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Résumé. Le multiculturalisme qui caractérise les pays du troisième monde,
parmi lesquelles l’Iraq, est considéré une permanente source de problèmes
en diverses domaines de la société. Quand la culture se confonde avec
l’identité commune, les liaisons entre l’individu et son groupe d’appartenence
deviennent plus fortes (la nationalité, certaines catégories de la société
etc.) et aussi l’imposition d’une autre culture, par tout moyen, surtout par la
force, devient une cause de la dissolution de l’unité nationale.
Depuis la fondation de l’état modern, en 1921, jusqu’à l’an 2003, la
culture politique irakienne a joué un rôle important dans l’établissement
de la structure du système politique et social, puisque l’Iraq a connu des
événements dramatiques au longue de son histoire contemporaine,
événements qui ont généré des conflites internes, aussi qu’externes.
Cet étude met en évidence les coordonnées et les cadres où, à l’époque
contemporaine, la culture politique irakienne s’est formée et developpée.

În general, cultura politicã este constituitã dintr-un ansamblu de atitudini in-
telectuale ºi de orientãri manifestate de membrii unei societãþi faþã de politicã.
Astfel de orientãri pot fi cognitive, mai mult sau mai puþin exacte, emoþionale,
de ordinul angajãrii sau respingerii subiectelor politice, dar ºi estimative cu pri-
vire la subiectele politice. În alþi termeni, cultura politicã reprezintã o întreagã
reþea de orientãri, atitudini, convingeri ºi valori prin care indivizii se raporteazã
la sistemul politic.
Toate aceste orientãri ºi valori interacþioneazã în mediul social, economic,

politic ºi ideologic propriu lumii arabe. Desigur, cultura politicã a elitei conducã-
toare diferã de aceea a maselor, dupã cum cultura politicã din mediul rural diferã
de aceea din mediul urban ori aceea a noilor generaþii de aceea a vârstnicilor etc.
În regimurile politice arabe puterea se concentreazã la nivelul elitelor politice

care, prin forþa lor financiarã, dar ºi prin liderii lor, preºedinþi sau regi, dominã
majoritatea þãrilor arabe. Desfãºurarea procesului politic fãrã respectarea unor
principii constituþionale, democratice conduce însã la adoptarea deciziilor ma-
jore fãrã consultarea ºi participarea cetãþenilor la actul politic1.
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Cultura politicã arabã evolueazã astfel în tensiunea dintre valorile tradiþionale
ºi religioase ale lumii arabe ºi valorile laice, moderne.
Studiul contradicþiilor dintre cele douã influenþe — tradiþionalã ºi modernã

— poate porni de la luãrile de poziþie ideologice ale diverºilor gânditori arabi. În
definitiv, miza confruntãrilor ideologice din interiorul culturii politice arabe re-
zidã în încercarea de asimilare a unor elemente ale modernitãþii occidentale în
mediul islamic arab. Principalele curente ideologice arabe se bazeazã în mare
mãsurã pe tradiþie, unele încercând totuºi sã fie receptive ºi la unele inovaþii mo-
derne. Astfel se explicã orientãrile diferite ale þãrilor arabe, în unele mani-
festându-se cu precãdere curentul tradiþionalist, iar în altele influenþa culturii po-
litice moderne occidentale, dar adaptatã lumii arabe. Exemplul cel mai elocvent
în acest sens îl reprezintã încercarea de implementare a ideologiei liberale, care
afirmã cã societatea se dezvoltã mai repede dacã ºi atunci când puterea reli-
gioasã se separã de puterea civilã, cã bunãstarea generalã a societãþii depinde de
libertatea fiecãrui individ de a-ºi cãuta propria bunãstare etc.
Printre cei mai importanþi gânditori liberali arabi, amintim pe Ahmad Lutfy

Alsaid, Rifaa Rafia Altahtawy, Kairualdin Altunisy; alþii sunt adepþii curentului
naþionalist, care acceptã modernizarea dacã aceasta conservã specificul culturii
arabe tradiþionale: Saatea Alhusary, Constantin Zuraiq, Michel Aflaq.
Existã ºi gânditori tradiþionaliºti care clameazã necesitatea întoarcerii la va-

lorile trecutului, specifice civilizaþiei arabe islamice. În acest sens, existã mai
multe orientãri, ºi anume: „Al-salafiin“ („fundamantaliºtii“), care refuzã în tota-
litate „sistemul modern“, cu regulile, instituþiile ºi ideologiile sale, cerând întoar-
cerea la islamul din timpul Profetului; curentul „fundamentalist moderat“, care
acceptã din civilizaþia modernã tot ceea ce nu contrazice regulile islamului (spe-
cific perioadei kalifatelor).
Mai existã un curent „fundamentalist“, orientat însã spre interior, care explo-

reazã sistemul de valori al civilizaþiei islamice încercând sã descopere punþi de
legãturã cu civilizaþia modernã ºi valorile sale. Un exemplu în acest sens este
„Consiliul de consultanþã“2, numit de cãtre unii adepþi ai valorilor liberale.
În diversitatea curentelor ideologice care valorificã fie tradiþia, fie moderni-

tatea, s-au diferenþiat mai multe grupuri de gânditori. Cei mai mulþi dintre ei
considerã tradiþia drept criteriu ultim de judecatã a realitãþilor lumii arabe.
Hassan Hanafy, de exemplu, a constatat cã existã trei tipuri de rezolvare a pro-
blemei create de contradicþiile dintre tradiþie ºi modernitate, concretizate în trei
orientãri: autarhia de patrimoniu, autarhia de modernizare ºi armonia dintre pa-
trimoniu ºi modernizare. La rândul sãu, Mohamed Emara le numeºte: „poziþia
revoluþiei faþã de tot ceea ce a fost moºtenit, poziþia stagnãrii (inflexibilitãþii) tra-
diþiei ºi poziþia fundamentaliºtilor moderaþi3.
Pornind de la acest set conceptual, se pot studia orientãrile ideologice arabe,

precum ºi modalitatea în care a fost tratatã relaþia tradiþie — modernitate în ca-
drul celor trei orientãri ideologice principale:
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I)Orientarea liberalã, având drept exponenþi pe Refaa Rafea Altahtawy,
KairualdinAltunisy, Ahmad LutfyAlsaid, BrutusAlbustani, Taha Hussain ºi alþii.
II)Orientarea naþionalistã, printre reprezentanþi numãrându-se: Saatea

Alhussary, Michel Aflaq, Constantin Zuraiq º.a.
III)Orientarea islamicã, având ca susþinãtori pe: Abdulrahman Alkawakiby,

Jamalaldin Alafgany, Mohamad Abda, Rashid Rida, Hassan Albanaa, Said
Kutub º.a.
Aceste orientãri, cu întreg conþinutul lor, ºi-au pus amprenta asupra formãrii

culturii politice arabe contemporane, asupra partidelor ºi miºcãrilor politice, ca
ºi asupra regimurilor politice actuale din lumea arabã.

