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Abstract. This study examines the conditions that formed and developed
Iraqi political culture. „Multiculturalism“ is considered the source of
many economic, political and social difficulties of oriental societies. In
addition, it argues that some attempts to impose a foreign culture often
become a factor in the dissolution of national unity.
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„Multiculturalismul“ caracteristic unor þãri din Lumea a treia precum Irakul
este considerat o sursã de probleme fãrã sfârºit în multe domenii ale societãþii.
Iar dacã într-o societate se încearcã impunerea forþatã sau prin orice alte mijloace
a unei culturi strãine, aceastã încercare devine un factor de disoluþie a unitãþii
naþionale1.

Demografie ºi subdezvoltare

Cultura politicã irakianã, de la fondarea statului irakian modern în anul 1921
ºi pânã în 2003, a jucat un rol important în stabilirea structurii sistemului politic
ºi social, întrucât Irakul a trãit de-a lungul istoriei sale contemporane evenimente
dramatice care au generat numeroase controverse atât în Irak, cât ºi în afara lui.

Acest studiu examineazã în mod cuprinzãtor condiþiile în care s-a format ºi
s-a dezvoltat cultura politicã irakianã în aceastã perioadã.

Un studiu complex ºi aprofundat asupra culturii politice irakiene — înþeleasã
ca „un ansamblu de valori, idei, credinþe ºi orientãri ale unei societãþi“ — presu-
pune o analizã amãnunþitã a diferitelor aspecte ale societãþii irakiene, deter-
minate de mediul economic, social ºi politic, de la înfiinþarea statului irakian
modern ºi pânã în zilele noastre, urmãrind modul în care s-au reflectat ele asupra
formei ºi structurii sale.

Din perspectiva relaþiei trecut-prezent, care acþioneazã asupra formãrii sta-
tului într-o societate, dr. Ali Alwardy remarca: „...în aceste condiþii este posibilã
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asemãnarea cu personalitatea unui adult, care este influenþatã în prezent de ceea
ce i s-a întâmplat în trecut“ (s.n)2.

În societatea irakianã contemporanã, cultura politicã este rezultatul complex
al unor vechi realitãþi vechi. Slaba dezvoltare materialã, productivitatea econo-
micã scãzutã etc. au creat condiþiile periculoase ale blocãrii evoluþiei fireºti ale
unei culturi politice democratice, bazate pe valori ºi atitudini contemporane,
cum ar fi respectarea opinei celuilalt, dezvoltarea unei culturi a toleranþei etc.
Aceastã înapoiere îndelungatã a înrãdãcinat unele concepþii care — coroborate
cu gândirea tradiþionalã, pe un fond de înapoiere — au devenit adevãrate piedici
în calea dezvoltãrii economice ºi sociale. Irakul a avut de puþin timp ºansa unei
viziuni clare asupra dezvoltãrii sale industriale ºi, în general, ºansa unei viziuni
obiective, raþionale asupra perspectivelor sale istorice3.

Pentru o lungã perioadã de timp, Irakul a fost supus dominaþiei Imperiului
Otoman, ceea ce a influenþat desigur evoluþia istoricã a poporului irakian, inclu-
siv în ceea ce priveºte formarea statului modern4.

Este important sã subliniem cã Irakul a trecut printr-o perioadã de înapoiere
în toate domeniile, moºtenind mari greutãþi din cauza politicilor practicate de
Imperiul Otoman, mai ales în ultima sa perioadã. Este neîndoielnic faptul cã tot
ceea ce a moºtenit Irakul de la Imperiul Otoman a reprezentat înapoiere culturalã
— acest domeniu în care se intersecteazã cauza ºi efectul cu toate celelalte con-
diþii de înapoiere5.

Într-un asemenea mediu cultural, în societatea irakianã s-au dezvoltat con-
cepþii, valori, credinþe care au menþinut ºi perpetuat starea de subdezvoltare ºi
înapoiere a mentalitãþilor poporului irakian.

Înainte însã de a proceda la analiza acestor valori, este necesarã prezentarea
coordonatelor geografice ºi demografice ale Irakului la începutul secolului al
XX-lea. Din punct de vedere geografic, Irakul cuprinde zone de câmpie — de-a
lungul Tigrului ºi Eufratului — unde s-au dezvoltat oraºele, locuite de arabi —
ºi zone de dealuri ºi munþi, din nord ºi nord-est — locuite de kurzi6. Realitarea
demograficã din Irak aratã cã trei sferturi din populaþia irakianã provenea din
mediul clanurilor „ashire“, care s-au împãrþit în Bidwi ºi Trani (agricultori), toþi
fiind supuºi regulilor tribale. Bidwinii s-au extins pe zone mari ale þãrii sub Im-
periul Otoman, dominaþie care a avut cele mai profunde efecte negative cauzate
de tendinþele expansioniste ºi de permanentã sustragere a valorilor materiale,
devenind astfel o piedicã în dezvoltarea unor sisteme de legi favorabile societãþii
irakiene.

În ceea ce priveºte locuitorii din mediul urban, deºi sunt diferenþiaþi sub as-
pect civic faþã de Bidwini, ei au revenit uneori la cutumele tribale, iar acest lucru
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se explicã prin nevoia lor de a-ºi apãra vieþile ºi averile7. Acest lucru a fãcut
astfel încât þara sã se afle la douã extreme, cea veche ºi cea nouã. Aºa cum
observa dr. Ali Alwardy, „printr-o nefireascã întâmplare — un destin bizar —
Irakul a ajuns sã se situeze mai mult decât orice altã þarã la graniþa dintre civili-
zaþia rudimentarã bidwinã ºi cea modernã“8.

Aceastã stare de lucruri a întârziat formarea ºi dezvolatea culturii naþionale
irakiene în întreaga perioadã a ocupaþiei otomane ºi chiar ºi dupã aceea. Odatã
cu destrãmarea Imperiului Otoman, în Irak au izbucnit violenþe care, pe fondul
traiului precar, al foametei ºi al molimelor de tot felul, au afectat în mod profund
societatea irakianã, cu efecte negative inclusiv asupra sferei culturale9.

