale fenomenului

globalizãrii privite din unghiul economicului, una dintre preocupãrile þãrilor
arabe se îndreaptã cãtre activarea instituþiilor arabe comune, deoarece aceasta
este consideratã baza dezvoltãrii societãþii arabe43. Posibilitatea de reactivare a
acestor instituþii ºi asigurarea cãilor de acþiune pe noi principii se reflectã asupra
edificãrii integritãþii arabe44.
Din punct de vedere politic, în þãrile arabe se remarcã intenþia de a stabili re-

laþii de colaborare cu instituþii ale societãþii civile, având ca efect întãrirea rolului
acestora în confruntarea cu factorii globalizãrii ºi realizarea unui climat politic
adecvat45.
Intrarea lumii arabe în era globalizãrii a fost stimulatã de un complex de fac-

tori ºi s-a produs într-un mod necontrolat, înainte de a se putea elabora o agendã
colectivã sau un calendar la nivel naþional, prin care sã fi fost studiate ºi preîn-
tâmpinate noile provocãri ºi riscuri. De aceea, globalizarea lumii arabe a avut loc
sub presiunea crescândã a influenþelor din exterior, prin preluarea diverselor
obiective ºi forme de manifestare, care, în cele din urmã, au determinat o re-
ducere a iniþiativei ºi independenþei popoarelor din zonã, accentuând procesul de
destrãmare a blocului arab ºi ducând la agravarea crizei sistemelor politice,
odatã cu afectarea structurii societãþilor arabe.
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Datoritã noilor intervenþii, reprezentate de factorii globalizãrii, care au creat
reacþii antagonice, perturbând traiectoria pe care se dezvoltau aceste societãþi
într-o tendinþã spre unificare, au fost abandonate proiectele elaborate de þãrile
arabe timp de jumãtate de secol, în cadrul Ligii Arabe, în favoarea celor propuse
de Occident, cel mai recent fiind Marele Orient Mijlociu, lansat de cãtre admi-
nistraþia americanã. Aceste modificãri s-au tradus pe teren prin amplificarea di-
feritelor conflicte, care au dus la rãzboaie, violenþã, rãspândirea terorismului,
contribuind astfel la internaþionalizarea politicilor de securitate arabe la nivel de
þarã sau panarab, blocând dezvoltarea societãþilor arabe prin redistribuirea ba-
zelor militare ºi semnarea de acorduri externe de protecþie ºi tutelã, care, în
ultimã instanþã, priveazã lumea arabã de orice decizie independentã.
În mod similar, presiunile politice au condus la golirea sistemelor naþionale

de conþinutul lor social, politic ºi cultural, colaborãrile dintre elitele de guvernã-
mânt ºi marile puteri influenþând, încã de la începutul anilor ’70, formarea unor
regimuri autoritare, a unor modele de guvernare ºi de administrare aflate în afara
normelor politice, legilor ºi standardelor raþionale ale modernitãþii. În acelaºi
timp, modul injust de folosire a resurselor naþionale, luate în mod abuziv în pro-
prietatea puterii conducãtoare, a dus la rãspândirea corupþiei ºi haosului în eco-
nomie, în politicã ºi în administraþie, odatã cu creºterea fenomenelor sãrãciei,
ºomajului ºi dezbinãrii sociale. În paralel, sistemul de relaþii civile a cunoscut o
involuþie (generatã de tendinþa de abandonare a relaþiilor naþionale, în favoarea
celor confesionale, de clan sau de familie).
La nivel cultural, presiunile interne ºi externe au determinat adâncirea crizei

de identitate inhibând politica anterioarã de clãdire a unei culturi naþionale ba-
zate pe consolidarea cadrului comun, care sã permitã reinstalarea modernitãþii în
cultura ºi mediul arab. Concomitent, se constatã a creºtere a valului de depen-
denþã culturalã faþã de cultura de consum, în acelaºi ritm cu dezvoltarea institu-
þiilor de învãþãmânt, a celor culturale ºi academice, care studiazã în propriile lor
limbi, modernitatea devenind, la rândul sãu, o structurã importantã, fapt care po-
larizeazã opinia publicã între cultura islamicã ºi cultura laicã, modernã. Deschi-
derea culturalã, fãrã o viziune, scop sau conþinut, creeazã o stare de ambiguitate
ºi haos, care poate fi soluþionatã numai prin elaborarea unui proiect comunitar al
dezvoltãrii, bine conturat pe criterii realiste. De asemenea, actualizarea, în do-
meniul culturii, conduce la destrãmarea structurii cadrului cultural deja închegat,
odatã cu accentuarea fragmentãrii intelectuale ºi psihologice, determinând,
totodatã, creºterea exodului cadrelor culturale ºi ºtiinþifice arabe lipsite de orice
perspective în þãrile lor de origine.
Fragmentarea arabã actualã se datoreazã contextului istoric în care s-au creat

condiþiile manifestãrii unei desincronizãri între tendinþele progresului modern ºi
cele preponderent conservatoare ale societãþii arabo-islamice, care se vede su-
pusã presiunilor externe ºi conflictelor internaþionale. Aceastã divizare, însã, nu
se încheie odatã cu restructurarea sistemelor conform noilor standarde ale globa-
lizãrii, care, pe mãsurã ce pãtrund, adâncesc criza societãþilor arabe, creând con-
fuzie ºi incertitudine, ducând la o mai mare dependenþã de intervenþiile externe
în ceea ce priveºte rezolvarea problemelor lor.
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