Orientarea liberalã

Aceastã orientare se defineºte mai ales prin preocupãrile sale legate de pre-
zent, acordând mai puþinã atenþie valorilor trecutului. Acest curent nu mai ape-
leazã la religie sau tradiþie, însuºindu-ºi definiþia laicã a statului, cu accent pe
principiul separãrii puterilor în stat.
Desigur, putem susþine, precum Mohamed Charfi, cã statul musulman a avut

deopotrivã un caracter politic ºi unul religios, începând cu primul califat. Se poate
insista la un mod ºi mai general asupra faptului cã, în esenþã, cultura islamicã nu
era împietritã, cã a conþinut chiar dezvoltarea unei tradiþii raþionaliste, inspiratã
foarte devreme de cãtre Averroes (Ibn Roschd), ºi Ibn Khadoun, fondato-rul
sociologiei pozitive4.
Orientarea liberalã nu acceptã în acelaºi timp dublul înþeles al islamului, aºa

cum s-a perpetuat, ca religie ºi ca sistem de viaþã care sã domine dimensiunea
politicã a culturii arabe. Din punct de vedere social, sunt valorificate principiile
revoluþiei burgheze, libertatea, egalitatea în drepturi (cu o atenþie specialã acor-
datã drepturilor femeilor). Din punct de vedere economic, acest curent preconi-
zeazã eliminarea tuturor îngrãdirilor tradiþionale, pentru a da frâu liber dezvol-
tãrii în „orizontul capitalismului“. Din punct de vedere ideologic, este însuºitã
doctrina umanistã, aºa cum s-a manifestat aceasta în Europa perioadei ilumi-
niste, caracterizatã prin mai multã permisivitate în raport cu restricþiile de tot
felul impuse individului, minoritãþilor, societãþii în ansamblul ei5.
Pornind de la aceste premise, cel mai importantat þel pe care ºi l-au propus

gânditorii liberali arabi a devenit dezvoltarea unui stat naþional modern, dupã
exemplul european, deºi Europa a dominat în trecut þãrile arabe ºi musulmane
prin forþã, lovind puternic în epicentrul civilizaþiei arabe islamice, mai „tânãrã“
cu aproximativ ºase sute de ani decât cea creºtinã, unde lupta interioarã între do-
rinþa de menþinere a tradiþiilor religioase ºi nevoia de adaptare la condiþiile lumii
moderne a generat adesea dezechilibre6.
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Unul dintre cei mai cunoscuþi adepþi ai gândirii liberale arabe a fost Ahmed
Lofti Alsaid (nãscut în 1872, în Egipt), absolvent al Facultãþii de Drept (1894)
din Cairo, care s-a remarcat prin ideile sale reformiste, devenind unul dintre con-
ducãtorii miºcãrii iluministe arabe, cu o importantã influenþã asupra culturii
egiptene din secolul al XX-lea. La Conferinþa de pace de la Versailles, împreunã
cu ceilalþi membri ai delegaþiei þãrii sale, el a cerut independenþa Egiptului.
Un alt reprezentant al orientãrii liberale arabe a fost Rifai Rafie Thtaui

(1801-1873), care a devenit liderul revoluþiei ºtiinþifice din Egipt în timpul
conducerii lui Mohamad Ali. A tradus numeroase cãrþi, între care cel mai mult s-a
concentrat asupra Constituþiei Franþei, pe care ºi-a dorit-o model pentru þara sa.
Tunisianul Kheiruddin Pasha (1820-1889), nãscut într-un sat dinMunþii Caucaz,

a devenit unul dintre simbolurile reformei din Tunisia, iar în 1873 a ajuns pri-
mul-ministru al acestei þãri. A militat permanent pentru aplicarea principiilor li-
berale.
Orientarea liberalã arabã s-a concentrat în principal asupra construirii unei

societãþi bazate pe mai multe elemente, considerate esenþiale, ºi anume demo-
craþia parlamentarã, adoptarea unei constituþii adecvate ºi participarea populaþiei
la viaþa politicã, crearea unei societãþi civile prin partide, sindicate, organizaþii,
miºcãri sociale, culturale ºi politice, în care poporul sã fie sursa puterii legitime,
a libertãþii, inþiativei individuale ºi dezvoltãrii sistemului politic în scopul atra-
gerii elitelor culturale cu deschidere spre Vest7.
Aceastã orientare, în forma ei occidentalã, tinde sã exagereze virtuþile pieþei

libere, generând situaþii de injustiþie socialã. În acelaºi timp, se constatã o accen-
tuare a tendinþei prooccidentale ºi în domeniul cultural, prin pãtrunderea unor
curente noi8.
Pe aceste baze s-a elaborat programul orientãrii liberale, în încercarea de a

combina cât mai firesc posibil modernismul vestic cu tendinþele tradiþionale ale
culturii arabe. S-au înfiinþat, astfel, mai multe miºcãri ºi partide politice, dupã
modelul democraþiei practicate în þãrile occidentale, model care ºi-a dovedit su-
perioritatea asigurând ºansele dezvoltãrii societãþilor în care s-au manifestat. Pri-
mele contacte cu aceste modele le-au avut, în special, tinerii arabi care au studiat
în Europa, începând cu secolul al XIX-lea, rãspândind ulterior noile cunoºtinþe
în învãþãmânt. Astfel s-au întãrit legãturile dintre europeni ºi arabi, fapt care a
generat miºcãri reformiste în cadrul anumitor grupuri culturale ai cãror repre-
zentanþi, care au încercat sã explice importanþa introducerii acestor idei occi-
dentale în politica arabã, au fost: Rafa Altahtawy, Kairaldin Altunisy, Brutus
Albustani, Ahmad Lufti Alsaid, Taha Hussain ºi alþii.
Altahtawy este considerat unul dintre „misionarii“ ideologiei liberale din