Clanurile irakiene trãiau dupã vechile legi tribale într-o deosebitã stare de
înapoiere. Aceste legi au fost însã recunoscute de cãtre puterile care au guvernat
Irakul; de exemplu, în anul 1921, aceste legi au fost aprobate, considerându-se
cã ele sunt favorabile reglementãrii conflictelor dintre diferitele clanuri10.

Rãspândirea acestor mentalitãþi, mai ales apartenenþa tribalã sau de clan
(„fundamentalismul tribal“) a indus o atitudine de ostilitate faþã de guvernare
(fie cã aceasta a fost turcã sau de altã origine), deºi unele clanuri au oferit uneori
sprijin armatelor victorioase ºi au jefuit armatele învinse, indiferente faþã de
orice ideologie naþionalã, profitând doar de avantajele de moment ale susþinerii
celor puternici11.

Sentimentul de apartenenþã tribalã a produs o mentalitate ºi o atitudine rudi-
mentarã, intolerantã, care respingea în mod categoric ºi brutal orice posibilã ocu-
paþie strãinã. Permanent pregãtite de luptã, aceste clanuri deþineau cantitãþi mari
de armament cu intenþia de a-ºi consolida independenþa faþã de puterea centralã,
mai ales în perioada în care Irakul s-a aflat sub dominaþia Imperiului Otoman.12

Aceste triburi ºi clanuri se mândreau cu valorile lor, precum curajul ºi gene-
rozitatea. Ulterior, însã, acest sistem de valori a degenerat în anumite practici
violente, denaturate, care au zdruncinat stabilitatea ºi siguranþa societãþii, prin
atacarea altor triburi sau clanuri, chiar apropiate, furturile ºi tâlhãriile luând
amploare mai ales împotriva oraºelor13. Ca urmare, loialitatea indivizilor faþã de
þara lor, ca ºi sentimentele de solidaritate faþã de semeni, aproape dispãruserã,
luându-le locul supunerea oarbã faþã de conducãtorii de clanuri, de liderii reli-
gioºi sau ai oraºelor într-o mãsurã care a depãºit sentimentele lor faþã de þarã14.
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Sistemul de valori al clanurilor a fost subminat însã de Legea pãmântului din
anul 1858, care a devenit un instrument de slãbire a entitãþilor de clan prin adop-
tarea actelor de proprietate care a condus la o nouã împãrþire a terenurilor15. Pe
lângã aceastã lege, alþi doi factori au contribuit la destrãmarea relaþiilor de clan:
dezvoltarea transportului fluvial ºi a comerþului exterior. Astfel, cererea de pro-
duse animale ºi agricole a crescut, ceea ce a încurajat beduinii sã se organizeze
în grupuri stabile în anumite zone, contribuind în mod semnificativ la transfor-
marea economiei precare a clanurilor într-un început de economie de piaþã16.

Astfel, prin anul 1900, triburile se desprind de vechile obiceiuri cu paºi re-
pezi, între ele dezvoltându-se în primul rând o relaþie administrativã, în detri-
mentul celei „de clan“, care depindea în mare mãsurã de autoritatea statului în
pãstrarea securitãþii clanurilor.17

În ceea ce priveºte oraºele, situaþia economicã a început sã se îmbunãtãþeascã
simþitor, mai ales datoritã dezvoltãrii comerþului, agriculturii, a introducerii sis-
temului de intabulare a terenurilor, a dezvoltãrii transportului fluvial etc. Toate
aceste schimbãri au constituit factori de mare importanþã pentru societatea ira-
kianã, care a trecut în mod firesc în etapa unor divizãri sociale stridente, cu dife-
renþe mari între nivelul de trai al populaþiei din mediul urban faþã de cel rural.

Oraºele irakiene din acea perioadã se pot împãrþi în trei tipuri: 1) oraºele
mari; 2) oraºele sfinte (care adãpostesc mormintele sfinþilor); 3) ºi oraºele mici
din zonele rurale.

În societatea urbanã, familia ºi religia au fost instituþiile care au jucat un rol
foarte important, în primul rând sub aspect moral, dar ºi în ceea ce priveºte asi-
gurarea securitãþii pe care statul nu putea sã o realizeze în acea perioadã18. În
aceste douã instituþii, individul primea primele lui cunoºtinþe despre univers, om
ºi societate, natura acestor cunoºtinþe fiind în mare parte un amestec de realitate
ºi legendã. Ele au indus în acelaºi timp sentimentul de supunere absolutã faþã de
tatã (în familie) ºi faþã de putere (în societate).

În timpul guvernãrii lui Madhat Paºa — conducãtor otoman al Irakului între
anii 1869-1872 — s-a încercat o modernizare a Irakului, dar rezultatele obþinute
nu au fost la nivelul aºteptãrilor, mai ales în privinþa domeniului administrativ,
chiar dacã încercarea lui a produs o clasã de funcþionari disciplinaþi (Afendy) al
cãrei nivel de educaþie nu depãºea, totuºi, cititul ºi scrisul.19

În ceea ce priveºte învãþãmântul, acesta se afla la un nivel dramatic de îna-
poiere, singurele ºcoli existente fiind cele religioase, unde copiii erau învãþaþi
doar sã memoreze Coranul sub îndrumarea unui reprezentant religios. Numãrul
celor care mergeau la ºcoli nu era mare, iar învãþãmântul în strãinãtate era limitat
la copiii familiilor bogate.20 Având în vedere cã pãtura celor învãþaþi deþinea mo-
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nopolul cunoaºterii, al activitãþii intelectuale, în general, dar avea ºi o orientare
conservatoare, fidelã dogmelor ºi interpretãrilor religioase ale imamului tradiþio-
nal, s-a ajuns la o analogie denaturatã pe baza cãreia relaþia dintre Dumnezeu ºi
om era confundatã cu aceea dintre stãpân ºi sclav. Acest lucru s-a reflectat în
încercãrile de supunere a cetãþenilor faþã de conducãtori, a cãror orientare poli-
ticã era ea însãºi conservatoare (nu ieºea din cadrele sistemului de conducere is-
lamic — kalafa). Într-un cuvânt, ansamblul tradiþional de cunoºtinþe reprezenta
întreg universul cunoaºterii, conservând „vechiul“ ºi respingând tot ce era
„nou“. În general, intelectualul oriental se naºte ºi creºte sub influenþa deosebit
de puternicã a acestui grup tradiþionalist, care dominã societatea orientalã prin
putere, dar ºi prin prestigiu ºi prestanþã.

