
100 DE ANI DE LA ACORDURILE SYKES-PICOT. MARILE
PROCESE DIN ORIENTUL MIJLOCIU EXTINS

ªI IMPLICAREA OCCIDENTULUI1

MIHAI SANDU*

Abstract. The evolution of the states in the Greater Middle East and of the
region in general, during the last one hundred years, reveals a world under
process of defining and transformation, in an age where dynamism represents
the main political, economic, social and cultural characteristic. Without
managing to uncover a general pattern or a stable settlement of the region,
the one hundred years that passed since the moment of the so-called
Sykes-Picot, point out a succession of events and processes leading to a
sofar grim outcome, both from an internal perspective, as well as in regard
to the relationships developed with the foreign actors, particularly in regard
to the West. As demonstrated by the so-called founding act of the Islamic
State of Iraq and Syria, revealed by the obliteration of the frontier between
Iraq and Syria at Yaarubiya, in June 2014, the Sykes-Picot moment represents
a powerful and relevant symbol today, being particularly evidenced by
radical Islamic groups as a barrier for the natural development of the
Islamic Arab world, as well as one of the events characteristics for the
involvement of the West in the region.
The failed process of modernization, the ambiguous and twisted evolution
of the states in the region, but also the general pattern of development and
mental evolution of the population, reveal severe discordances between
the patterns of states in the region and on the level of political, social,
economic and cultural evolution, both from an internal perspective, as
well as from the point of view of foreign affairs, questioning not only the
general processes occurred in the region since the fall of the Ottoman Empire,
but also the very statehood of some of the countries in this area, more or
less artificially created approximately one hundred years ago.
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În lucrarea intitulatã Era Extremelor. O istorie a secolului XX – 1914-1991,
Eric Hobsbawm vorbeºte despre o dinamicã care caracterizeazã transformãrile
mondiale ale aºa numitului Scurt secol XX, dinamicã ce porneºte de la încercarea
elitelor din societãþile în curs de definire de a imita parcursul occidental, modelul
de modernizare socialã ºi instituþionalã promovat deopotrivã de variantele capi-
talistã ºi socialistã, ambele de origine vesticã. Fie cã vorbim de Japonia sub res-
taurarea Meji, despre miºcarea de independenþã indianã condusã de Gandhi ºi
Patel, ori despre construirea Republicii Turce de cãtre Mustafa Kemal, societãþile
lumii subdezvoltate de la începutul secolului XX s-au orientat spre modelul occi-
dental al modernizãrii ºi al dezvoltãrii. Fãrã a desfiinþa tradiþiile sau credinþele
locale, importarea modelului occidental s-a fãcut deopotrivã la vârful ºi la baza
societãþii, uneori insesizabil, inspirând atât emanciparea socialã a fostelor colonii,
cât ºi dezvoltarea de instituþii ori de practici economice ºi politice specifice dez-
voltãrii.2

De altfel, curentul transformãrii fusese anunþat încã din secolul precedent.
Odatã cu dezvoltarea instituþionalã a Europei de dupã revoluþiile burgheze din
Franþa ºiAnglia ºi ascensiunea ideilor iluministe în politicã, precum ºi sub impactul
revoluþiei industriale, contactul pe care lumea orientalã îl are, în general cu Occi-
dentul, permite pãtrunderea, firavã la început, a modelelor instituþionale ºi admi-
nistrative. În plus, spre jumãtatea secolului XIX, odatã cu dezvoltarea acestora
în Europa, în Orient îºi fac apariþia noþiuni identitare de patriotism ºi naþionalism,
care intrã în contradicþie cu identitatea bazatã pe raþiuni tribale ºi religioase, ce
dominã Imperiul Otoman ºi restul regiunii dominate de acesta.3 Astfel de influ-
enþe au dezvoltat în sânul comunitãþilor minoritare din Imperiul Otoman senti-
mente de independenþã ºi suveranitate care s-au perpetuat în secolul XX, ducând
nu doar la eliberarea de sub dominaþie otomanã, ci ºi la obþinerea independenþei
ºi la declanºarea unui lung ºi contradictoriu proces de modernizare în toatã regi-
unea cunoscutã sub denumirea de „Orientul Mijlociu Extins“.

Aici, importarea unor modele de provenienþã occidentalã, de la modernizare
ºi laicizare, la importul târziu al ideilor democratice, a fost una dificilã ºi a pro-
vocat lungi perioade contradictorii de evoluþie, demonstrând existenþa unei prã-
pãstii între posibilitatea importãrii valorilor seculare occidentale ºi tradiþia localã,
guvernatã de impregnaþii tribale ºi confesionale imposibil de înlãturat. Din acest
motiv, adepþii modernizãrii s-au vãzut nevoiþi sã recurgã la o abordare laicã care
nu avea cum sã mobilizeze masele slab educate ºi în rândul cãrora erau dominante
sentimente ºi valori tradiþionale ºi religioase. Diferenþa astfel creatã, a fost uºor
de exploatat de cãtre ideile antimoderne, bazate pe o prevalenþã religioasã, cum
e cazul fundamentalismului islamic.4 Într-un fel, explicaþia se poate regãsi în
preferinþa de a fi condus, pe criterii tradiþionale, în dauna încercãrii de a te dez-
volta, fapt ce poate explica inclusiv soluþia de mijloc ce s-a rãspândit în lumea
arabã în a doua jumãtate a secolului XX sub forma unor dictaturi militare, bazate
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pe un naþionalism arab de sorginte laicã, care recurgea, temporar, la religie pentru
a tempera ºi controla masele.

Folosit în lumea occidentalã pentru a preveni abuzul de putere fãcut de auto-
ritãþi în numele religiei sau impunerea, prin aceasta, de cãtre cler, a propriilor
interese, secularismul pãtruns în Orientul Mijlociu a fost, treptat, privit ca îndreptat
împotriva religiei musulmane, pentru care contopirea religiei cu puterea politicã
era, într-un fel, obligatorie.5 Privitã astfel, laicizarea, atunci când a fost impusã sub
dominaþie occidentalã sau sub autoritarismele militare ce au urmat obþinerii in-
dependenþei, a fost folositã drept muniþie pentru revirimentul islamic, lucru pe care
îl gãsim bine reprezentat astãzi.

În majoritatea cazurilor, miºcãrile de eliberare ºi de modernizare din interiorul
lumii musulmane au fost determinate, similar Europei de Est ºi a zonei Balcanilor
din a doua jumãtate a secolului XIX, de apariþia unei elite educate, influenþatã
de experienþa occidentalã ºi capabilã, în mãsuri diferite, sã adapteze valorile pre-
luate la specificul societãþilor de origine.6 Deºi nu întotdeauna aceste elite au
preluat integral valorile sau trãsãturile statelor ºi societãþilor model, discrepanþele
survenite ulterior în evoluþia acestor state s-a datorat, în mare mãsurã, faptului
cã limitele dintre valorile importate ºi specificul local sau regional nu au fost
suficient de bine definite. Lipsa unei concilieri între cele douã tabere de valori a
dus, de foarte multe ori, nu doar la respingerea ideilor ºi a modelelor importate,
ci ºi la respingerea elitelor proprii, la condamnarea acestora ori la respingerea ºi
distrugerea acþiunilor întreprinse de aceºtia.

„Lumea de astãzi este modelatã de creºterea interacþiunilor legate de emoþii
populare, percepþii colective ºi naraþiuni conflictuale despre o umanitate care nu
se mai supune în mod subiectiv puterii obiective ale unei regiuni politic ºi cultu-
rale specifice.“7 Prin aceasta, Occidentul se vede astãzi nu doar respins, ci de
foarte multe ori contrat, indiferent de consecinþe. Reacþiile de respingere la
adresa Occidentului din anumite zone unde influenþa sa a fost fie impusã cu forþa,
fie receptatã în mod negativ ºi având consecinþe dintre cele mai nefaste, provoacã
de multe ori îmbrãþiºarea unor curente ce derivã din sentimente anti-occidentale.
Cel mai bun ºi mai elocvent caz îl constituie întoarcerea islamismului ºi puternicul
curent anti-occidental din regiunea Orientului Mijlociu Extins.