Orient, care a suportat de-a lungul timpului consecinþele unei guvernãri totali-
tare. El a fost cel care a aºezat piatra de temelie a acestui nou curent de gândire,
îndemnând poporul sã adopte o atitudine politicã pragmaticã. Cu toate cã nu
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aproba modul de guvernare al conducãtorului Egiptului din acea perioadã
(MohamadAli Pasha), care aplica modelul conducerii unice, cei doi au menþinut
bune relaþii, bazate pe respect reciproc. Acest iniþiator al gândirii liberale arabe
a fost interesat de politica francezã, sesizând cã aceasta se baza pe douã elemente
esenþiale: libertatea ºi bunãstarea generalã. El s-a concentrat asupra acestei idei
în scopul dezvoltãrii viziunii moderne despre stat, atât a populaþiei, cât ºi a celor
care conduc, ºi a încercat sã gãseascã metodele prin care poporul sã poatã fi con-
vins cã statul din perioadele anterioare nu îºi îndeplinea aceastã menire. El con-
sidera cã astfel s-ar putea atenua diversele disensiuni interne, concentrând ener-
giile asupra pericolului extern. Înþelegând cã interesul general aparþine majo-
ritãþii populaþiei ºi este strâns legat de menþinerea stabilitãþii interne ºi prevenirea
confruntãrilor cu pericolele din exterior, a concluzionat cã statul poate deveni in-
strumentul de realizare a bunãstãrii generale în condiþiile asigurãrii libertãþii9.
În încercarea de a aduce liberalismul occidental în concordanþã cu stilul lumii

arabe ºi de a-l pune în practicã, lui Altahtawy i s-au alãturat ºi alti adepþi, unul
dintre aceºtia fiind Kairualdin Altunisy, pe atunci primul-ministru al Tunisiei,
care, în urma cãlãtoriilor sale prin þãrile europene (1867), a fost impresionat de
efectul produs de acest sistem politic, bazat pe constituþie, pe înlãturarea dicta-
turii ºi pe existenþa unor legi bine definite, care sã sprijine libertatea ºi sã stimu-
leze creºterea economicã.
În urma acestor experienþe10, Altunisy a stabilit urmãtoarele condiþii ce pu-

teau conduce la crearea unui stat modern, bazat pe legi ºi instituþii adecvate11:
— în nici un caz sã nu se mai permitã acapararea puterii de cãtre o singurã

persoanã;
— conducãtorii trebuie sã se supunã rigorilor legilor, împreunã cu poporul, ºi

sã accepte colaborarea (prin schimbul de opinii) cu opoziþia, insistând asupra
consultãrilor proprii unui stat constituþional;
— asigurarea respectãrii libertãþilor cetãþenilor în þara lor.
Opinii asemãnãtoare cu cele ale lui Altahtawy ºi Altunisy au fost exprimate

ºi de alþi înaintaºi (Ahmad Lufti Alsaid, Taha Hussain etc.), care au studiat în
strãinãtate sau în ºcolile misionare, mai cu seamã la UniversitateaAmericanã din
Beirut, din Cairo, sau la Universitatea lui Iisus din Beirut. Toþi aceºtia au avut o
concepþie comunã cu privire la punctele slabe ale lumii musulmane arabe, consi-
derând cã pentru a ajuta aceastã societate sã-ºi recapete puterea de altãdatã stra-
tegia prioritarã o constituie promovarea ºi dezvoltarea ºtiinþei ºi tehnologiei.
Acest tip de organizare a fost „motorul“ evoluþiei Vestului, esenþial pentru

dezvoltarea oricãrei þãri, iar în cazul lumii islamice nu ar contraveni regulilor re-
ligioase ºi nu ar prezenta riscul ca, lumea musulmanã sã se îndepãrteze de prin-
cipiile pe care s-a clãdit.
Cu preponderenþã în perioada ocupaþiei otomane au apãrut numeroase orien-

tãri, miºcãri, partide politice, care au elaborat programe politice liberale: Parti-
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dul Alwafd din Egipt, Partidul Alistqlal din Maroc, alãturi de adunãri, asociaþii
culturale ºi sociale.
Preluarea modelului vestic în gândirea ºi practica politicã din þãrile arabe a

constituit baza procesului de transformare socialã, a cãrei problematicã a generat
numeroase analize, studii, bazate pe controversele dintre sistemul tradiþional ºi
cel modern.
S-a încercat un transfer global al orientãrilor cu originea în ideologia preluatã

din doctrinele vest-europene în societatea islamicã, fãrã a se lua în considerare
condiþiile politice, economice, sociale specifice, precum ºi posibila reacþie la tot
ceea ce diferea de principiile aplicate de-a lungul timpului. De asemenea, nu s-a
studiat cu atenþie nici provenienþa ideilor, ori a celor care le susþineau, ceea ce a
contribuit la o aplicare inadecvatã ºi la adâncirea unor conflicte, ducând la situa-
þii de crizã, ce aveau la bazã neconcordanþa dintre valorile autohtone ºi cele in-
troduse „artificial“. Astfel, efectele s-au simþit pregnant în cadrul elitelor, unde
s-a manifestat o diviziune culturalã între cei care îºi exprimau convingerile pre-
luate din cultura europeanã ºi adepþii culturii arabo-islamice tradiþionale.
Întregul mod de viaþã al societãþii a fost marcat de schimbãrile provocate de

noile inovaþii ideologice, atât în mediul rural (ori al beduinilor), cât ºi în cartie-
rele moderne ale marilor oraºe12.

Orientarea naþionalistã

Din realitatea complexã a lumii arabe s-a nãscut ideologia care a dat conþinut
specific orientãrii naþionaliste arabe. Adepþii acestui curent, însufleþiþi de un pu-
ternic sentiment naþional, au elaborat studii documentate istoric, au realizat nu-
meroase cercetãri prin care dovedeau unicitatea arabilor, separaþi totuºi de gra-
niþe, de-a lungul timpului, impuse de condiþiile istorice.Aceºtia îndemnau la uni-
ficarea þãrilor arabe, la eliberarea de sub ocupaþia strãinã ºi la concentrarea efor-
turilor cãtre dezvoltarea economicã odatã cu pãstrarea identitãþii naþionale13.
Termenul de „naþiune“ a apãrut pentru prima datã în limba arabã în discursul lui

Alsharif Alhussain, în anul 1916, ºi apoi s-a rãspândit peste tot, având semnificaþia
de apartenenþã naþionalã la integritatea statului.Acest termen a apãrut ºi în presa tur-
cã din prima jumãtate a secolului al XIX-lea, în articolele unor intelectuali turci14.
Discursul-manifest al lui Alsharif Alhussain, din iunie 1916, a rãmas totuºi

prima din cele zece declaraþii care au fost publicate în ziarul Alqibla— adevãrata
porta-voce a revoluþiei arabe. Aceastã chemare este consideratã de unii intelec-
tuali arabi drept „piatra de temelie“ a ideologiei naþionaliste arabe, cu îndemnul
la înlãturarea „turcizãrii“, revenirea deplinã la identitatea arabã ºi la islam, faþã
de care popoarele arabe au cea mai mare preþuire, ºi la lupta de eliberare de sub
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orice ocupaþie strãinã, care aduce numai suferinþã (deportãri, crime, umilinþe, ex-
punerea þãrilor la pericolul implicãrii în primul rãzboi mondial etc.)15.
Prima declaraþie a lui Alsharif Hussain s-a constituit într-un manifest împotriva