Dar noile sisteme de gândire ºi noile valori culturale au început sã penetreze
pânã la urmã cadrul educaþional tradiþional, iar acest lucru se poate constata la
începutul perioadei de deschidere a Imperiului Otoman spre cultura europeanã,
când sporeºte preocuparea faþã de slãbirea acceleratã a Imperiului, dar ºi faþã de
nevoia de înnoire a sa21.

Cât priveºte stratificarea socialã, relaþiile dintre diferitele pãturi sociale erau
închise, în sensul cã fiii trebuiau sã urmeze pãrinþii în profesia lor, iar învãþã-
mântul de stat nu era vãzut cu ochi buni, întrucât îl considerau dãunãtor pentru
educaþia copiilor, motiv pentru care refuzau în general sã-ºi trimitã copiii la
aceste ºcoli. Aceastã situaþie s-a schimbat în mod radical dupã primul rãzboi
mondial, când oamenii au început sã înscrie copiii în ºcolile de stat22.

La rândul lor, ofiþerii, puternic influenþaþi de ideologia naþionalistã, erau însu-
fleþiþi de o mentalitate care valoriza în mod absolut lupta armatã, modelul lor
fiind formarea guvernului arab din Siria de cãtre unii ofiþeri ºi funcþionari arabi.
De asemenea, victoria revoluþiei naþionale arabe din zonaAlhijaz (actualaArabia
Sauditã) a contribuit din plin la întãrirea acestor convingeri23.

Cu toate cã ºcolile militare ºi, în general, sistemul armatei otomane a oferit
ocazii preþioase studenþilor care proveneau din familii mai puþin înstãrite de a se
înscrie în aceste ºcoli, unde irakienii îºi regãseau identitatea ºi solidaritatea cu
alþi naþionaliºti arabi, faptul cã au trãit într-o societate nonarabã, marcatã de na-
þionalismul turc, a produs studenþilor irakieni furia împotriva ocupaþiei turceºti.

Formarea orientãrilor ideologice ºi culturale
în perioada 1900-1920

Un alt motiv de apropiere între diferitele grupuri etnice ºi religioase irakiene
era teama de invazia valorilor ºi orientãrilor occidentale, deºi irakienii care au
avut ocazia de a învãþa în strãinãtate au acumulat o nouã experienþã politicã, de-
venind veterani ai miºcãrii naþionale irakiene ºi, ulterior, au pus bazele formãrii
guvernului irakian24. Ei au acumulat cunoºtinþe ºi experienþe din domeniul poli-
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ticii internaþionale, al geografiei ºi istoriei, ºi au împãrtãºit aceste experienþe ce-
lorlalþi, inclusiv prin cafenele, astfel încât atunci când a izbucnit revoluþia în Irak
— în anul 1920 — unii dintre ei au participat activ, mai ales în oraºele Alkufa ºi
Alsamawa25.

Trebuie specificat cã Irakul a cunoscut douã tipuri de culturã politicã în
timpul ocupaþiei britanice: prima, religioasã, iar cea de-a doua, naþionalã. Cele
douã culturi aveau o caracteristicã comunã, ºi anume lupta împotriva ocupaþiei
strãine. Clericii au impus-o triburilor, devenind astfel un factor important în ma-
nifestarea revoltei lor împotriva britanicilor, aceºtia fiind percepuþi ca niºte „pã-
gâni“ faþã de turci, care erau musulmani26. Prin urmare, se poate constata faptul
cã orientãrile politice s-au dezvoltat ºi propagat în mare parte sub influenþa reli-
giei. Un bun exemplu în acest sens îl reprezintã Constituþia însãºi, care era dez-
bãtutã de populaþie prin prisma religiei, punând în discuþie dacã aceasta respectã
sau nu legile islamice (Shariaa), nu mãsura în care ea ar fi cu adevãrat beneficã
pentru societate. Aceastã situaþie a durat pe tot parcursul perioadei în care clericii
au fost implicaþi în politicã27.

Gândirea islamicilor reformiºti s-a rãspândit în Irak, având efecte puternice
asupra intelectualilor, pe care i-a împãrþit în tabere ideologice rivale28. Revista
Alurautul Wathqa avea numeroºi cititori fideli în Irak, fiecare numãr al sãu pro-
vocând o reacþie puternicã în rândul oamenilor. Printre primii care, influenþaþi de
articolele publicate, ºi-au însuºit gândirea reformatoare, s-au aflat cei doi lideri
religioºi, Alsadar ºi Alkhalisi29, care au promovat idei naþionale reformatoare.30

Cultura naþionalã a fost rãspânditã prin intermediul unor intelectuali irakieni,
precum Mohamad Rida Alshibibi, Mohamad Rauf Alghulami, Thabit Abdul
Noor º.a., culturã dobânditã în timpul dominaþiei Imperiului Otoman în lupta lor
pentru eliberarea naþiunii arabe. Sursele lor de inspiraþie au fost diverse, dar cea
mai importantã a fost Revoluþia francezã, care a avut ecouri puternice în spaþiul
oriental arab, prin ocuparea Egiptului de cãtre Napoleon în anul 1798, dar ºi prin
studenþii care au fost trimiºi sã studieze în Franþa de cãtre Mohamad Ali cel
Mare31. Chemarea la ideologia naþionalã — care pornea din dorinþa fierbinte de
„deºteptare“ a arabilor — dateazã astfel de la începutul secolului al nouãspre-
zecelea.32

În epoca Revoluþiei franceze se rãspândesc valori noi — patria ºi patriotis-
mul, naþiunea ºi naþionalitatea, egalitatea, libertatea, fraternitatea, drepturile fun-
damentale ale omului. Acestea au avut un ecou puternic printre intelectualii ira-
kieni, clerici, dar ºi asupra tineretului liber însufleþit de sentimente ºi ideologii
naþionale, la care a contribuit într-o anumitã mãsurã ºi presa irakianã. Sentimen-
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tul naþional s-a rãspândit ºi printre clanuri, deºi nu a prins rãdãcini prea puter-
nice. Naþionalismul a inspirat ºi numeroºi poeþi, reflectându-se în operele patrio-
tice din perioada respectivã33.