Din punctul de vedere al relaþiilor de putere, asistãm la douã tranziþii, una geo-
graficã, dinspre Occident spre statele emergente din Est, în special asiatice, ºi
una de naturã politicã, care marcheazã o difuzie a puterii spre actorii non-statali,
fapt ce „ridicã o serie de chestiuni transnaþionale, cum ar fi stabilitatea financiarã,
schimbãrile de climã, terorismul ºi pandemiile ºi în acelaºi timp tinde sã slãbeascã,
în cazul tuturor guvernelor, capacitatea de a reacþiona“8. Aceastã difuzie provoacã
o fragmentare a cadrului relaþiilor internaþionale, înmulþind ºi diversificând atât
actorii implicaþi, cât ºi vulnerabilitãþile sistemului ºi ameninþãrile cu care ne con-
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fruntãm. Cu toate cã aceastã tendinþã nu va duce la o dispariþie a statelor ca actori
principali, ea aduce o provocare puternicã ºi, în acelaºi timp, oferã o alternativã
la acestea.

Orientul Mijlociu în Scurtul Secol XX.
De la Acordurile Sykes-Picot la Sfârºitul Rãzboiului Rece

În contextul desfãºurãrii Primului Rãzboi Mondial, regiunea extinsã a Orientului
Mijlociu a devenit pentru prima datã dupã multe secole de dominaþie otomanã,
cadrul unei revigorãri deopotrivã a sentimentelor islamice ºi a celor de aparte-
nenþã la o entitate proprie, a popoarelor arabe. Lupta împotriva Imperiului Otoman,
aliat cu Puterile Centrale, a determinat puterileAntantei, în frunte cuMarea Britanie,
sã îºi îndrepte atenþia asupra potenþialului pe care arabii îl aveau în destabilizarea
inamicului. Beneficiind de experienþa colonialã ºi de prezenþa în Egipt a unui Birou
colonial britanic, guvernul londonez se aliazã cu ºeriful Hussein, lider politic ºi
religios al arabilor în baza descendenþei sale din familia Profetului Mohamed, care
spera, prin sprijinul britanic ºi francez, sã întemeieze un regat arab în regiunea ce
se afla sub ocupaþie otomanã.9

Fãrã a-ºi exprima clar recunoaºterea în totalitate a pretenþiilor formulate de
Hussein, Marea Britanie ºi Franþa încurajeazã ambiþiile acestuia ºi se angajeazã,
în special Marea Britanie, în campanii militare alãturi de arabi în Orientul Mijlociu.
În acelaºi timp, însã, în secret, cele douã puteri vest-europene poartã negocieri
cu privire la viitoarea împãrþire a sferelor de influenþã din regiune ca urmare a unei
dezmembrãri a Imperiului Otoman, dupã ce, în prealabil, cãzuserã de acord sã
cedeze Rusiei strâmtoarea Dardanele ºi Constantinopolul. Negocierile, purtate
prin intermediul emisarilor Sir Mark Sykes, din partea britanicilor, ºi George Picot,
reprezentant al Franþei, au prevãzut crearea unei sfere de influenþã franceze, cuprin-
zând teritoriile ulterioare ale Siriei ºi Libanului, în vreme ce Mesopotamia, res-
pectiv viitorul Irak, ºi Transiordania reveneau Marii Britanii.10

Acordurile, cunoscute generic sub denumirea Sykes-Picot, sunt fãcute publice,
în 1917, de cãtre nou-instalatul guvern bolºevic de la Moscova, conducerii oto-
mane, care profitã de ocazie pentru a-i înºtiinþa pe arabi despre ele, ca dovadã de
trãdare din partea Occidentului. Publicarea acestor acorduri duce la pierderea încre-
derii arabilor în francezi ºi mai ales în britanici, cu atât mai mult cu cât, cu câteva
zile în urmã, fusese publicatã aºa-numita „Declaraþie Balfour“, prin care Arthur
Balfour, ministru de externe britanic la acea datã, vorbeºte de susþinerea unui viitor
proiect de creare a unui stat evreiesc în Palestina.11 Cu toate cã acordurile Sykes-
Picot nu ajung sã fie niciodatã puse efectiv în aplicare, acestea au creat, împreunã
cu Declaraþia Balfour, o loviturã decisivã în relaþiile dintre Occident ºi lumea arabã,
consecinþele acestora fiind vizibile ºi astãzi.
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Cu sau fãrã aceste acorduri, deznodãmântul Primului Rãzboi Mondial a impus
o veritabilã dilemã în rândul puterilor învingãtoare cu privire la fostele colonii
ori teritorii din regiunile subdezvoltate ce aparþinuserã puterilor învinse, în special
Germania ºi Imperiul Otoman. Sub lumina idealismului promovat de preºedintele
americanWoodrowWilson ºi al principiului autodeterminãrii care fusese utilizat
cu atât de mult efect în Europa în cazul fostelor teritorii ale Austro-Ungariei, aliaþii
au recurs, ca soluþie de mijloc, la principiul „Mandatului“, ce presupunea oferirea,
sub tutela Ligii Naþiunilor, a fostelor colonii germane ºi a fostelor teritorii otomane
din Orientul Mijlociu ºi Africa cãtre puterile învingãtoare, care aveau sã gestio-
neze situaþia internã în ideea facilitãrii obþinerii viitoare a independenþei.12

Conform acestui procedeu, Franþa primeºte mandat asupra Siriei ºi Libanului,
iar Irakul ºi Transiordania, cãreia i se adaugã Palestina, intrã în sfera de influenþã bri-
tanicã, ceea ce presupune, în realitate, o aplicare de facto a prevederilor acordurilor
Sykes-Picot. Mandatele instaurate, deºi inspirate din sistemul villayetelor otomane,
a presupus, însã, o împãrþire teritorialã ºi a o definire a unor state nou-apãrute
fãrã a se þine cont, în mod realist, de faptul cã aceste entitãþi includeau grupãri etnice
distincte, aflate nu de puþine ori în relaþii conflictuale, care aveau sã se perpetueze
într-un conflict dintre identitatea realã ºi cea creatã mai mult sau mai puþin artificial.13

În perioada interbelicã, regiunea s-a aflat, în mare mãsurã, sub imperiul man-
datelor britanice ºi franceze, cunoscând, unele pentru prima oarã, statalitatea. În
termeni generici, asistãm la încercãri efemere de proclamare a independenþei,
cum a fost în primul rând, cazul Egiptului sau încercãrile ºerifului Hussein ºi a
fiilor sãi de a se impune în regiunea Transiordania sau în Hidjaz, regat format pe
teritoriul central revendicat de arabi, care includea Mecca ºi Medina, locurile
sfinte pentru musulmani. În rest, perioada a fost caracterizatã de apariþia institu-
þiilor ºi a ordinii statale de tip westfalic ºi a unei structurãri economice capitaliste
ºi încercarea societãþilor de a se adapta la aceste condiþii fãrã precedent în istoria
regiunii. Concomitent, elitele locale au încercat sã impunã implicarea sporitã a
populaþiei locale, apoi independenþa instituþiilor sub conducerea acestora.14

Ieºitã dintr-o perioadã caracterizatã de securitate ºi de o structurã deja solidi-
ficatã în strânsã legãturã cu religia musulmanã, Orientul Mijlociu s-a trezit în
faþa unei realitãþi definite de o nouã ordine statalã, impusã din exterior, cu insti-
tuþii occidentale ºi economie liberalã, a cãrei fragilitate a fãcut-o uºor de înlãturat
în perioada postbelicã. În acelaºi timp, în ciuda creºterii nivelului de trai ºi a unei
securitãþi asigurate de protecþia puterilor europene, beneficiile pe care o colonie
le-ar fi putut avea din partea dominaþiei imperiale au fost aici marginale sau
aproape inexistente. Atât Marea Britanie, cât ºi Franþa, nu au dorit sã impunã o do-
minaþie totalã în regiune, vizând mai degrabã asigurarea unor zone tampon pentru
protejarea coloniilor mai vechi, cazul Indiei pentru britanici ºi al Maghrebului
pentru francezi.15
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Totuºi, perioada interbelicã marcheazã debutul naþionalismelor în lumea arabã,
odatã cu începutul statalitãþii ºi al procesului de laicizare legat de cele douã. De
departe cele mai ample schimbãri se petrec în Turcia, proclamatã Republicã prin
Constituþia din 1928, fapt care marcheazã, totodatã, debutul secularismului în
fostul Imperiu Otoman. ªaria islamicã este înlocuitã de un cod de legi influenþat
de experienþele europene, iar instituþia califatului cade în plan secund dupã care
este abandonatã. Deºi nu va fi reprodus integral de niciun alt stat, modelul con-
stituie un debut al laicizãrii ce va fi importat parþial ulterior în regiune, cu precã-
dere de cãtre regimurile militare ce au caracterizat anii `50-`60.16