politicii de acceptare a puternicei influenþe turceºti: „...turcii au supus arabii ºi limba
lor la o mare suferinþã încercând sã ucidã aceastã limbã, în toate guvernele otomane,
prin interzicerea ei în ºcoli, tribunale ºi instituþii. Acest lucru a fost întâmpinat cu o
mare rezistenþã, din partea delegaþiei arabe, ceea ce nu trebuie ascuns ori ignorat,
cãci uciderea limbii arabe înseamnã uciderea islamului însuºi, care în realitate este
o religie arabã“16. (Coranul fiind scris în cea mai elevatã limbã arabã).
Astfel, orientarea naþionalistã arabã a fost cultivatã la început de numeroºi in-

telectuali arabi însufleþiþi de un patriotism înfocat. Ulterior, au apãrut ºi partidele
naþionaliste, printre care: Miºcarea Naþionaliºtilor Arabi, Curentul Nasirit ºi
Partidul Baas Arab Socialist (în anul 1947), iar cei mai importanþi reprezentanþi
ai gândirii naþionaliste au fost SaateaAlhussary, MichelAflaq, Constantin Zuraiq,
Edmond Rabat, Zaky Alarsuzy ºi alþii.
Saatea Alhussary este considerat de cãtre cei mai mulþi intelectuali arabi

drept „izvorul gândirii“, iniþiatorul naþionalismului ºi al unirii arabe17. Crescut la
curtea Imperiului Otoman, deþinând diverse poziþii importante în perioada sul-
tanului Abdul Hamid II, dupã cãderea cãruia a fost deportat în Siria, a devenit
unul dintre fondatorii orientãrii naþionaliste arabe din secolul al XX-lea.
În viziunea sa despre naþiune, Alhussary depãºeºte graniþele apãrute pe teri-

toriul vechi al lumii arabe divizate ºi încearcã, pentru început, sã uneascã toþi
arabii printr-o legãturã spiritualã. Deplângând starea precarã în care se afla în
vremea sa chiar ºi ideea de naþiune, el încerca sã descopere o „þarã“ în care sã se
poatã aduna, într-un fel anume, toþi arabii. Astfel se creau premisele apariþiei
unui nou tip de naþionalism, cu caracter global, care se situa deasupra tuturor
ideilor naþionaliste particulare existente18. Naþionalist ardent, Saata Alhussary
preconiza crearea unui stat naþional arab care sã se situeze deasupra tuturor sta-
telor arabe existente, într-o formã sau alta, la timpul sãu, deasupra tuturor naþiu-
nilor care se conturaserã, divizând lumea arabã. El face diferenþa între interesele
naþionale globale ale lumii arabe ºi interesele statale individuale, considerând
strategic a se acorda o mai mare atenþie celor dintâi. Alhussary sublinia: „...
naþionalitatea la nivelul lumii arabe nu este aceeaºi cu cea la scara vreuneia din-
tre þãrile arabe, ci diferã de aceasta într-un mod evident, ceea ce impune cu nece-
sitate plasarea intereselor întregii lumi arabe adevãrate mai presus de cele parti-
culare ale unei þãri arabe, ºi trebuie sã ducem lupta pentru rezolvarea intereselor
acelei þãri unite, pe care o dorim, pe lângã interesele celor existente ...“.19
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Importanþa revenirii la marea naþiune arabã este subliniatã în mod sistematic
în discursurile lui Saatea Alhussary, cu intenþia de a insufla încrederea în posibi-
litatea realizãrii acestui ideal, ceea ce, în viziunea sa, presupune „... sã faci tot
ceea ce este necesar pentru acest crez, sã-þi manifeºti devotamentul pentru a-þi
servi naþiunea ºi sã participi activ la dezvoltarea ei pentru a atinge cele mai înalte
trepte ale puterii, în toate domeniile — ºtiinþã, culturã, economie, în domeniul
social ºi politic“20. Unirea arabã, în concepþia ideologicã a lui Alhussary, repre-
zintã scopul principal pentru rezolvarea celor mai importante probleme ale so-
cietãþii (considerate de el a fi supreme), iar în fruntea acestora a plasat demo-
craþia, dezvoltarea unei culturi democratice, practicate în instituþii democratice.
Acest militant, convins de renaºterea lumii arabe, a avertizat cã, fãrã realizarea
marii uniri, toate scopurile propuse rãmân imposibil de realizat, ca o construcþie
pe fundaþii ºubrede, care nu rezistã provocãrilor vremurilor21.
Realizarea unirii arabe, aºa cum o vede Alhussary, este legatã în primul rând

de ceea ce defineºte un popor, limba ºi cultura sa. Acestea reprezintã elementele
de bazã, ce au un rol determinant în intenþia de realizare a unirii, lucru ce a fost
sesizat ºi transmis de cãtre autor într-o scrisoare adresatã lui Taha Hussain, în
anul 1938, ºi în care menþioneazã: „... asiguraþi-vã de unificarea culturii ºi eu ga-
rantez pentru voi restul necesar pentru unire ...“22.
În aceeaºi perioadã, dar ºi ulterior, s-au mai remarcat, alãturi de Alhussary, ºi

alþi reprezentanþi luminaþi ai acestei ideologii, având pãreri asemãnãtoare ºi mi-
litând pentru unirea arabilor într-o singurã mare naþiune. Un exemplu în acest
sens a fost ºi Michel Aflaq (sirian, creºtin, el s-a numãrat printre fondatorii Parti-
dului BaasArab Socialist, în 1947 devenind secretar general; a fost, însã, contes-
tat de o mare parte dintre arabi, datoritã sprijinului acordat dictatorului irakian,
Saddam Hussein). În concepþia sa, naþiunea trebuie înþeleasã ca o realitate vie
care trebuie studiatã în întreaga complexitate ce o caracterizeazã, departe de
orice fanatism ºi discriminare23. Pe lângã ceea ce s-a spus anterior cu privire la
aceastã temã, MichelAflaq a adus un suflu nou, în analizele privind esenþa naþio-
nalismului ºi a conceptului de naþiune arabã — în întreaga sa dimensiune umanã
ºi istoricã — încercând sã îl plaseze într-un cadru internaþional. El a respins teo-
riile conform cãrora naþiunea arabã a supus alte popoare, aºa cum au procedat
alte naþiuni, mai ales cele vestice. A realizat câteva studii comparative care evi-
denþiau diferenþa dintre modul în care naþiunile occidentale, prin colonizãri, ºi-au
satisfãcut interesele economice ºi politice, au supus persecuþiilor ºi opresiunii
numeroare popoare, fapte de care þãrile arabe nu pot fi acuzate24. La întrebarea
dacã în lumea arabã a existat tendinþa de a cotropi teritorii ce nu-i aparþin, de a
agresa alte naþiuni, rãspunsul lui Michel Aflaq a fost cã „arabii nu vor decât sã
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reuºeascã sã fie uniþi între graniþele lor ºi liberi de orice presiune strãinã asupra
lor ...“25, iar „ideologia se naºte din gândirea fiecãrui individ al naþiunii respective,
ceea ce îi poate conferi dreptul celui care poate vorbi în numele tuturor ...“26. De
aici decurge importanþa naþionalitãþii ºi îndreptãþirea aspiraþiilor cãtre realizarea
unirii ºi a independenþei. Referindu-se la acest subiect arzãtor, M. Aflaq afirma
cã idealul unirii nu presupune în primul rând o creºtere cantitativã (a numãrului
populaþiei, a teritoriului, de asemenea importante), ci o unificare de naturã cul-
turalã ºi ideologicã. Ca urmare, în concepþia lui, naþiunea nu riscã sã disparã prin
reducerea numãrului populaþiei, ci prin distrugerea spiritualitãþii ei, a aspiraþiilor
comune, care îi unesc pe reprezentanþii ei. Aºadar, numãrul nu reprezintã facto-
rul determinant pentru viitorul unei societãþi, ci ideologia, care „se naºte din gân-
direa fiecãrui individ al naþiunii respective, care îi conferã dreptul aceluia care
poate vorbi în numele tuturor“27.
Dupã Michel Aflaq, nereuºitele curentului naþionalist sunt cauzate, alãturi de