„Evoluþioniºtii“ influenþaþi de ideologiile europene au început sã militeze
pentru drepturile omului care nu fuseserã respectate de puterea politicã. Irakienii
s-au trezit astfel la realitate în lupta dintre vechi ºi nou, dintre tradiþie ºi moder-
nitate, o luptã dificilã, date fiind condiþiile care au dus la întârzierea lor culturalã,
nivelul redus de cunoºtinþe, lipsa aproape totalã de informaþii, care s-au reflectat
în atitudinea generalã faþã de „celãlalt“, în lipsa de „acþiune civicã a celuilalt“34.

Politica de „turcizare“ a produs transformãri dramatice, chiar schimbarea
pshihologiei arabilor. La majoritatea elitei intelectuale a apãrut sentimentul na-
þional arab, iar conºtiinþa naþionalã s-a trezit mai întâi la reformiºtii arabi, inte-
lectuali irakieni care au influenþat crearea ºi consolidarea sa35.

Ca urmare, la începutul secolulului XX a început sã se dezvolte, deºi destul
de prudent, un curent laic, bazat pe ideologiile moderne, mai întâi la nivelul în-
vãþãmântului, prin laicizarea, parþialã, a acestui sistem. Cel mai bun exemplu în
acest sens îl oferã Satea Alhusary36. Concomitent, a fost lansatã ºi ideea formãrii
unui guvern modern independent. Laicii considerau acum cã religia trebuie sã se
separe de învãþãmânt, întrucât învãþãmântul se bazeazã pe raþiune ºi experienþã,
în timp ce religia se adreseazã mai mult afectelor („credinþa se poartã în suflet“,
s-a spus). Aceastã laicitate s-a dezvoltat mai ales în rândul intelectualilor, ajun-
gând chiar pânã la forma de „laicitate legislativã“37.

Toate ideologiile provenite din exterior au intrat în contradicþie cu cultura tra-
diþonalã, care se baza pe un sistem de valori rigid, servind un sistem social care
nu accepta schimbarea. Aceste ideologii au constituit însã impulsul ºi au oferit
motivaþia pentru necesitatea schimbãrilor ºi a dezvoltãrii. Ele s-au constituit
într-o provocare adresatã sistemului de valori existent, fiind blamate adesea de
unii localnici ca ofense aduse sentimentelor morale ºi religioase ale populaþiei,
ca îndemnuri la ateism, libertinaj ºi acþiuni în defavoarea þãrii38.

Intelectualii irakieni au trãit o luptã interioarã dramaticã în dorinþa lor de a
proteja religia ºi de a accepta necesitatea dominaþiei turce prin menþinerea siste-
mului Khalafa (sistemul de conducere islamic) ºi, pe de altã parte, în aspiraþia
lor spre dreptate ºi dezvoltare socialã, spre crearea de instituþii moderne ale
statului, conforme noilor descoperiri, inclusiv în ºtiinþã ºi tehnologie, ale euro-
penilor39.

Cât priveºte intelectualii din pãtura clericilor ºi studenþii în teologie, aceºtia
au rãmas prizonierii considerentelor religioase, care au stãpânit gândirea ºi atitu-
dinea lor politicã40. În perioada dominaþiei Imperiului Otoman, aceºti clerici re-
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prezentau elita societãþii irakiene, erau chemaþi sã intervinã, faute de mieux, în
situaþiile cele mai dificile pe care le înfrunta populaþia, deºi în realitate preocu-
pãrile lor se limitau la sfera religioasã, implicându-se destul de puþin în proble-
mele politice41.

Primele semne ale culturii politice bazate pe diviziunea politicã ºi ideologicã
aprofundatã au apãrut în societatea irakianã în timpul miºcãrii sociale iraniene
Almashrutiya din anul 1906, dar ºi ca reacþie la Constituþia otomanã din anul
1908. Aceastã miºcare avea sprijinul pãturii mijlocii a celor învãþaþi, cu orientãri
arabe naþionaliste, dar ºi al clericilor religioºi shieti în frunte cu Alkurasani42.

Opozanþii miºcãrii Almashrutiya, reprezentanþi religioºi, dar ºi oameni cu
nume sonore în societatea irakianã, nu acceptau egalitatea dintre bogaþi ºi sãraci,
preconizatã de aceastã miºcare, sau înþelegerea dintre musulmani ºi adepþii altor
religii. Acest lucru scoate în evidenþã tipul de culturã politicã care anima aceste
categorii sociale care militau pentru conservarea sistemului de valori ale culturii
tradiþionale, considerând Constituþia un pericol pentru teoriile lor conservatoare,
ca ºi pentru privilegiile lor sociale43.

În ceea ce priveºte pãtura burghezã din Irakul anilor ’20, aceasta adera la o
culturã politicã bazatã pe interese economice ºi comerciale; de aceea, sprijinea
miºcãrile ºi revoltele împotriva ocupanþilor, cãci scopul sãu era alungarea bur-
ghezilor strãini pentru a le lua locul, dar era împotriva revoluþiilor, dacã inte-
resele sale erau afectate. Cultura politicã a burghezilor poate fi consideratã una
tradiþionalã, întrucât îi lipsea conºtiinþa de clasã, de aceea ºi contribuþia lor la
viaþa economicã era redusã.

Ataºamentul clasei burgheze irakiene faþã de democraþie a fost pus la îndoialã
ºi pentru cã, încã de la formarea ei, aceasta s-a delimitat de liberalismul politic,
mai ales în problema libertãþilor (privind proprietatea ºi investiþiile), având în
schimb exerciþiul îndelungat al funcþionãrii fãrã condiþiile create de liberalismul
politic. Datã fiind dezvoltarea sa precarã, a fost nevoitã sã se implice în dome-
niile economice cele mai sigure, precum comerþul, antreprenoriatul ºi construc-
þiile, pentru ca apoi, în momentul în care a preluat puterea, sã se concentreze
asupra dezvoltãrii, neacceptând încã democraþia44.