În egalã mãsurã, aceastã perioadã marcheazã debutul Arabiei Saudite, succe-
soarea sultanatului de Nejd. Conducãtorul acesteia, Ibn Saud, profitând de ames-
tecul ºi de ambiguitatea dominaþiei franco-engleze ºi de prãbuºirea influenþei
ºerifului Hussein ºi a descedenþilor sãi, cucereºte regatul Hidjaz ºi o mare parte
din Peninsula Arabã ºi preia controlul asupra locurilor sfinte musulmane, demon-
strând capacitatea de a asigura siguranþa pelerinajului musulman pentru prima
oarã dupã destrãmarea Imperiului Otoman. Naºterea statului saudit, bazat pe unifi-
carea divereselor grupuri tribale, duce la apariþia primului stat omogen arab, de
confesiune preponderent sunnitã, mult mai stabil decât celelalte state, create ºi mo-
dificate sub mandatul britanic sau francez, caracterizate de rivalitãþi ºi conflicte
interne.17

Regiunea intrã într-o nouã etapã odatã cu implicarea în cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial ºi cu deznodãmântul acestuia. În perioada interbelicã, Turcia, Iran ºi
Afganistan, state cu experienþã secularã, existau ca state independente, acestora
alãturându-li-se Arabia Sauditã, Yemen, Egipt ºi Irak, dintre care Arabia Sauditã
se formase independent, Irak se afla încã strâns legatã de britanici, iar Egipt ºi
Yemen beneficiau de omogenitate culturalã ºi etnicã. Anii 1945-1946 adaugã pe
listã Siria, Liban, Libia ºi Iordania, succesoare a Transiordaniei, iar Maghreb-ul
îºi începe, la rândul sãu, drumul cãtre o existenþã independentã. Perioada care ur-
meazã este una de transformare a societãþilor, puternic dependente de fostele
puteri coloniale, fie de jure, fie doar de facto, cãtre state-naþiuni de sine stãtãtoare.18
Este, fãrã îndoialã, epoca demaximã înflorire a naþionalismului arab, care acapareazã,
în aceastã perioadã, aproape complet, pornirile islamiste.

Bulversarea pe care au trezit-o în lumea musulmanã deopotrivã prãbuºirea
Imperiului Otoman ºi perioadele de dominaþie englezã sau francezã în pofida pro-
misiunilor legate de independenþã ºi de întemeierea unui stat arab în regiune, au
creat, atât în perioada interbelicã, cât mai ales dupã cel de-al Doilea Rãzboi
Mondial, o puternicã afirmare a identitãþii naþionale, chiar dacã forþatã ºi creatã
artificial în unele cazuri, în dauna unei identitãþi musulmane, islamice, care în toatã
aceastã perioadã s-a aflat într-o stare relativ latentã.19
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Mai mult, odatã cu prevalenþa statului Israel, format de Puterile Aliate în urma
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial ºi cu eºecul statelor arabe de a opri emergenþa
acestuia în regiune, are loc o deºteptare puternicã a sentimentelor naþionaliste
arabe, care înlãturã definitiv regimurile instalate în perioada interbelicã. Cea care
profitã cel mai mult în urma acestui curent este armata, care preia puterea cu forþa,
desfiinþeazã instituþiile ºi monarhia ºi impune o formã dictatorialã de guvernare.
Este cazul colonelului Husni Zaim, în Siria, urmat de Partidul Baas, a Irak-ului
sub seria de dictatori începutã de Muhammad Najib ar-Ruba`i ºi, în special, al
venirii la putere a colonelului Gamal Abdel Nasser în Egipt, iar situaþii similare
au loc ºi în Yemen, Libia sau Algeria. Singurele care rãmân pe poziþii sunt Arabia
Sauditã, Maroc ºi, în mod suprinzãtor, Iordania, unde, în ciuda asasinãrii regelui
Abdullah, monarhia haºemitã, succesoare a ºerifului Hussein, reuºeºte sã se menþinã
la conducere.20

Perioada care urmeazã este caracterizatã de câteva procese majore ce au loc
în regiunea Orientului Mijlociu Extins. Pe de o parte, dictaturile, devenite formele
de conducere în majoritatea statelor, impun un regim forþat de laicizare ce se ba-
zeazã aproape exclusiv pe naþionalismul arab trezit în anii `50. Pentru a se menþine
la putere, dictatorii stopeazã formele de rãzvrãtire prin apeluri la naþionalism ºi
la refacerea unitãþii arabe, un caz elocvent fiind apariþia unei confederaþii arabe
rezultate din alãturarea Egiptului ºi a Siriei între 1958 ºi 1961. Liderii autoritari
nu mai þin cont decât parþial de factorul religios, fapt ce provoacã o dezvoltare a
culturilor islamice în rândul maselor populare nemulþumite de abuzurile puterii
centrale.21

Pe plan extern, perioada cunoaºte douã mari direcþii de dezvoltare. În primul
rând, asistãm la o concentrare a statelor arabe pe conflictul cu Israel, care se pre-
lungeºte pe întreg parcursul secolului XX. În al doilea rând, asistãm, pe de o parte,
la emergenþa relaþiilor comerciale dintre statele din regiune ºi marile puteri occi-
dentale având la bazã exploatarea resurselor de subsol ºi, pe de altã parte, la naþio-
nalizarea industriei ºi a unor puncte strategice, chiar dacã vorbim de cazuri efemere,
cum a fost tendinþa primului-ministru iranian Mossadegh, de a naþionaliza petrolul
în 1951, sau de cazuri cu impact pe termen lung, cum a fost criza canalului de Suez,
în 1956.22

Criza canalului Suez, determinatã de decizia preºedintelui egiptean GamalAbdel
Nasser de a prelua cu forþa controlul asupra canalului aflat sub control franco-britanic,
s-a transformat rapid într-un eveniment cu implicaþii majore asupra întregii regiuni.
Guvernul prooccidental din Irak este rãsturnat, Siria ajunge pe mâna unor grupãri
radicale ale Partidului Baas, Yemen este invadat de trupele egiptene într-o încercare
zadarnicã de a rãsturna regimul, iar rolul Marii Britanii de putere occidentalã do-
minantã în zonã este preluat de Statele Unite, odatã cu apariþia în ecuaþiile regiunii
ºi a Uniunii Sovietice.23
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În plan intern, odatã afirmatã calea laicizãrii în apariþia statelor din Orientul
Mijlociu, aceasta s-a realizat aproape integral în mod forþat de cãtre regimuri auto-
ritare care s-au folosit de separarea de bisericã nu doar pentru a construi noi insti-
tuþii, ci ºi pentru a le domina. Exemplul cel mai elcovent este, desigur, Turcia lui
Mustafa Kemal, însã lista poate continua cu Iranul dinastiei Pahlavi, Egiptul co-
lonelului Nasser, sau regimurile impuse de partidul Baas în Irak ºi Siria.24

Problematica principalã în lumea islamicã de la care trebuie pornit atunci când
analizãm relaþia dintre populaþie ºi conducerile autoritare, este aceea cã învãþã-
turile Profetului Mohamed, considerate primordiale de cãtre musulmani, presu-
puneau contopirea religiei de politicã. ªaria islamicã este, pentru aceºtia, unica
lege, depãºind, în concepþia musulmanã, orice lege impusã de o autoritate politicã
sau militarã. Este motivul pentru care islamismul se aflã de multe ori pe poziþii
contrare cu statul laic ºi legile sau ordinea socialã ºi politicã impuse de acesta,
cu atât mai mult cu cât Orientul Mijlociu, un conglomerat de popoare grupate în
triburi ºi uniuni de triburi, nu avusese niciodatã un cod de legi scrise pânã la apa-
riþia învãþãturilor Profetului.25

În aceste condiþii, este lesne de înþeles de ce atât modernizarea începutã sub
îndrumare strãinã, cât mai ales cea impusã printr-o laicizare forþatã, din partea
unor conduceri autoritare militare laice, a provocat nu de puþine ori reacþii dintre
cele mai violente din partea populaþiei, înãbuºite cu duritate de autoritãþi, indife-
rent cã vorbim de manifestaþii religioase, ale minoritãþilor etnice ºi confesionale,
ori ale susþinãtorilor comuniºti sau liberali.26

Desigur, însã, cã, sub imperativul luptei împotriva forþelor strãine ºi a obþinerii
independenþei, liderii care se afirmã la începutul statalitãþii moderne în regiune
beneficiazã de întregul suport al populaþiei. Trebuie sã þinem cont de faptul cã
populaþia din zonã se baza pe un trecut în care fusese obiºnuitã sã îºi considere
conducãtorii reprezentanþii divinitãþii. Indiferent cã vorbim de sunniþi ºi, mai ales,
în cazul ºiiþilor, aceºtia îºi urmau conducãtorii, cu atât mai mult cu cât aceºtia
apelau la religie pentru a se afirma. Nerespingând religia, ci mai degrabã trecând-o
în plan secund, aceºtia fãceau în anumite momente trimiteri la doctrinele confe-
sionale, mai ales în situaþii de crizã, încurajând practicile ce þin de sfera religioasã.
Este prin urmare, explicabil faptul cã populaþiile au acceptat schimbãrile în peri-
oada de început, cel puþin, chiar ºi atunci când reformele vizau în mod direct sau
indirect practicile religioase, întrucât concepeau aceste schimbãri ca venind din
interior.27

Situaþia se schimbã pe parcurs, odatã cu modul în care aceste schimbãri ajung
sã afecteze populaþia ºi, mai ales, odatã cu dezvoltarea dictatorialã a autoritaris-
melor care au abandonat calea reformelor modernizatoare.