intervenþiile politice exterioare, de îndepãrtarea poporului de la traiectoria
ideologicã fundamentalã, de nerespectarea dimensiunii naþionale juste a acestui
curent. Cu toate acestea, ideologia lui Michel Aflaq este consideratã punctul de
plecare pentru înfiinþarea Partidului Baas Arab Socialist, care este perceput ca o
continuare a ideologiei de la care a pornit ca fondator al partidului28.
Punctele de vedere ale lui Aflaq ºi Alhussary nu au fost singulare în dezvol-

tarea ideologiei naþionaliste, lor alãturându-li-se ºi alþi gânditori naþionaliºti (fie-
care aducând partea sa de noutate ºi contribuind la dezvoltarea acestui curent),
cum ar fi Edmond Rabat ºi Constantin Zuraik (nãscut în 1909, în Damask, într-
o familie ortodoxã, a studiat la Universitatea Americanã din Beirut, obþinând
doctoratul în Briston, S.U.A., în 1930; a lucrat în domeniul academic ºi în diplo-
maþie, devenind reprezentant al Siriei la Consiliul de Securitate, dupã cel de-al
doilea rãzboi mondial). Zuraik a întãrit legãturile cu grupul de naþionaliºti, de la
care a adoptat o serie de concepte (cele mai importante fiind: civilizaþia, raþio-
nalismul ºi naþionalismul) în scrierile sale, care i-au oferit un caracter distinctiv.
Cei care au preluat concepþii din ideologia europeanã, iniþiatori ai gândirii ºi

culturii vestice pe teritoriul arab, au avut la bazã idei laice ale cãror caracteris-
tici au fost considerate de o importanþã fundamentalã pentru miºcãrile naþiona-
liste pe care le sprijineau29.
La aceºtia se adaugã ºi Zaki Alarsuzi, care a conceput lumea arabã ca un „or-

ganism viu“, care posedã toate condiþiile necesare dezvoltãrii rapide ºi armo-
nioase bazate pe resursele bogate ºi pe moºtenirea istoricã, având ca liant rela-
þiile de fraternitate ºi valorile spirituale comune30.
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Z. Alarsuzi îºi fundamenta concepþia pe ideea pregãtirii lumii arabe pentru
„marea revoluþie“, iar acest lucru necesita existenþa unui partid conducãtor naþio-
nalist charismatic, care sã dobândeascã succes în aceastã misiune31.
Orientãrile gânditorilor naþionaliºti, viziunea fiecãruia dintre ei privind naþiunea ºi

metodele de conducere a ei, alãturi de concentrarea fiecãrei orientãri asupra unui ele-
ment primordial în realizarea idealului naþional, au nuanþat ºi îmbogãþit acest curent.
Astfel, Saata Alhusary, care s-a concentrat asupra limbii ºi culturii în reali-

zarea unificãrii, s-a alãturat lui Constantin Zuraik ºi Edmond Rabat, care au ple-
dat pentru preluarea din modelul european a exemplului þãrilor puternice care îºi
preþuiesc identitatea naþionalã, precum ºi lui Michel Aflaq, împreunã cu Zaki
Alarsuzi, în chemarea lor la o conducere militantã activã, care sã poatã realiza
unificarea arabilor. Ei subliniau de asemenea necesitatea alegerii unor lideri care
sã conducã spre binele poporului, în ciuda divergenþelor ideologice.
Mesajele care chemau la unificare se axau pe nevoia stringentã de a salva lu-

mea arabã de la diversele pericole ºi provocãri cu care se confrunta, de a ieºi din
„starea de eºec“ ºi de a reuºi sã punã bazele unei dezvoltãri sociale solide32.
Aceste idei au ca fundament anumite coordonate politice, legate de realizarea

unirii, dintre care cele mai importante sunt33:
Apartenenþa naþionalã — analizeazã realitatea existenþei unei naþiuni arabe

unice, enumerã elemente ale existenþei ei ºi demonstreazã legãtura dintre spaþiul
arab ºi cel islamic, în concordanþã cu relaþia dintre naþionalismul la nivel de þarã
ºi naþionalimul la nivelul întregii lumi arabe, legãturile dintre naþionalitate,
securitate ºi statutul minoritãþilor;
Eliberarea poporului arab de sub orice dominaþie strãinã — ceea ce presu-

pune studierea zonelor ocupate ºi a cãilor celor mai potrivite de eliberare;
Dimensiunea unionalã — se referã la necesitatea unificãrii þãrilor arabe, dupã

lunga perioadã de divizare, analizând cauzele divizãrii ºi insistând asupra impor-
tanþei unificãrii prin mijloace adecvate;
Coordonata socialã — examineazã necesitatea dezvoltãrii ºi cauzele înapo-

ierii (pe plan intern ºi extern), cãile de atingere a acestor scopuri, contradicþiile
din societate ºi miºcãrile culturale ºi ideologice;
Coordonata actualã — se referã la efectele provocãrilor contemporane, stu-

diazã situaþia din þãrile arabe raportatã la restul lumii, aduce în discuþie impactul
lumii moderne asupra lumii arabe, stabileºte interesele ºi influenþele din spaþiul
arab, comenteazã mesajul civiliaþiei arabe cãtre lume ºi contribuþia ei la patrimo-
niul cultural mondial.