Aceastã pãturã socialã a intrat în lumea politicii convinsã fiind cã economia
singurã nu poate asigura continuitatea puterii ºi, prin urmare, protejarea intere-
selor ºi a bunãstãrii sale. Astfel se explicã tendinþa ei de a asigura starea de echi-
libru, creatã pe alte baze decât cele democratice, evitarea situaþiilor instabile din
punct de vedere politic ce ar fi putut afecta autoritatea puterii centrale, care re-
prezenta simbolul securitãþii ºi al stabilitãþii45. Ca urmare, pãtura burghezã ira-
kianã nu a putut gãsi, ca restul burgheziei arabe, o pârghie politicã, în sensul de
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partid specific, deoarece aceastã pãturã nu s-a dezvoltat în condiþii normale, ci
s-a ridicat pe ruinele guvernelor otomane care au reprezentat toate tipurile de
civilizaþie decadentã; ºi s-a nãscut din rândurile moºierilor, care nu erau strãini
de aceastã decadenþã46.

Cât priveºte clasa muncitoare, aceasta a avut de înfruntat condiþii de trai deo-
sebit de dificile din cauza stãrii precare a industriei irakiene în aceastã perioadã.
Totuºi, în ciuda greutãþilor vieþii, reprezentanþi ai acestei clase sociale s-au im-
plicat în evenimentele politice, participând, de exemplu, la meeting-urile organi-
zate la Bagdad, unde erau prezente personalitãþile politice cele mai cunoscute.

Aceastã clasã socialã, deºi nu reprezenta decât 2% din populaþia activã47, a
arborat, încã de la începuturile statului irakian modern, steagul luptei muncito-
reºti ºi sloganurile socialismului, cristalizând primele forme de culturã socialistã
care, de altfel, nu se bucura de prea mare succes în lumea arabã a cãrei aspiraþie
principalã era aceea de a scãpa de exploatatorii strãini ºi de a crea astfel pre-
misele dezvoltãrii, ale ridicãrii nivelului de cunoºtinþe culturale ºi politice48.

În privinþa statutului femeii irakiene, aceasta a suferit în timpul Imperiului
Otoman tot felul de persecuþii, exploatare, privãri de drepturi ºi menþinerea sa
într-o stare de înapoiere generalã. Otomanii au fãcut tot posibilul — pe parcursul
întregii perioade a dominaþiei lor — sã inducã o seamã de concepþii greºite, pri-
mitive ºi nedrepte, care au afectat poziþia femeii în societate prin îngrãdirea
drepturilor ei la educaþie, culturã ºi participare la diferitele sfere ale vieþii pu-
blice, impunând tot felul de restricþii economice ºi sociale.49

În aceste condiþii, societatea irakianã nu permitea femeilor sã „evadeze“ din
sistemul existent de valori ºi obicieuri tradiþionale, dupã cum era foarte dificil sã
prindã contur ideile despre emanciparea femeilor, drepturi egale cu cele ale
bãrbaþilor etc., lucru semnalat cu insistenþã atât de Alzahawy, cât ºi de Alrusafi.
Poeziile ºi articolele lor au stârnit de altfel o puternicã reacþie din partea clerici-
lor, unii dintre ei considerând cã ideile lor contrazic chiar regulile ºi principiile
islamului50.

Concepþia privind superioritatea bãrbatului faþã de femeie — care ducea la
nerecunoaºterea ºi nerespecarea drepturilor ei — îºi avea originea în vechea so-
cietate rãzboinicã a beduinilor care atribuia statutul principal bãrbatului mânui-
tor de arme, rolul femeii fiind considerat inferior51. Este evident cã aceia care
s-au manifestat în favoarea drepturilor cuvenite femeilor s-au inspirat din teoriile
ºi politicile occidentale privind statutul femeilor în societate. Ei au eºuat însã în
intenþia lor de a impune mari schimbãri ale situaþiei femeilor din Irak, iar cauza
constã în limitele viziunii lor asupra realitãþii irakiene, cu toate problemele sale,
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precum ºi anumite trãsãturi ale sistemului de valori ºi cutumelor existente. Toto-
datã, ei nu au þinut seama de realitatea economicã, socialã ºi culturalã aflatã la
un nivel înapoiat, ceea ce i-a plasat în afara cercurilor sociale influente în Irak.

O simplã analizã a manualelor ºcolare din Irak, din perioada respectivã, poate
arãta nivelul educaþional deosebit de redus la care se afla ºcoala irakianã, limi-
tând activitatea intelectualã ºi creativã doar la asimilarea unor legende acceptate
de confesiunile religioase din zonele de care aparþineau52. Toate acestea s-au re-
flectat asupra mentalitãþii generale a societãþii. Societatea irakianã era condusã
de reguli care-i confereau stabilitatea, dar ºi înapoierea, reguli bazate pe preju-
decãþi care denaturau adesea realitatea53.

Revoluþia naþionalã din 1920; regimul moharhic al lui Feissal I
ºi formarea elitelor politice

Uneori, unele evenimente care se petrec într-o societate pot sã se transforme
într-un „moment istoric“ al acelei societãþi. Acest lucru s-a petrecut în Irak în
timpul revoluþiei din anul 1920. Numeroºi cercetãtori considerã cã aceastã revo-
luþie împotriva britanicilor a fost motivul principal care i-a determinat pe aceºtia
sã formeze statul irakian modern. În acelaºi timp, s-a cristalizat ideea formãrii
armatei irakiene în vederea creãrii unui scut pentru armata britanicã, scopul fiind
realizarea proiectelor acesteia în zonã, mai ales cã aceastã revoluþie i-a costat pe
britanici multe vieþi omeneºti ºi sume mari de bani.

Trebuie menþionat însã faptul cã Irakul a devenit o zonã de influenþã britanicã
chiar de la începutul secolului al XIX-lea, iar Marea Britanie avea intenþia sã în-
tãreascã puterea sistemului de clan condus de un ºef aservit ofiþerilor politici ai
armatei sale54. Politica britanicilor se baza pe încercarea de consolidare a clasei
tradiþionale pe care o putea dirija potrivit intereselor lor. În acelaºi timp, aceastã
clasã era adepta unui sistem de valori bazat înainte de orice pe convingerea cã
ierarhiile trebuie pãstrate, iar veniturile calculate în funcþie de apartenenþa la o
anumitã categorie socialã, evident, în detrimentul celor sãrace, dintre care cei
mai dezavantajaþi erau agricultorii55.