Dincolo de diferenþele legate de puterea militarã sau economicã, statele din
Orientul Mijlociu, poate cu excepþia Turciei, sunt caracterizate, pe parcursul se-
colului XX, ca fiind „fãrã excepþie despotisme, unde liderii nu sunt responsabili,
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acþiunile sunt imprevizibile, loialitatea este un vicleºug sau un miraj al propa-
gandei, iar totul, inclusiv economia, este subordonat politicii ºi poate lua o altã
întorsãturã în urma unui eveniment“28. Chiar ºi atunci când unele state au ajuns
sã creascã din punct de vedere economic, graþie în primul rând resurselor de
subsol, aceastã putere economicã nu a putut fi cuantificatã la nivelul întregii þãri,
fiind deþinutã de un grup de persoane care exercitau controlul aproape exclusiv
impunându-se prin coerciþie. Aceste grupãri nu au investit banii câºtigaþi în
modernizarea continuã a societãþii, astfel încât clivajele între mica pãturã bogatã
ºi cea sãracã s-au adâncit, alimentând tensiunile deja existente. „Statele respective
nu învãþaserã cum anume sã procedeze pentru ca, în lipsa unui inamic extern sau
a unei crize internaþionale, sã-ºi mobilizeze populaþia care privea tot mai acut statul
nu ca un scop în sine, ci ca o entitate cu obligaþia de a-i spori bunãstarea“.29

Mai mult, autoritarismul acestor regimuri nu doar cã a blocat, în mod oficial,
apariþia unor alternative imediate, însã a oprit orice manifestare posibilã a socie-
tãþii civile. Chiar ºi în cazul organizaþiilor sau manifestãrilor religioase, acestea
existau în subteranul vieþii publice, fiind nu doar vânate, ci ºi contrate prin apelul
periodic la valorile religioase de cãtre conducãtori.30

Un alt punct comun al regimurilor autoritariste cu caracter laic din Orientul
Mijlociu îl constituie prezenþa armatei. Perioada de dominaþie otomanã a Orientului
Mijlociu a fost caracterizatã, cu precãdere în ultimul secol de existenþã a impe-
riului, de prezenþa în cadrul armatei otomane a tuturor etniilor ºi confesiunilor
din toate provinciile imperiului. În acelaºi timp, armata a devenit, pe parcursul
secolului XIX, un vector de modernizare prin pãtrunderea ideilor, tacticilor ºi a
tehnologiei occidentale. Treptat, odatã cu elemente de modernizare militarã, în
academiile militare otomane au pãtruns ºi altfel de idei specifice societãþilor
europene, printre care cea de naþiune ºi cea de stat laic. Nu a durat mult pânã la
apariþia unui curent reformist militar, care nu doar cã promova astfel de idei, ci
considera cã armata este cea care trebuie sã realizeze atât unitatea naþionalã, cât
ºi construcþia ºi modernizarea þãrii. Dupã obþinerea independenþei, rolul crescut
menþinut de armatã demonstreazã importanþa pe care o cãpãtase armata ºi
superioritatea acesteia faþã de restul populaþiei.31

În acelaºi timp, este de remarcat faptul cã armata, ca ºi instituþiile statale ºi,
în cazul Irakului ºi al Siriei, Partidul Baas, au devenit veritabile centre de afir-
mare a minoritãþilor naþionale ºi confesionale, care urmãreau întotdeauna acelaºi
obiectiv fundamental – depãºirea statutului de minoritate. Sunniþii în Irak, ºiiþii
ºi alte minoritãþi, precum alauiþii, în Siria, au gãsit în Partidul Baas, laic ºi puter-
nic impregnat de idei occidentale, în special franceze, o modalitate de a urca
scara socialã, de a promova ºi de se împotrivi majoritãþii, într-o lume în care diver-
genþele confesionale au fost întotdeauna principala sursã de diferenþiere sau con-
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flict. Pe mãsurã ce partidul Baas a preluat controlul politic, alãturarea acestuia
de armatã a devenit tot mai evidentã ºi mai importantã, astfel încât s-a ajuns ca
implicarea în armatã sã coincidã cu urcarea ierarhicã în interiorul partidului ºi,
implicit, al societãþii.32

În acest sens, atât în Siria, cât ºi în Irak ºi în alte cazuri la nivelul Orientului
Mijlociu, armata ºi partidul laic au produs o alãturare ºi o implicare a minoritãþilor
în fenomenul laicizãrii. În contrapartidã, devine logic ca majoritãþile, în special
cele de ordin confesional, sã favorizeze dezvoltarea în sânul lor a unor centre ale
opoziþiei faþã de conducerea statului ºi ale sentimentelor revanºarde la adresa
statului ºi a occidentului, considerat responsabil cu apariþia acestuia. În conse-
cinþã, acestea abandoneazã tot mai mult ideile naþionaliste ºi se îndreaptã cãtre
miºcãrile religioase, provocând o emergenþã, în special în sânul lor, a curentelor
islamiste, care vor ajunge sã se afirme tot mai frecvent spre finalul anilor `70.

Întreaga evoluþie duce la momentul 1979, când o serie de evenimente au schim-
bat evoluþia regiunii. De departe cea mai explozivã evoluþie are loc în Iran. Ca
urmare a unui concurs de factori ce cuprindea atât situaþia economicã precarã,
schimburile cu Occidentul în materie de resurse de subsol, cultul excesiv al per-
sonalitãþii ºahului ºi, mai ales, o laicizare forþatã, veche de 60 de ani, care a înlã-
turat sau cel puþin a ignorat importanþa unei religii ºi a unor lideri religioºi obiº-
nuiþi de secole sã deþinã controlul, Iranul devine prima republicã islamicã din
lume. „Prima þarã musulmanã care a interzis purtarea vãlului prin lege a fost ºi
prima care a impus, printr-o altã lege, purtarea ciadorului“33.

În acelaºi timp, în Irak, puterea este preluatã de Sadam Hussein, care impune
un regim dictatorial sunnit într-o þarã majoritar ºiitã ºi lanseazã, în 1980, un atac
împotriva Iranului, declanºând un rãzboi de opt ani, care a dat semnalul împãrþirii
lumii arabe ºi, în egalã mãsurã, al redeºteptãrii islamismului. Simbolizând lupta
ancestralã între arabi ºi persani, conflictul a reprezentat aprinderea faliei shia-sunni
ºi, în acelaºi timp, un rãzboi între un regim laic, cel irakian, cãruia i s-au alãturat
majoritatea puterilor arabe laice din regiune ºi Iranul islamist.34

Nu în ultimul rând, tot în 1979, ca urmare a unei perioade de destindere de
câþiva ani, Egipt ºi Israel semneazã douã acorduri de dezangajare militarã ºi un
acord de pace, marcând un punct culminant în exercitarea naþionalismului arab în
dauna intereselor islamice. Pe de altã parte, conducãtorul egiptean,Anwar al-Sadat
duce Egiptul, în mod definitiv, în sfera de influenþã occidentalã, inversând, practic,
politica lui Nasser. Maximul naþionalismului este echilibrat, în acelaºi timp, ºi în
Egipt, de reemergenþa curentelor radicale, Sadat fiind asasinat în 1981.35

Dincolo de aceste evenimente, nu trebuie ignorat ºocul pe care îl produce
asupra lumii occidentale embargoul impus de statele Organizaþiei Statelor Expor-
tatoare de Petrol (OPEC) asupra petrolului ºi revoluþia preþurilor înregistratã

44 MIHAI SANDU 10

————————
32 Pierre-Jean Luizard, Capcana Daesh. Statul Islamic sau Întoarcerea Istoriei, Iaºi, Polirom, 2016, pp. 96-97.
33 Pierre-Jean Luizard, Modernizarea Þãrilor Islamice, Bucureºti, Artemis, 2008, p. 119.
34 Marc Ferro, op. cit., p. 160.
35 Henry Kissinger, Ordinea Mondialã – Reflecþii asupra specificului naþiunilor ºi a cursului istoriei,

Bucureºti, Rao, 2015, p. 100.