Orientarea islamicã

„... Islamul este mai mult decât o religie. Este ºi a fost de la bun început o în-
treagã civilizaþie, un întreg sistem social, stabilind în detaliu norme de conduitã
sub toate aspectele vieþii...“34. În aceste condiþii a avut loc formarea curentului
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islamic, care a urmãrit instaurarea unui stat islamic considerat a fi însuºi sensul
experienþei istorice a naþiunii — o continuare a concepþiilor începuturilor, din
perioada profetului Mohamad, apoi a celor patru Califate care i-au urmat.
„Istoria religioasã ºi istoria universalã nu cunosc un exemplu asemãnãtor de-

mersului întreprins de Mohamed. Cucerirea oraºului Mecca ºi întemeierea unui
stat teocratic demonstreazã cã geniul politic al Profetului nu era mai prejos de
geniul sãu religios. Este adevãrat cã împrejurãrile, în primul rând contradicþiile
oligarhiei meccane, i-au fost favorabile. Dar ele nu pot explica nici teologia, nici
opera de predicaþie ºi succesul lui Mohamed, nici perenitatea realizãrii sale: isla-
mul ºi teocraþia musulmanã“35.
Spre deosebire de statele occidentale moderne, care au „importat“ experienþe

diverse, modelul statului islamic, în concepþia gânditorilor arabi, trebuie sã aibã
la bazã interpretarea textelor islamice referitoare la modalitãþile benefice de or-
ganizare ºi conducere statalã, reînvierea înþelesurilor politico-religioase ºi adap-
tarea lor la noile condiþii, care sã reprezinte reconstrucþia statului islamic. Repre-
zentanþii acestei orientãri considerau ca necesarã specificarea diferenþelor dintre
statul islamic ºi cel religios (teocratic), din Europa creºtinã a Evului Mediu,
deoarece în primul caz se impune existenþa unui imaam (lider religios ºi politic),
spre deosebire de situaþia statelor europene, care au avut la bazã „dreptul divin“,
aºa cum l-a aplicat biserica în Evul Mediu36.
Adepþii acestui curent subliniazã complexitatea mesajului islamic, care nu este

numai spiritual ºi religios, ci prescrie ºi orientãri sociale, politice ºi economice,
reprezentând totodatã un element de unificare a arabilor într-o naþiune ºi un stat
unice. Coranul este totodatã o Constituþie politicã, iar fondatorul acestui tip de
stat a avut în vedere ºi aspectul politic, pe lângã cel religios, spiritual, în general37.
Plecând de la aceastã premisã, se pot studia doctrinele unor gânditori isla-

miºti care au contribuit în mare mãsurã la implementarea ideologicã a mai mul-
tor termeni politici: libertate, consiliu de consultanþã, modalitãþi de transfer al
puterii ºi participare la luarea deciziilor, plecând de la condiþiile ºi valorile societãþii
islamice. Dintre reprezentanþii acestui curent, enumerãm doar pe: Abdul Rahman
Alkawakibi, Jamal Aldin Alafghani, Mohamad Abda, Mohamad Rashid Rida.
Abdul RahmanAlkawakibi aparþine curentului reformiºtilor38, care preconizeazã

dezvoltarea naþiunii arabo-islamice prin schimbarea situaþiei politice, sociale, econo-
mice ºi educaþionale existente. De aceea, el a tratat toate subiectele privind situaþia
societãþii, precum ºi cauzele degradãrii, numindu-le cu un singur cuvânt: „despo-
tism“. A considerat cã puterea este problema principalã în societatea arabo-islamicã
ºi pentru aceasta majoritatea ideilor sale aveau la bazã analiza manifestãrilor despo-
tice ºi tipul de guvernare autocraticã, împreunã cu efectele acestui fenomen asupra
religiei, ºtiinþei, economiei, educaþiei ºi, în general, asupra dezvoltãrii societãþii.
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Alkawakiby, considerat de unii ca reprezentant al curentului revoluþionar,
prin natura ideilor sale, definea politica drept „domeniul de administrare a pro-
blemelor comune prin înþelepciune“39. Pe de altã parte, Alkawakiby a diferenþiat
politica de despotism, arãtând cã, de fapt, ea reprezintã opusul despotismului,
care devine mai mult o practicã decât o modalitatate de administrare colectivã,
ce reflectã impresia de practicã democraticã. Acest lucru este evident în expli-
caþia lui potrivit cãreia despotismul este „practicat în problemele colective într-
un mod dictat de dorinþa individualã, fãrã raþiune“40.
Despotul este, în accepþiunea autorului, reprezentat de individul care, încre-

zãtor în forþele sale, se investeºte cu puteri discreþionare, conduce fãrã a respecta
libertatea opiniilor ºi drepturile comune, impunându-ºi numai voinþa sa41. Ter-
minologic, despotismul este o formã de guvernare, ºi anume aceea a „guvernãrii
absolute, care ia decizii dupã bunul ei plac, fãrã teama de a da socotealã sau a
suporta vreo pedeapsã42. Guvernul despotic semnificã preluarea puterii prin forþã
sau prin moºtenire de cãtre un tiran sau un nou conducãtor, care se bazeazã pe
interese personale, orgolii ºi nu pe raþiune, iar puterea legislativã nu se mai poate
exercita din cauza acþiunii exclusive a puterii executive43. De aceea, el insistã
asupra separãrii puterilor în stat, dar nu considerã necesarã separarea totalã a
puterilor, ci aplicarea unei modalitãþi flexibile, care sã permitã controlul fiecã-
reia dintre ele asupra celorlalte.
Alkawakiby sprijinea ideea separãrii puterii executive de cea legislativã, cu

posibilitatea existenþei unei legãturi între ele (respectând, în acelaºi timp, in-
dependenþa lor), fiind necesar ca acestea sã se completeze una pe cealaltã, însã
fãrã a se afecta sau intersecta reciproc, prin controlul poporului asupra lor44. El
sublinia importanþa consultãrii constituþionale, pe care o considera modalitatea
alternativã principalã de eliminare a despotismului. În acest context, el i-a
criticat pe clericii care se lãsau folosiþi de conducãtori, prin predicile lor îndem-
nând populaþia la menþinerea situaþiei existente.
Gânditorul adreseazã o chemare deschisã cãtre lupta de eliminare a despotismului,

încurajând revolta împotriva sa45. Anumiþi reprezentanþi ai islamului sfidau prin-
cipiile religioase dând sfaturi reprezentanþilor puterii sã nu permitã libera expri-
mare, participarea la dezbaterea unor probleme de interes general, ºi nici o cri-
ticã la adresa conducãtorului, pentru a nu risca diminuarea influenþei sale46.
Înlãturarea conducerii despotice, consideratã de Abdul Rahman Alkawakiby

drept „originea rãului“, se poate realiza prin existenþa unei „consultanþe constitu-
þionale“ (de fapt, un consiliu consultativ)47. El constata cã lumea islamicã a cunoscut
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evoluþii (respectiv, involuþii), în strânsã legãturã cu gradul ºi natura participãrii
în consiliul consultativ, cu efect în administrarea problemelor de interes general48.
A. R. Alkawakiby considerã cã înþelepþii din „consiliul de consultanþã“ repre-