Reprezentanþii clasei avantajate de acest sistem au cãzut la înþelegere cu
forþa de ocupaþie, împotriva revoluþiei ºi a revoluþionarilor, ceea ce a stârnit re-
volta mai multor pãturi sociale faþã de aceºti oportuniºti, care nu mai surprindeau
prin schimbarea atitudinii servile de la un ocupant (cel vechi — otoman) la altul
(cel nou, în momentul respectiv — Marea Britanie), în vederea menþinerii po-
ziþiilor privilegiate. Aceasta a fost o trãsãturã a clanurilor beduine, cãrora le lip-
sea atât conºtiinþa religioasã profundã, cât ºi conºtiinþa naþionalã56.

Cu privire la cauzele revoluþiei din anul 1920, ºi lãsând pentru moment deo-
parte acele tentative de a o face sã eºueze, trebuie subliniat faptul cã rezistenþa
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irakianã în faþa forþelor de ocupaþie se baza pe o ideologie islamicã, exprima
unele simboluri religioase, anumiþi lideri religioºi având un rol important în in-
suflarea sentimentelor patriotice. Ridicând moralul luptãtorilor, ei nu au ezitat sã
îºi manifeste entuziasmul faþã de conþinutul islamic al revoluþiei irakiene. S-ar
putea ca orientarea ei islamicã sã fi încurajat ºi alte zone sã-i urmeze exemplul,
deoarece elementul cel mai potrivit pentru miºcarea de rezistenþã era bazat pe
ideologia islamicã, având un rol esenþial ºi o mare influenþã în formarea politicii
irakiene. O dovadã în acest sens este faptul cã prin revoluþia naþionalã cu carac-
ter islamic ºi de clanuri nu s-a urmãrit crearea vreunui partid politic ºi nici obþi-
nerea puterii.

Aceastã culturã revoluþionarã a jucat un rol pozitiv în conturarea hãrþii geo-
grafice ºi a avut un efect evident asupra unitãþii naþionale ºi asupra formãrii iden-
titãþii naþionale. În explicaþiile sale asupra sensului eliberãrii, naþionalismului, ca
ºi asupra desfãºurãrii acestei revoluþii, Hassan Alalawy spunea: „Jihadul în
sensul de clasã este revoluþia sãracilor ºi a nevoiaºilor, în timp ce personalitãþile
oraºelor, oamenii influenþi, moºierii s-au alãturat ocupantului“, adãugând:
„...cultura celor care au luptat împotriva englezilor era esenþa eforturilor refor-
matorilor islamiºti din ºcolile lui Alafghani, Mohamad Abde ºi Abdul Rahman
Alkawakibi“57.

Poziþia unor clerici ºiiþi din timpul revoluþiei din 1920, cum ar fi Alshirazy,
s-a dovedit a fi de o înaltã conºtiinþã politicã. El a reuºit sã conlucreze cu înþe-
lepciune realizând o apropiere între ºiiþi ºi suniþi. Acest cleric a avut o culturã
politicã care reflectã cunoaºterea profundã a realitãþilor þãrii; el a chemat mereu
la lupta de eliberare a Irakului ºi ºi-a concentrat eforturile pentru determinarea
clanurilor de a cere independenþa.58

Din nefericire, aceste semne încurajatoare de formare a unei culturi politice
dezvoltate nu au depãºit cadrul elitelor ºi al unor personalitãþi conducãtoare, mai
ales religioase, rãmânând sporadice ºi spontane, departe de a se transforma într-
un cadru instituþional.

Dupã tratatul „Sykes-Bicot“ ºi împãrþirea zonei între Franþa ºi Marea Bri-
tanie, cea din urmã a început sã propage ideile sale legate de naþionalism, con-
ºtientizând faptul cã politica sa naþionalã, aplicatã în aceste þãri, nu mai era opor-
tunã; de aceea, a început sã promoveze o ideologie naþionalistã arabã. În mod
surprinzãtor, în urma studiilor istorice, s-a constatat cã în Irak, pânã la acea pe-
rioadã, nu exista un capital social generator de idei naþionaliste, cu toate cã era
deja creat cadrul în care acþionau factorii psihologici ºi politici care ar fi condus
în mod firesc la dezvoltarea acestor idei. Aºadar, epoca ideilor naþionale a în-
ceput atunci când Bagdadul era deja sub ocupaþia britanicã, deºi, în aceastã pri-
vinþã, rolul Marii Britanii s-a rezumat în acea perioadã la publicarea ºi difuzarea
unor discursuri care au avut un efect psihologic ºi ideologic, favorizând iniþierea
ºi dezvoltarea orientãrii naþionale. Perioada de dezvoltare a ideologiei naþionale
a început în anul 1918, când irakienii, adepþi ai panarabismului din cadrul fron-
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tului AlAhad, ºi-au schimbat atitudinea ºi s-a fondat adunarea „Alhahad Alira-
kia“, sub conducerea lui Yassin Alhashimi59.

Urmare a desfãºurãrii evenimentelor prin care a trecut Irakul la începutul se-
colului trecut, s-au creat condiþiile care au condus la conturarea ideii de procla-
mare a guvernulului irakian. Aceastã convingere a început sã se rãspândeascã la
cele mai înalte foruri de decizie din Marea Britanie, unde au avut loc lungi
dezbateri între adepþi ºi opozanþi. Guvernul britanic s-a decis în aceastã privinþã
ºi a început demersurile pentru punerea în aplicare a acestei idei. Dupã analiza
mai multor propuneri despre natura ºi forma de guvernare a viitorului Irak,
înaintate de personalitãþi britanice care aveau legãturi cu organele decizionale
ale ocupantului, dar ºi de personalitãþi irakiene influente, prinþul Feissal I a fost
încoronat, devenind primul rege al Irakului, care s-a declarat o monarhie demo-
craticã, parlamentarã ºi constituþionalã60.

Dar aici se naºte întrebarea: care a fost contextul mental ºi cultural în care
poporul irakian a acceptat în majoritate ca prinþul Feissal I sã fie rege al Irakului,
deºi el nu era irakian? Dualismul religios ºi etnic „al khelafa“ (sistemul de con-
ducere islamic) a consfinþit acceptarea acestui rege arab, lucru care a ajutat la
depãºirea divergenþelor existente în societatea irakianã tradiþionalã, întrucât nu
era posibilã acceptarea unui conducãtor care ar fi fãcut parte din una dintre cate-
goriile aflate în disputã61.