începând cu anul 1973.36 Este momentul care marcheazã apogeul luptei pentru
resursele de subsol, în egalã mãsurã cu intrarea Orientului Mijlociu Extins, în
mod definitiv, în jocurile mondiale, atât în plan economic, cât ºi la nivelul ecua-
þiilor de securitate.

Pentru Statele Unite ºi, în general, pentru Occident, anul 1979 a reprezentat
un ºoc în urma cãruia ºi-au consolidat prezenþa în Orientul Mijlociu, iar competiþia
cu URSS a devenit din ce în ce mai acerbã în regiune, demonstrând instalarea
celor douã superputeri în zonã ºi importanþa regiunii la nivel global. În planul
statelor de aici, avem de-a face cu o redeºteptare islamicã, o miºcare crescândã
din partea majoritãþii populare împotriva regimurilor instalate, care se petrece tot
mai evident pe mãsurã ce naþionalismul arab pare cã îºi atinge scopurile ºi, deci,
propriile limite. Putem spune cã, ce a început cu criza Suezului, a fost resetat în
1979 ºi a devenit regulã dupã 1990.

Orientul Mijlociu sub influenþã occidentalã.
Leadership-ul american ºi retragerea strategicã

Criza petrolului din 1973 a produs o schimbare semnificativã în modul de gu-
vernare a relaþiilor internaþionale, pornind de la planul economic ºi ajungând la
cel politic. La doar câþiva ani de la schimbarea statutului de colonii europene la
cel de state independente, statele membre OPEC au dat startul unui transfer de
putere ºi bogãþie de la marile puteri cãtre state considerate din acest moment
drept puteri emergente.37Departe de a fi unicul motiv pentru acest transfer, lecþia
crizei petrolului a demonstrat cã relaþiile dintre state nu mai puteau fi guvernate
prin dominaþie ºi control direct. Lumea intrase într-o epocã a globalizãrii, iar cu-
vântul de ordine al relaþiilor interstatale începuse sã fie cel al interdependenþei.

Pe rând, marile puteri ºi structurile occidentale au demarat ample procese de
apropiere cu alte regiuni, cu precãdere cele aflate în proximitate sau faþã de care
exista un istoric al intereselor ºi al relaþiilor, fie cã vorbim de planul politic, eco-
nomic, sau cel cultural.

Odatã cu interesul marilor puteri occidentale, organizaþiile internaþionale for-
mate ºi conduse de lumea occidentalã, au promovat programe ºi politici de coope-
rare cu statele din regiune, care, dincolo de aspectul cooperãrii ºi al dezvoltãrii
statelor, au marcat o etapã de implicare în regiunea Orientului Mijlociu Extins,
mai ales în ce priveºte Statele Unit ale Americii.

Aºa cum Zbigniew Brzenzinski a spus-o cât se poate de rãspicat, în contextul
unei lumi în continuã schimbare ºi în plin proces de redefinire a dsitribuþiei de
putere, Statele Unite, garantul major al securitãþii ºi dezvoltãrii globale de dupã
Rãzboiul Rece, trebuiau sã rãmânã cât se poate de active în relaþia atât cu puterile
emergente, cât ºi cu regiuni întregi, precum Orientul Mijlociu ºi Nordul Africii.38
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În primul deceniu de la sfârºitul Rãzboiului Rece, acest lucru a venit ca un
fenomen firesc. Începând cu Rãzboiul din Golf, din 1991, prin care Washingtonul
a supus forþa Irakului sub Sadam Hussein, care ameninþa cel mai mult cu prãbu-
ºirea stabilitãþii regionale, continuând cu medierea conflictului israeliano-pales-
tinian, Statele Unite au demonstrat o poziþie de garant al pãcii, instaurând ceea
ce s-a numit Pax Americana.39

Situaþia s-a schimbat radical în anii `2000. ªocul produs de atentatele teroriste
din 11 septembrie 2001, din New York ºi Washington DC, au simbolizat nu doar
sfârºitul Pax Americana, ci o provocare însãºi a ordinii mondiale contemporane.

Prin campaniile duse în Irak ºi Afganistan, Statele Unite ºi Occidentul au
maximizat intervenþionismul direct în regiunea Orientului Mijlociu, vizând atât
înlãturarea regimurilor sau a organizaþiilor teoriste ºi stabilizarea celor douã þãri,
cât ºi instaurarea unui control indirect în regiune prin regimuri fidele. Cu toate
acestea, cele douã conflicte s-au dovedit nu doar foarte lungi ºi costisitoare,
reclamând un efort considerabil din partea SUA ºi a celorlalte state implicate, ci
au avut repercusiuni atât asupra regiunii, cât ºi asupra imaginii Occidentului. În
locul instalãrii stabilitãþii, cele douã state s-au prãbuºit, cu precãdere Irak, demon-
strând reþeta greºitã pe care a mers Occidentul cu atât mai mult cu cât retragerea
din Irak, în primul rând, a pãrut prematurã ºi a lãsat statul irakian într-o stare de
colaps instituþional.40 Mai mult, instituþiile create ºi susþinute de Statele Unite în
perioada petrecutã în Irak, deºi s-au demonstrat incompatibile ºi ineficient imple-
mentate în condiþiile societãþii irakiene, au inspirat cerinþe similare în multe state
din regiune, fiind, cel puþin în acest sens, legate direct de Primãvara Arabã.41

Dupã o perioadã dominatã de intervenþionismul militar practicat de preºe-
dintele George W. Bush în timpul celor douã mandate, SUA se situau în postura
necesitãþii de a gestiona douã conflicte prelungite, cu costuri semnificative ºi
care adânceau postura deficitarã în care se afla Occidentul în Orientul Mijlociu
în termeni de imagine ºi prestigiu.

Promovând mai degrabã o politicã ezitantã ºi de retragere, preºedintele Barack
Obama a cãutat o retragere strategicã a Statelor Unite din regiunea Orientului
Mijlociu Extins, cãutând mai degrabã o schimbare a zonei de maxim interes
strategic cãtre regiunea Asia-Pacific, a cãrei dinamicã a creºterii comerciale ºi
militare a devenit din ce în ce mai remarcabilã nu doar dacã ne raportãm la China,
ci ºi în cazul unor state precum Japonia, Singapore, Malaezia sau Indonezia.42

Politica preºedintelui Obama în plan extern este oglinditã cel mai bine în dis-
cursul susþinut în decembrie 2009, cu prilejul primirii Premiului Nobel pentru
Pace, la Oslo, ca urmare a politicii sale îndreptate împotriva proliferãrii armelor
nucleare ºi pentru promovarea ideii unui climat de cooperare în mediul interna-
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þional. Combinaþia de idealism ºi realism promovate de preºedintele american
atât în cadrul acestui discurs, cât ºi la nivelul politicii externe promovate începând
cu acel moment, pãreau sã ofere o alternativã viabilã la intervenþionismul fali-
mentar practicat de precursorul sãu.

Cu toate acestea, principiile preºedintelui Obama s-au dovedit a fi cel puþin
ambigue în momentul confruntãrii cu probleme reale de securitate. Atât în ce pri-
veºte intervenþia în Libia, cât mai ales în criza sirianã, administraþia Obama a
acþionat în permanenþã sub semnul ezitãrii ºi al evitãrii intervenþiei indiferent de
costuri. În cazul libian a fost posibilã o cale de mijloc, ce a presupus implicarea
Statelor Unite, în fruntea unei coaliþii ONU, fãrã însã o intervenþie în teren a tru-
pelor americane. Scopul urmãrit a fost cel de a susþine, mai degrabã decât a inter-
veni direct, poporul libian în rãsturnarea lui Muammar al-Qaddafi. Eºecul total
al acestei politici a dus la instalarea unui veritabil vid de putere în Libia, devenit
primul stat eºuat din regiune, în care nu mai existã putere ºi legitimitate la nivelul
statului, aceasta fiind fãrâmiþatã în zone de influenþã ale diferitelor grupãri. Aºa
cum Obama însuºi a recunocut ulterior, intervenþia nu ar fi trebuit sã se opreascã
la a sprijini rãsturnarea tiraniei, ci ar fi trebuit fãcut mult mai mult pentru stabili-
zarea ulterioarã.43 Lecþia campaniilor din Irak ºiAfganistan fusese greºit înþeleasã.