zintã o elitã ºi pot garanta încoronarea unui conducãtor (având ca model îndem-
nul lui Dumnezeu cãtre profetul Mohamad de a da ascultare imamilor în proble-
mele de conducere), având rolul de mijlocitori între popor ºi conducãtor49.
Din ideile lui Alkawakiby privind libertatea ºi importanþa ei în reuºita conso-

lidãrii sistemului politic reiese faptul cã „atunci când omul este liber în spusele
ºi faptele sale, nu-l împiedicã în mod nedrept nimeni, libertatea este sufletul re-
ligiei, lucrul cel mai de preþ al fiecãrui individ, dupã viaþa lui, iar odatã cu dispa-
riþia libertãþii se risipesc speranþele, înceteazã acþiunile, iar legile se degradeazã“.
Pentru el, libertatea consta în:
— egalitatea cetãþenilor în drepturi ºi dreptul lor de a-ºi exprima eventualele

nemulþumiri la adresa conducãtorului;
— libertatea cuvântului, a presei ºi a oricãror scrieri;
— libertatea învãþãmântului;
— libertatea cercetãrilor ºtiinþifice;
— libertatea practicãrii religiilor ºi crearea condiþiilor securitãþii vieþii oamenilor;
— asigurarea respectãrii demnitãþii cetãþeanului.
În acest discurs, Abdul Rahman Alkawakiby îºi exprimã opiniile despre as-

pectele principale ale libertãþii, despre libertatea individualã (libertãþile civile) ºi
libertatea politicã, despre egalitate, dreptate ºi controlul activitãþii conducã-
torilor, principiul responsabilitãþii politice etc. Toate acestea sunt considerate li-
bertãþi politice, iar obþinerea securitãþii vieþii ºi respectarea demnitãþii cetãþea-
nului se referã la drepturile ºi libertãþiile omului.
În concepþia sa despre politicã, A. R. Alkawakiby s-a concentrat asupra for-

mei sistemului politic existent ºi asupra naturii culturii politice a societãþii isla-
mice din perioada sa. A subliniat necesitatea transformãrii acestui sistem politic
într-un sistem democratic, bazat pe consultanþã constituþionalã ºi libertate, echi-
libru între puterile executivã, legislativã ºi judecãtoreascã, participarea populaþiei
la actul de guvernare, de conducere ºi trecerea de la cultura politicã de supunere
la cultura politicã participativã.
Ideile lui s-au bazat pe întãrirea ideologiei democratice ºi implementarea de-

mocraþiei în societatea islamicã, dar pãstrând traiectoria stabilitã de regulile ºi
valorile religiei islamice, în sensul înfiinþãrii unui sistem politic care sã garan-
teze drepturile poporului ºi sã respecte legãturile autentice cu tradiþia islamicã.
La rândul sãu, Jamal Aldin Alafgani ºi-a elaborat ideologia în jurul intenþiei

de a fundamenta o societate islamicã sãnãtoasã, închegatã ºi unitã, care sã aibã
toate modalitãþile de dezvoltare, dar care sã nu intre în contradicþie cu regulile
islamului. El a preconizat organizarea societãþii conform principiului libertãþii ºi,
în acelaºi timp, a studiat situaþia politicã care dominã în mai multe þãri islamice,
considerând necesarã redactarea unei Constituþii care sã determine legãturile
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dintre conducãtor ºi conduºi, pentru a asigura libertatea de exprimare. De aseme-
nea, el remarca faptul ca islamul este sistemul politic care protejeazã libertatea
ºi suveranitatea poporului50. Jamal Alafgani reprezintã curentul revoluþionar, ba-
zat pe reformã ºi înnoire în societate ºi în sistemul politic existent. Îndeamnã la
„stãvilirea provocãrii europene“, insistând asupra problemei acþiunii pe baze
raþionale ºi a studiului preliminar al luãrii deciziilor.
El a criticat supunerea oarbã ºi ºi-a exprimat îndoiala asupra instituþiilor religioase

existente, a militat pentru reformarea ºi reînnoirea structurii intrinseci a islamului,
pentru a-l elibera de vechile carenþe ºi a înlãtura cauzele care au dus la acestea51.
Orientarea revoluþionarã a lui Alafgani reiese clar din credinþa sa în idealurile

revoluþiei, de aceea el se revoltã împotriva oricãrui conducãtor care îl dezamã-
geºte, rezistenþa lui ajutând la întãrirea miºcãrilor naþionale constituþionale, care
au apãrut la acea vreme52. Mesajul sãu a fost: „... voi, cei egipteni, aþi crescut în
sclavagism ºi aþi fost educaþi în mijlocul despotismului. Au trecut secole peste
voi, de pe vremea regilor samavolnici pânã în ziua de astãzi, ºi voi suportaþi rãul
cuceritorilor ºi suferiþi din greu datoritã atacatorilor nedrepþi, iar guvernele
voastre vã pun la cele mai grele încercãri ºi la cele mai mari umilinþe“53.
În încercarea de înlãturare a despotismului, el insistã asupra necesitãþii in-

staurãrii unor regimuri democratice, a înfiinþãrii de consilii parlamentare, bazate
pe consultare, ºi considerã cã, dacã situaþia naþiunii nu se schimbã, „mersul ei va
fi debusolat, deoarece se supune unui singur conducãtor, a cãrui dorinþã este le-
ge, obþine tot ce doreºte ºi face numai ce vrea“54. J. A. Alafgany atrãgea atenþia
asupra faptului cã orice conducãtor trebuie sã þinã cont de pãrerile celor înþelepþi
în problemele de guvernare55.
Chemarea lui Alafgany la consultãri, ca modalitate de conducere, impune

crearea consiliilor parlamentare pe care el le considerã un element fundamental
pentru o guvernare constituþionalã legitimã, deoarece „voinþa poporului, care nu
este silit ºi lipsit de libertatea lui, prin spuse ºi fapte, este lege de urmat a acestui
popor, ce trebuie aplicatã cu loialitate de cãtre fiecare conducãtor care serveºte
acest popor“56. El merge mai departe în explicaþia privind guvernarea poporului
prin viziunea sa asupra consiliilor parlamentare ºi declarã: „forþa parlamentarã,
pentru orice naþiune, nu poate obþine sensul real, numai dacã aparþine aceleiaºi
naþiuni, ºi orice consiliu parlamentar, care este înfiinþat la ordinul unui rege sau
prinþ, sau o putere strãinã, care îl susþine pe acel conducãtor, fiþi siguri cã viaþa
acestei forþe parlamentare false depinde de voinþa celui care a înfiinþat-o“57.
Dintre ideile sale caracteristice fac parte ºi acelea legate de libertate ºi de im-