Sfera politicã irakianã pãstreazã unele trãsãturi ale culturii ºi civilizaþiei an-
tice, bogate ºi complexe — nicio culturã politicã nu poate exista în afara condi-
þiilor istorice ale formãrii sale — întinzând punþi de trecere de la vechile credinþe
considerate sacre, la acelea moderne, profane. Aceastã idee este bine ilustratã de
spaþiul politic irakian, condus de un rege care se strãduia sã dovedeascã faptul
cã arborele genealogic al familiei sale ducea pânã la profetul Mohamad. Aceasta
demonstra apartenenþa la o autoritate supremã, simbol al interferenþei categorice
între sfera politicului ºi cea a religiei. Legitimitatea înfiinþãrii statului s-a bazat
astfel pe douã sisteme, relative, diferite din punctul de vedere al culturii politice.
Primul era reprezentat de tradiþiile religioase (Khalifatul62 trebuia sã succeadã
tribului Al Qhuraish), acoperind zonele urbane în anii ’20; al doilea viza obiceiu-
rile religioase modernizate (Khalifatul trebuia sã fie arab), specific pãturilor noi
ale intelighentia, ofiþeri de onoare ai armatei, înalþi funcþionari ai statului în ser-
viciul Imperiului Otoman63.

Faptul cã regele Feissal era descendent al familiei profetului Mohamad a con-
stituit motivaþia principalã a acceptãrii sale la conducerea þãrii de cãtre ºiiþi, ma-
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joritari în Irak, dar ºi de cãtre înþelepþii ºi clericii lor, care se bazau pe ideea teo-
craticã conform cãreia originea puterii este Dumnezeu, iar conducãtorul trebuia
sã fie dintre urmaºii profetului. Originea genealogicã a acestui suveran a fost
astfel mult mai atrãgãtoare pentru ºiiþi decât varianta alternativã a unui rege care
sã conducã pe baza legilor politice moderne. În plus, ºiiþii mai credeau cã regele
Feissal era — în sinea sa — ºiit, deoarece acesta elogia adesea familia ºi urmaºii
profetului în discursurile sale64.

În ceea ce priveºte kurzii, în primul rând elitele ºi cei care studiaserã în
Turcia, au participat ºi ei la guvernare, ceea ce a contribuit la diminuarea obiec-
þiilor lor în momentul încoronarii regelui Feissal. Dar ºi condiþiile regionale ºi
internaþionale au jucat un rol important în acest sens, mai cu seamã ideea aºezãrii
unui rege arab în vârful puterii din Irak a fost acceptatã la nivel internaþional,
fapt care i-a determinat pe kurzi sã accepte ca teritoriul lor sã rãmânã mai curând
în cadrul graniþelor politice irakiene decât sã fie anexat Turciei65.

Modul în care au evoluat ºi s-au dezvoltat oraºele ºi întregul stat irakian a fost
diferit de cel al þãrilor europene, atât din punctul de vedere al formei, cât ºi al
conþinutului, deoarece Irakul nu a cunoscut schimbãrile istorice fundamentale pe
care le-a trãit Europa în toate domeniile66.

Statul irakian modern a fost impus de ocupantul britanic prin forþã sau prin
negocieri, ca ºi în cazul altor þãri din lumea a treia; de aceea, el nu a fost — aºa
cum cred unii — rezultatul acþiunii unor factori interni, nici nu s-a format din
sânul societãþii civile. Condiþiile sale de întemeiere au fost impuse de fapt sub
presiunea factorilor externi67.

Având în vedere faptul cã factorul extern a jucat un rol important în întãrirea
sau în impunerea culturii politice irakiene, Robert Dahl observa în acest sens cã,
dupã obþinerea independenþei, þãrile care au fost colonizate de britanici apãrau
democraþia, în contrast cu cele care au fost colonizate de francezi, belgieni,
portughezi sau spanioli68.

Nu trebuie însã neglijate revendicãrile naþionale odatã cu instaurarea unui gu-
vern naþional ºi democratic. În acest sens, Hussain Jamil arãta cã dorinþa de dez-
voltare a unui sistem democratic cu toate instituþiile sale a fost puternicã ºi rãs-
pânditã în societatea irakianã, în primul rând la elitele irakiene, care solicitau un
guvern democratic ºi constituþional, condus de un parlament ales. Legat de for-
ma guvernãrii, pãrerile se împãrþeau între monarhia constituþionalã ºi sistemul
republican69.
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Guvernul irakian se constituia însã dintr-un amalgam — modern ºi tradiþional
— sistemul administrativ-militar britanic modern alãturi de reprezentanþii gru-
purilor locale, oameni marcanþi, comercianþi ºi exponenþi ai grupurilor confe-
sionale. La aceste douã elemente, modern ºi tradiþional, putem adãuga ºi un alt
factor: regele Feissal ºi corpul de ofiþeri nobili70. În tot acest amestec politic s-a
þinut cont de reprezentarea confesionalã, civicã ºi a clanurilor71.

S-a constatat cã, în general, crearea unei culturi politice care sã admitã plura-
lismul politic cade în sarcina elitei politice ºi culturale, alãturi de diferitele insti-
tuþii ale statului, constituind un proces progresiv în care mass media, învãþãmân-
tul ºi comunicaþiile joacã un rol foarte important72. De asemenea, este necesarã
existenþa unei elite implicate în problemele societãþii care sã nu fie izolatã de
mase. Dar structura politicã a statului irakian modern a fost un paravan în spatele
cãruia s-a ascuns o societate tradiþionalã, înapoiatã, care suferea de sãrãcie, trãia
în ignoranþã, menþinând la toate nivelurile unele tradiþii ºi valori sociale anacro-
nice împreunã cu sistemul de valori ale statului modern73. Aceste valori sociale
au avut o mare influenþã asupra evoluþiei elitei politice, întrucât în fiecare socie-
tate existã anumite condiþii care contureazã tendinþele dezvoltãrii elitei sale74.