Lovitura primitã de politica preºedintelui Obama în Libia s-a fãcut simþitã în
contextul gestionãrii ulterioare a crizei siriene. Respingând din start ideea unei
intervenþii, cu atât mai mult cu cât de aceastã datã nu a mai existat un consens la
nivelul ONU, Statele Unite au oscilat între a sprijini forþele rebele moderate în-
dreptate împotriva preºedintelui Bashar al-Assad ºi a trasa o linie roºie dincolo
de care ar fi intervenit în cazul încãlcãrii sale de cãtre guvernarea sirianã. În mo-
mentul în care preºedintele Assad a trecut aceastã linie bombardându-ºi propria
populaþie cu arme chimice, fapt demonstrat ulterior cu probe, deºi a pãrut la un
pas sã intervinã, în lipsa sprijinului aliaþilor ºi în contextul în care autorizaþia ce-
rutã de Prim-ministrul David Cameron Parlamentului englez pentru intervenþie
fusese respinsã într-un gest istoric al legislativului britanic, Barack Obama a ales
de asemenea sã caute sprijin din partea Congresului american, doar pentru a fi
respins la rândul sãu.44 Ulterior, la intervenþia Moscovei, Assad a fost de acord sã
predea arsenalul chimic, SUA încercând sã transforme momentul într-o victorie
pentru a diminua impactul negativ al crizei asupra prestigiului internaþional. Când,
într-un final, Statele Unite, în fruntea unei coaliþii de state, au decis sã intervinã
în Siria ºi Irak sub spectrul ameninþãrii Statului Islamic, era prea târziu. Federaþia Rusã
era deja acolo, iar imaginea Statelor Unite în regiune era sinonimã cu retragerea.

Una dintre soluþiile alternative pentru implicarea SUA în Orientul Mijlociu ar
fi fost, poate, una care sã vizeze izolarea ideilor extremiste promovate deAl Quaeda
ºi alte grupãri teroriste similare, de populaþia musulmanã în larga sa majoritate.
Prin intermediul unor campanii de informare, combinate cu acþiuni precise de
demontare a reþelelor teroriste ºi, poate mai ales, cu un sprijin puternic, însã de
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la distanþã, pentru grupurile moderate, extremismul islamic ar fi putut fi izolat,
într-o manierã asemãnãtoare campaniilor duse împotriva lui Sadam Hussein la
începutul anilor `90.45

În calitatea sa de putere dominantã, Statele Unite au putut ºi pot în continuare
juca un rol de mediere în conflicte regionale, precum cele din Orientul Mijlociu,
contribuind la o conturare a ordinii mondiale. În egalã mãsurã, prin implicarea
Statelor Unite, pot fi atraºi alþi jucãtori regionali, care sã gãseascã mai repede ºi
mai precis calea cãtre soluþionare, dat fiind specificul cultural sau social din sta-
tele respective.46 Cu toate acestea, întrebarea principalã pe care ºi-au pus-o, nu
de puþine ori, atât artizanii, cât mai ales oponenþii politicii americane în lume a
fost pânã unde merge aceastã implicare ºi cât ar putea fi ea menþinutã?

Astãzi, epuizatã ºi decepþionatã de campaniile duse în Afganistan ºi Irak, de
intervenþia limitatã în Libia sau de costurile menþinerii trupelor americane în
numãr mare în Orientul Mijlociu, Statele Unite aleAmericii au dat tonul unei retra-
geri din zonã, dupã aproape patru decenii în care a fost puterea hegemon pentru
aceastã regiune, cu atât mai mult cu cât, graþie petrolului ºi a gazelor de ºist, depen-
denþa de resursele fosile provenite de aici a devenit istorie.

Confruntatã cu sporirea instabilitãþii ºi cu prãbuºirea ordinii statale, regiunea
Orientului Mijlociu Extins se vede pusã, odatã cu diminuarea prezenþei americane,
în situaþia absenþei unei puteri externe care sã controleze sau sã dirijeze procesele,
poziþie în care nu s-a mai aflat dinaintea cuceririi otomane. Dincolo de aspectul
descoperirii propriului model fãrã a mai fi influenþatã direct sau indirect din exte-
rior, acest fenomen poate însemna pierderea forþei terþe dominante care de foarte
multe ori a oprit, diminuat sau descurajat conflictele sectare religioase specifice
zonei.47

Odatã cu slãbirea prezenþei americane, Occidentul pierde teren, în vreme ce alte
forþe devin din ce în ce mai relevante, începând cu Federaþia Rusã ºi Republica
Islamicã Iran ºi continuând cu actori non-statali precumAl Qaeda ºi Statul Islamic,
aducând în discuþie întrebarea cine va lua locul Statelor Unite pentruOrientulMijlociu
Extins?48

Procesele actuale din Orientul Mijlociu Extins.
Implicaþii ºi încercãri de previziune

Declanºat în decembrie 2010, în Tunisia, printr-o serie de manifestãri îndrep-
tate împotriva conducãtorului Zine el-Abidine Ben Ali, ºi propagat ulterior în
Egipt, Yemen, Irak, Siria ºi la nivelul întregii regiuni a Orientului Mijlociu Extins,
fenomenul cunoscut ca Primãvara Arabã, a reprezentat o catalizare a dorinþei de
schimbare manifestate în rândul unor categorii de populaþie, în mod special a
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tinerilor, în direcþia unei democratizãri a statelor ºi a societãþilor din regiune, care
pentru mulþi a reprezentat o etapã a unui proces început în anii `90, odatã cu revo-
luþia tehnologicã ºi cu efectele globalizãrii.49

Cu excepþia cazului tunisian, însã, miºcãrile au fost fie înãbuºite prin forþã, fie
au cedat teren ºi în cele din urmã s-au stins, chiar dacã, în unele cazuri, au pro-
vocat firave schimbãri din partea guvernelor.

Principala explicaþie se aflã în uriaºa prãpastie inter-generaþionalã, precum ºi
în lipsa unei modernizãri suficient de vizibilã ºi solidã, inclusiv la nivel mental,
care sã permitã schimbarea în rândul statelor din Orientul Mijlociu Extins. Rãs-
punsul violent din partea autocraþiilor din regiune ºi propagarea violenþelor a dus
la instalarea unei crize a instabilitãþii la nivelul întregii regiuni, vizibilã în mod
deosebit în state precum Siria sau Irak.50 Desigur, aºa cum am acceptat compa-
raþia etimologicã a Primãverii Arabe cu Primãvara Popoarelor din Europa
anului 1848, putem accepta ideea cã, similar cazurilor europene, schimbarea nu
poate veni instantaneu, ea fiind anunþatã de aceste evenimente.51 Odatã soluþio-
nate crizele de securitate prezente în regiune ºi odatã identificat drumul unor
state precum Siria sau Irak cãtre o refacere a capacitãþii statului de a reprezenta
societatea ºi de a asigura condiþiile pentru existenþa acesteia, putem asista la o
revigorare a miºcãrilor declanºate de Primãvara Arabã, cu atât mai mult cu cât
existã un caz ce pânã acum s-a dovedit a fi unul de succes în regiune, respectiv
cel al Tunisiei.

Având experienþa unei scurte perioade sub forma unei republici în anii `50,
Tunisia constituie, pânã în acest moment, o excepþie la nivelul statelor din regiunea
Orientului Mijlociu Extins de dupã Primãvara Arabã. Separatã de bãtãliile geopo-
litice care au zguduit regiunea cu precãdere în anii `2000, fapt datorat în mare
parte absenþei hidrocarburilor, Tunisia a cunoscut emergenþa unor facþiuni moderate
ce s-au grupat în jurul unor partide politice care au înþeles miza intereselor
naþionale peste cele de partid ºi au reuºit sã învingã sau sã marginalizeze influenþa
ºi acþiunile unor grupãri radicale islamice, fie domestice, fie transnaþionale.52

Spre deosebire de alte cazuri, în Tunisia nu am asistat la o distrugere a institu-
þiilor anterioare, nici la o luptã pentru putere declanºatã de grupuri sau facþiuni
coercitive. Reþeta tunisienilor de dupã 2010 a fost de a da frâu liber partidelor
moderate, indiferent de orientare, inclusiv islamist ori naþionalist, sã participe în
viaþa politicã, organizându-se alegeri parlamentare pentru a decide soarta þãrii.
Un rol deosebit l-a jucat ºi societatea civilã, care a ales sã îºi consolideze o voce
comunã, sub forma Cvartetului pentru Democraþie, punând presiune pe autoritãþi
ºi ajungând la recunoaºterea internaþionalã a rolului jucat ºi al parcursului demo-
cratic tunisian prin Premiul Nobel pentru Pace câºtigat în 2015.53
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Pornind de la cazul tunisian, putem identifica posibile explicaþii referitoare la
regiunea din care face parte. În general, statele din Nordul Africii s-au numãrat
întotdeauna printre primele influenþate de schimbare, în special datoritã proximi-
tãþii geografice ºi a schimburilor culturale cu state europene mediteraneene, cu
care au împãrþit de-a lungul istoriei, rute comerciale ºi culturale prin Marea
Mediteranã. Este elocvent în acest sens sã reamintim cã state precum Tunisia,
Algeria ºi chiar Maroc, au fost primele afectate de miºcãri politice serioase în
anii `30, atrãgând serios atenþia asupra descompunerii imperiilor coloniale înaintea
altor regiuni. În ciuda exemplului negativ al Algeriei, supusã unei tranziþii lungi
ºi dificile, Maroc ºi Tunisia îºi câºtigã independenþa în 1956, cea din urmã deve-
nind, pentru o scurtã perioadã, republicã.54