portanþa pe care o are aceasta în clãdirea unui sistem politic democratic, despre
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necesitatea existenþei unei relaþii echilibrate între conducãtor ºi conduºi. El con-
sidera cã libertatea nu este un dar oferit de cãtre conducãtor, ci ea se obþine prin
puterea societãþii de a o solicita. „Adevãrul este cã, dintre unele lucruri care nu
se dãruiesc, cele mai importante lucruri sunt libertatea ºi independenþa, pentru cã
libertatea realã nu este dãruitã de regele care guverneazã naþiunea prin bunãvo-
inþã, la fel ºi independenþa, ci acestea douã pot fi obþinute de o naþiune numai
prin forþa ºi voinþa poporului“58.
Prin aceastã concepþie asupra libertãþii, Alafgany este considerat unul dintre

cei mai importanþi gânditori care au militat pentru ideea conform cãreia voinþa
oamenilor trebuie sã aibã rolul principal în alegerea sistemului politic adecvat.
Observaþiile sale erau bazate pe existenþa climatului propice libertãþii, pe priori-
tatea interesului naþional59.
În viziunea luiAlafgani, „ocupantul occidental are prejudecãþi faþã de popoarele

arabe ºi, în general, faþã de cele islamice, numindu-le leneºe, dar cu multe re-
surse naturale; astfel, el concepe aplicarea unui plan de excludere a oricãrui ce-
tãþean care încearcã sã cearã drepturi pentru naþiunea sa, promovarea celor co-
rupþi ºi îndepãrtarea celor devotaþi naþiunii, divizarea þãrii ºi a poporului“60.
Alafgany considera cã cei care au alte valori ºi principii decât cele ale socie-

tãþii islamice reprezintã poarta de acces a forþelor strãine ostile: „experienþele ne-
au învãþat ºi faptele au demonstrat cã cei care admit în fiecare naþiune pãtrun-
derea vesticilor, asigurã accesul duºmanilor, iar pentru respectiva naþiune devin
avangarda pentru armatele cuceritoare“61.
El atrãgea atenþia asupra intervenþiei adepþilor orientãrilor occidentale, europene

(la aceºtia raliindu-se ºi unii arabi, ce obiºnuiau sã imite ceea ce era legat de „sis-
temul occidental“), pe care îl considera generator de efecte negative, întrucât intrã în
contradicþie cu valorile tradiþionale specifice societãþii arabo-islamice. Mohamad
Abde constatã cã singurul drum pentru buna evoluþie a arabilor ºi musulmanilor nu
se poate realiza decât dupã eliberarea societãþii din interior ºi din exterior.
În ceea ce priveºte luptele interne, este necesarã mobilizarea împotriva des-

potismului, care vizeazã lupta pentru libertatea omului. Libertatea societãþii, în
opinia lui Mohamad Abde, este strâns legatã de elaborarea unui sistem de legi
drepte, conforme însã cutumelor, modului de educaþie ºi adaptate la situaþia so-
cietãþii pentru care se elaboreazã62.
Cât priveºte eliberarea societãþii din exterior, Mohamad Abde considera cã

influenþa strãinã pãtrunde în alte societãþi ºi popoare împinsã de propriile inte-
rese, pentru atingerea cãrora încearcã dirijarea vieþii ºi chiar a modului de gân-
dire a respectivelor popoare63.
El se apropie de gândirea lui Alafgani conform cãreia tendinþa Vestului de a

influenþa societatea arabo-islamicã este generatã de dorinþa de a-ºi lãrgi aria de
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influenþã pentru realizarea intereselor sale, prin încercarea de schimbare a valo-
rilor specifice, în vederea obþinerii unor atitudini sociale propice instaurãrii ºi
perpetuãrii dominaþiei sale.
În ceea ce-l priveºte pe Rashid Rida, gândirea lui se axeazã pe reformã ºi men-

þioneazã douã condiþii necesare, ºi anume: adevãrul ºi curajul, fãrã de care nicio
reformã nu se poate realiza. De altfel, el a transformat admiraþia faþã de Jamal
Aldin Alfgani ºi Mohamad Abde într-un studiu asupra viziunii acestora referi-
toare la reformã.
Dacã pentru Alafgani adevãrata schimbare se poate face numai pe calea po-

liticã, în sensul cã reforma unei naþiuni trebuie sã înceapã cu statul, în opinia lui
Mohamad Abde reforma trebuie sã porneascã de la educaþie ºi învãþãmânt, în
sensul cã reforma statului se face prin reforma naþiunii. La rândul sãu, Rashid
Rida considera cã reforma realizatã prin politicã este rapidã, pe când reforma
prin învãþãmânt este durabilã, existând, mereu, o interdependenþã între ele64.
Referindu-se la practicile politice, Rashid Rida constata cã acestea au la bazã

principiile pe care se bazeazã puterea, iar cele mai importante sunt preluarea
conducerii de cãtre naþiune, crearea unui guvern „consultativ“ ºi alegerea unui
conducãtor (calif sau rege, depinde de perioadã) prin decizie naþionalã, în urma
consultãrii cu reprezentanþii sau înþelepþii poporului. În acelaºi timp, el considera
cã statul trebuie sã apere valorile religioase ºi morale ale naþiunii. El observa cã
proasta guvernare ºi despotismul mai multor sultani (referindu-se la perioada co-
tropirilor otomane) au generat slãbirea popoarelor conduse de ei, iar tirania aces-
tor conducãtori a creat condiþiile intervenþiilor altor naþiuni, din afara lumii isla-
mice, reprezentate de cele europene, care au introdus sistemul lor colonial, gu-
vernând conform intereselor lor65.
Toate acestea au determinat înfiinþarea mai multor organizaþii politice isla-

mice, dezvoltarea unor miºcãri a cãror ideologie îºi manifestã influenþa pânã în
prezent în societatea arabã, cum ar fi „Miºcarea Fraþii Musulmani“, partidele is-
lamice din Algeria, Sudan ºi din alte þãri arabe. La rândul lor, partidele ºi gru-
pãrile de orientare liberalã ºi naþionalã se implicã în problemele importante ale
culturii politice arabe, militând mai ales pentru principiile pe care se bazeazã
fiecare. Dacã însã curentul liberal se orienteazã cu precãdere dupã civilizaþia oc-
cidentalã, preconizând adoptarea principiilor sale fundamentale în toate dome-
niile vieþii sociale, curentul naþional pledeazã pentru un stat islamic, care sã iz-
vorascã din valorile societãþii arabe ºi islamice. Dupã cum s-a observat, influenþa
islamului, fenomen deopotrivã religios ºi politic, asupra societãþilor musulmane
„este o constantã a dinamicii acestora, în istorie ºi în contemporaneitate. Evo-
luþia politico-socialã a multor popoare arabe, a altora din Asia Centralã ºi de
Sud-Est, din Africa de Nord, Orientalã ºi de Vest, a fost marcatã, îndeosebi de la
sfârºitul secolului trecut ºi pânã în prezent, de activitatea periodicã a teoriilor po-
litice ºi a miºcãrilor de inspiraþie islamicã“66.
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