În Irak s-a format o elitã „închisã“ întrucât celor din clasele mijlocii sau infe-
rioare nu le era permis sã ocupe funcþii politice importante; ca urmare, ea nu
putea avea nici stabilitate, nici continuitate75. Considerentele familiale au domi-
nat în statul birocratic irakian numirile în posturi oficiale importante (ministere).
Majoritatea persoanelor care au fost numite în funcþii ministeriale au obþinut
respectivele demnitãþi datoritã apartenenþei lor la anumite familii influente76.
Aceastã practicã bazatã pe criterii nedemocratice era rãspânditã nu numai în
Irak, ci în întregul Orient arab, elita socialã ºi politicã care a ocupat funcþii mari
în Irak folosindu-se mult de relaþiile de rudenie pentru a-ºi atinge obiectivele77.

De aceea, Irakul a suferit, ca ºi restul þãrilor din lumea a treia, în contextul
schimbãrilor sociale ºi politice modernizatoare, care s-au reflectat atât la nivel
colectiv, al societãþii, cât ºi la nivel individual, sub influenþa suflului cultural
nou, provenit din Europa.

Din cea de-a doua decadã a secolului trecut entitatea de stat irakianã a fost
stabilizatã prin componentele sale economice ºi sociale într-o structurã politico-
instituþionalã care a îmbrãcat forma de stat regional78. Ceea ce caracteriza Irakul
acelei perioade era o societate învechitã într-un stat modern, proclamat de o re-
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prezentanþã popularã ca manifestare a unei entitãþi coerente, aºa cum rezultã ºi
din comunicatele înaltului comisar ºi din documentele de încoronare ale regelui
Feissal, de exemplu, din discursul acestuia din ziua încoronãrii, când a spus:
„primul lucru pe care îl voi face va fi declanºarea alegerilor ºi chemarea consi-
liului de constituire“79. Aparatul de control britanic s-a bazat în formarea guver-
nului irakian pe grupurile tradiþionale, lideri ai grupurilor din mediul urban —
care erau divizaþi din punct de vedere confesional — ºi lideri ai grupurilor din
mediul rural (clanurile). Elita politicã care a format guvernul irakian era alcãtuitã
din reprezentanþii grupurilor locale, de fapt, personalitãþi tradiþionale provenite
din comunitãþile agrare care s-au afirmat prin transmiterea valorilor ºi cutumelor
tradiþionale reprezentative.

Unii ofiþeri de onoare fãceau parte din elita care s-a ridicat din societatea
agrarã (datoritã apariþiei armatei, care fãcea parte de fapt tot din sistemul biro-
craþiei moderne)80.

Caracteristicile civice ale intelectualilor din care s-a format elita politicã au
contribuit la aderarea acestora la gândirea modernã, inclusiv la dezvoltarea ideo-
logiei liberale democratice. Politica de marginalizare pe care au practicat-o turcii
ºi britanicii, mai târziu, faþã de „instituþia clanurilor“, tradiþionalã în Irak, a dus
la promovarea acestei elite, a sprijinit ºi a întãrit poziþia puterii centrale. Cu toate
cã cel mai puternic sistem politic, administrativ ºi cel al funcþiilor de-a lungul
perioadei guvernãrii regale a fost fondat pe considerente ale descendenþei fami-
liale ºi de clan81.

Loialitatea individului era îndreptatã spre confesiunile religioase, clanuri sau
conducãtorii oraºelor, estompând sentimentul naþional, devotamentul pentru în-
tregul Irak, ca þarã82.

În istoria Irakului monarhist au apãrut ºi s-au dezbãtut controversate proble-
me confesionale, deoarece societatea irakianã era diversificatã, prin convieþuirea
în acelaºi spaþiu a mai multor etnii, confesiuni ºi religii, ceea ce a influenþat în
mod semnificativ natura evenimentelor politice, sociale ºi ideologice prin care a
trecut Irakul modern ºi a fãcut ca din aceastã þarã sã lipseascã unul dintre cele
mai importante elemente ale vieþii sociale: unitatea ideologicã ºi de confesiune
religioasã83.

Aceastã diversitate a societãþii irakiene nu a reprezentat totuºi o barierã în
calea fondãrii unei entitãþi moderne, întrucât în Irak nu au existat reacþii dure la
fondarea statului, care ar fi putut îndemna la divizarea sau la alipirea lui la un alt
stat, mai mare. Teoriile acelor entitãþi specifice ale irakienilor anilor ’20 din se-
colul trecut nu au fost menþionate complet ºi obiectiv în literatura acelei peri-
oade, fiind prezentate numai datele care puteau dovedi exclusiv devotamentul
faþã de naþiunea irakianã84.
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Diversitatea culturalã ºi etnicã este o caracteristicã istoricã în Orient ºi în
lumea arabã, iar refuzul recunoaºterii acesteia duce în mod firesc la dilema mo-
nopolului puterii, care trebuie deþinut doar de cãtre o anumitã categorie: reli-
gioasã, confesionalã sau etnicã. Toate experienþele istorice aratã cã nerecunoaº-
terea, tratarea superficialã sau îngrãdirea libertãþilor acestor etnii cu trãsãturi
diverse a reprezentat dintotdeauna pentru irakieni motivul principal de instabili-
tate, înapoiere sau disensiuni religioase, confesionale sau naþionale. De aceea,
recunoaºterea ºi acceptarea acestei diversitãþi (a pluralismului, în definitiv),
odatã cu respectarea unitãþii þãrii, este o condiþie esenþialã a dezvoltãrii generale
a Irakului85.

În concluzie, tipul de culturã politicã dominantã în societatea arabã, în ge-
neral, este cultura politicã tradiþionalã, ceea ce nu exclude existenþa ºi a altor
tipuri de culturã politicã care s-au manifestat în aceastã zonã. Irakul monarhist a
fost martorul dezvoltãrii incipiente a unei culturi politice participative, mai ales
la nivelul sistemului politic, deºi practicile acestuia au rãmas limitate, conco-
mitent cu o culturã a supunerii, în special dupã moartea regelui Feissal I, în anul
1932, care s-a transformat în cele din urmã în dominaþia unei culturi militare
unilaterale, care a continuat sã caracterizeze cultura politicã irakianã pânã dupã
cãderea monarhiei, în anul 1958, când a fost proclamatã Republica.
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