Revenind la explicaþiile Primãverii Arabe, dincolo de aspectul geografic, o
altã explicaþie se poate afla în continuitatea istoricã a unor popoare, cum sunt
tunisienii ºi egiptenii, în marja aceloraºi teritorii, cu experienþã statalã istoricã ºi
manifestând o continuitate etnicã, lingvisticã ºi socio-culturalã, spre deosebire
de cazul Libiei, al Siriei sau al Irakului, a cãror istorie statalã este aproape identicã
cu istoria secolului XX.55

Situat oarecum la mijlocul distanþei dintre exemplul tunisian ºi un stat eºuat,
cazul egiptean cunoaºte o evoluþie uºor atipicã. Protestele care au cauzat retragerea
preºedintelui Hosni Mubarak au dus la instalarea unui guvern minoritar, al Frãþiei
Musulmane, veche organizaþie islamistã, care a încercat iniþial sã acapareze
întreaga putere, fiind înlãturaþi ºi înlocuiþi printr-o întoarcere a guvernãrii armatei
prin conducerea lui Abdel Fattah el-Sisi, fost Comandant Suprem al Forþelor
Armate Egiptene. Paradoxul întoarcerii armatei la putere este cã, în ciuda reîn-
toarcerii autoritarismului, nu asistãm astãzi ºi la o întoarcere a naþionalismului
exacerbat ca cel practicat de regimul lui Gamal Abdel Nasser, ci mai degrabã la
un regim care vizeazã în primul rând stabilitatea.56 În contextul în care asistãm
la forþe care combinã islamismul radical cu naþionalismul pan-arab, aºa cum este
Statul Islamic, din acest paradox poate reieºi o alternativã viabilã pentru regiune,
în primul rând datoritã faptului cã presupune o întoarcere a stabilitãþii. În con-
diþiile în care procesul de modernizare s-a dovedit a fi cel puþin incomplet în
regiune, un regim stabil, care sã evite abuzurile ºi sã opreascã orice manifestare
extremistã sau radicalã, ar putea fi o soluþie nu doar pentru Egipt, ci pentru întreaga
regiune.

În extrema negativã se situeazã state precum Siria, Irak sau Libia, care se pot
traduce astãzi prin ceea ce se numeºte stat eºuat în literatura de specialitate.
Cazul cel mai elocvent din acest punct de vedere, atât pentru prezent, cât ºi pentru
viitor este, fãrã îndoialã, cazul sirian. În Siria, mozaicul etnic ºi confesional pre-
zent aici a provocat dintotdeauna dificultãþi majore statului în a gestiona situaþia
internã, cu atât mai mult cu cât, odatã cu preºedintele Hafez al-Assad, puterea a
fost deþinutã de cãtre membrii ai minoritãþilor, în mod special cea alauitã, pe baze
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clientelare ºi pe legãturi de rudenie. Aceastã organizare o gãsim în conceptul de
asabiyyah, un grup de solidaritate bazat pe legãturi etnice, confesionale, terito-
riale sau care se leagã de existenþa unui scop comun.57 În Siria, astfel de grupuri
au menþinut Partidul Baas ºi familia Assad la putere, chiar dacã de multe ori
aceasta a presupus cooptarea unor membri din alte grupuri etnice ºi confe-
sionale, ajungând sã reprezinte aproape exclusiv propriile interese, fãrã a þine cont
de situaþia la nivelul majoritãþii populaþiei.

Pentru populaþii din zone întinse ale Siriei, statul modern, laic, întemeiat în
urma câºtigãrii independenþei siriene, nu a fost niciodatã pe deplin recunoscut,
cu atât mai mult cu cât populaþia nu a simþit cã ar fi fost reprezentatã de facþiunile
aflate la conducere.58 Din acest motiv, atât în mediul rural, cât ºi în cartierele
mãrginaºe ale oraºelor, s-au format grupuri de oameni care s-au organizat pe
baza moºtenirilor tribale, care ajung sã exercite de facto puterea în sânul propriei
comunitãþi. În oraºe, cu cât ne îndepãrtãm de centru, iar la nivel naþional, de capi-
talã, cu atât puterea exercitatã de stat slãbeºte, devenind permeabilã ºi cãzând în
plan secund. O astfel de tendinþã pare sã se manifeste, în general, în mai multe state
din regiune, dovadã fiind vidul de putere instalat în Irak ºi în Libia, ca urmare a
înlãturãrii de la putere a lui Sadam Hussein ºi a lui Muammar al-Qaddafi.

În Siria, ca ºi în celelalte state din regiune, astfel de diferenþieri ºi viduri de
putere, suprapuse peste un sentiment crescând de nemulþumire ºi peste dorinþa
de schimbare prezentã mai ales în rândul tinerilor, au dus la o radicalizare com-
portamentalã ce s-a petrecut în sânul comunitãþilor locale, graþie unei propagãri
rapide a ideilor islamice prin mijloacele mass-media. Fãrã o reglementare în
acest sens din partea statului sirian, majoritatea sunnitã a adoptat vãlul ºi rochiile
lungi pentru femei, iar moscheea a redevenit centrul social pentru populaþia mas-
culinã.59 Un rol hotãrâtor în acest sens l-au jucat existenþa televiziunii Al-Jazeera,
care a beneficiat de cadrul aproape unic al regiunii pe care îl oferã limba arabã,
ºi prezenþa Internetului, foarte rãspândit în Siria ºi Irak ºi care a ajutat la pro-
pagarea rapidã a ideilor promovate de jihadiºti, profitând de valul general al
nemulþumirilor.60

Beneficiind de pe urma tuturor acestor împrejurãri ºi factori, ideologiile radi-
cale ºi-au putut gãsi foarte rapid adepþi în regiune, rãspândindu-se odatã cu creº-
terea neîncrederii în guverne, a sentimentelor anti-occidentale, a nemulþumirii
generale ºi a dorinþei de schimbare, precum ºi odatã cu eºecul miºcãrilor înca-
drate sub Primãvara Arabã ºi cu eºecul tot mai evident al procesului de moder-
nizare în regiunea extinsã a Orientului Mijlociu. Cu siguranþã cã cele mai cunos-
cute ºi mai influente cazuri de organizaþii care ºi-au rãspândit ideile cu ocazia
acestui cumul de factori sunt Al Qaeda ºi, poate chiar mai relevant, ISIS.

ISIS, sintagma folositã pentru organizaþia „Statul Islamic din Irak ºi Siria“,
fost „Statul Islamic din Irak ºi Levant“, sau Daesh, în limba arabã, este o organi-
zaþie ce îºi are originile în anii 2003-2004 când a activat ca filialã a formaþiunii
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Al Qaeda în Irak, manifestând încã de atunci ideea de a scinda radicalismul sunnit
de cel ºiit, fapt ce a îndepãrtat-o treptat de formaþiunea lui Osama bin Laden.
Începând cu anul 2010, odatã cu preluarea conducerii de cãtreAbu Bakr al-Baghdadi,
gruparea preia oficial calea unei deºteptãri sunnite, întocmai cum fusese propo-
vãduitã iniþial, în 2003, de liderul de atunci al miºcãrii, Abu Musab al-Zarqawi,
reluându-ºi totodatã denumirea iniþialã, „Statul Islamic din Irak“, sau ISI.61

Treptat, folosindu-se de situaþia din Irak, unde populaþia sunnitã, aflatã în mino-
ritate, obiºnuitã fiind cu conducerea statului irakian de cãtre Sadam Hussein ºi
confruntatã cu discriminãrile la care era supusã din partea guvernului ºiit condus
de prim-ministrul Nouri al-Maliki, ISI îºi rãspândeºte ideile în rândul acestora,
iniþiind o ideologie revanºardã în numele sunniþilor, care a alimentat falia din
interiorul lumii islamice. Ulterior, profitând de pe urma conflictului civil din
Siria, ISI îºi extinde aria de acþiune alimentându-se puternic din populaþia majo-
ritar sunnitã sirianã ºi din conflictul acestora cu conducerea alauitã a lui Bashar
al-Assad.62

Devenitã ISIS, gruparea se extinde devenind astãzi nu doar una dintre princi-
palele grupãri radicale ºi teroriste ce activeazã în Orientul Mijlociu Extins, ci ºi
una dintre cele mai de succes cazuri de redeºteptare islamicã ºi anti-occidentalism
din istoria regiunii. Particularitãþile sale provin în primul rând dintr-o alcãtuire
mult mai complexã ºi mai sofisticatã decât a oricãrei alte organizaþii teroriste.
Având o structurã de tip mafiot, ISIS a putut sã se alimenteze constant din piaþa
traficului de arme ºi al celui de petrol, ºi-a creat o armatã mobilizatã în termeni
convenþionali, beneficiazã de un aparat de informaþii performant ºi se foloseºte,
înainte de toate, de un foarte bun aparat de propagandã.63 Beneficiind de revoluþia
tehnologicã ºi de dorinþa generalã de schimbare declanºatã de Primãvara Arabã,
ISIS ºi-a creat o prezenþã neaºteptat de performantã în rândul mijloacelor de
informare în masã, cu precãdere al internetului. În plus, paradoxal, ISIS a putut
sã combine fundamentalismul islamic, prezent în regiune ca un adversar al naþio-
nalismului laic din secolul XX, cu ideologia baasistã, la rândul ei secularã.64 Prin
intermediul acestei combinaþii, ISIS a putut sã îºi revendice o structurã statalã,
proclamând Statul Islamic, în iunie 2014, ºi adoptând califatul ca formã de orga-
nizare.65

Dincolo de provocarea fãrã precedent pe care o oferã ca organizaþie teroristã,
Statul Islamic constituie o provocare pentru ordinea internaþionalã revendicând
statalitatea ºi ideea refacerii unitãþii arabe pe baze islamice. Dincolo de faptul cã
devine, astfel, un actor mult mai influent în planul relaþiilor internaþionale, acesta
constituie, în acelaºi timp, o provocare pentru istoria regiunii ºi pentru relaþiile
cu Occidentul, considerat de adepþii Statului Islamic drept principalii inamici.
Prezenþa ºi perpetuarea acestui actor în regiune marcheazã una dintre cele mai
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catastrofale consecinþe ale eºecului modernizãrii în regiunea Orientului Mijlociu
Extins, transpus prin falimentul celor douã state care alimenteazã, în acest mo-
ment, cel puþin teritorial, Statul Islamic.

Simbolistica succesului ISIS vine în direct contact atât cu modernizarea ratatã ºi
cu eºecul miºcãrilor încadrate în Primãvara Arabã, cât ºi cu prezenþa ºi leadership-ul
occidental, confruntat, astãzi, la rândul sãu, cu falimentul. Foarte elocvent din
acest punct de vedere este evenimentul ce fondeazã, practic, Statul Islamic, pe
10 iunie 2014, respectiv ºtergerea graniþei de la Yaarubiya, ce separa Irak ºi
Siria, eveniment ce a fost sugestiv intitulat de cãtre adepþii ISIS „Distrugerea
frontierei Sykes-Picot“.66

Modernizarea în Orientul Mijlociu a avut câteva caracteristici ce s-au dovedit
cel puþin nefaste. În primul rând, aceasta s-a realizat în trei mari direcþii: militar,
economic ºi politic, creând aºteptãri ce nu au putut fi egalate de rezultate. Fiind
fãcutã foarte rapid ºi aproape fãrã un precedent în istoria regiunii, modernizarea
a dus la preluarea puterii de cãtre grupuri care au creat autocraþii de cele mai
multe ori militare, iar în plan economic, în ciuda descoperirii petrolului, bogãþia
a fost preluatã de aceleaºi grupuri aflate la putere, ori de cãtre forþele occidentale
care au beneficiat de pe urma combustibililor fosili, în timp ce sãrãcia s-a perpe-
tuat în rândul majoritãþii populaþiei, creând, constant, instabilitate ºi determinând
populaþia sã caute în permanenþã vinovaþii, Occidentul fiind de fiecare datã cel
mai la îndemânã.67

În al doilea rând, modernizarea nu s-a concentrat aproape deloc asupra aspec-
tului social ºi al celui cultural, creând o prãpastie între mediile înalte politic ºi
economic ºi populaþia care a rãmas puternic impregnatã de elemente tradiþiona-
liste ºi care a putut fi foarte uºor influenþatã de grupãri radicale ºi de ideologiile
acestora. Nu în ultimul rând, se remarcã faptul cã modernizarea a fost efectuatã
în valuri, de multe ori fiind dãrâmat avansul anterior înainte de a fi demarat un
nou proces de reforme. Cazul dictaturilor militare care au înlãturat formele de
guvernare instaurate de Occident, dar ºi cel al guvernelor autoritariste preluate
de minoritãþi, ori radicale, cum este cazul Siriei, Irak-ului ºi al Republicii Islamiste
Iran, constituie dovezi clare în acest sens.

În aceste condiþii, caracterul incomplet al modernizãrii în aceastã regiune nu
doar cã a adâncit discrepanþele la nivel social, ci a creat mutaþii socio-economice
ºi politice foarte greu de înþeles ºi de gestionat. Partidul Baas este o astfel de muta-
þie, la fel cum este ºi sistemul de organizare clientelar pe care îl regãsim ºi astãzi
în Siria. La fel cum secularismul a fost de multe ori perceput ca fiind unul con-
flictual cu propria tradiþie derivatã din religie, în domeniul economic, sistemul
capitalist a provocat de foarte multe ori nemulþumiri majore în rândul populaþiei
care vedea cum puterea economicã, organizatã conform influenþelor occidentale,
era deþinutã tot mai mult de o pãturã bogatã care lãrgea diferenþele sociale îmbo-
gãþindu-se graþie împrumuturilor acordate populaþiei de rând, de multe ori în con-
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diþii dezastruoase pentru debitori. Înlocuind rolul bãncilor din Occident, astfel de
persoane sau grupuri de persoane, cunoscute sub denumirea de waqfs68, nu doar
cã au preluat ideile ºi sistemul economic capitalist pentru propriul beneficiu, con-
stituind astfel o nouã deviaþie a modernizãrii, dar au creat noi motive de revoltã
în rândul populaþiei, revoltã care s-a îndreptat atât asupra propriilor guverne, cât
ºi asupra Occidentului tras la rãspundere.

Nu în ultimul rând, modernizarea, ca ºi procesul de democratizare ce urmeazã,
de multe ori, acestuia, sunt reprezentate în literatura de specialitate ca un parte-
neriat între generaþii, perceput atât sub forma unui contract social, cât ºi în ce pri-
veºte planul economic, prin distribuirea, în egalã mãsurã, a veniturilor ºi a costu-
rilor între generaþii, fie cã vorbim de nivelul macro, fie cã ne referim la nivelul
întregii societãþi.69 Deºi constituie o provocare ºi la nivelul societãþilor avansate,
întâlnind cazuri în care generaþiile urmãtoare devin împovãrate de faptele sau
datoriile lãsate în urmã de cele anterioare, acest parteneriat constituie, cu timpul,
una dintre temeliile modernizãrii, o înþelegere nescrisã care perpetueazã ºi avan-
seazã progresul ºi dezvoltarea, conducând uneori cãtre schimbare, generaþiile
tinere fiind întotdeauna caracterizate prin dinamism ºi fiind primele afectate de
marile curente sociale, economice sau politice.

În Orientul Mijlociu Extins, una dintre principalele caracteristici din punct de
vedere demografic este creºterea ponderii populaþiei tinere. În contextul general
al aºa-numitei „deºteptãri politice globale“, acest sector de populaþie este cel mai
predispus atât la schimbare, cât ºi la manifestãri violente din dorinþa de schimbare,
de orice fel ar fi aceasta. Conducând schimbarea prin accesul rapid la mijloacele
de informare în masã, în special Internetul, tinerii din Orientul Mijlociu repre-
zintã prin ei înºiºi o accelerare a istoriei, în aceeaºi mãsurã în care tot ei reprezintã
mediul propice pentru reîntoarcerea ideilor tradiþionale.70

O altã problemã legatã de evoluþia demograficã a regiunii, o reprezintã pon-
derea tot mai mare a populaþiei urbane, rezultat al unei urbanizãri spectaculoase
ºi al unei migraþii masive de la sat la oraº, ce au modificat radical ºi într-un timp
foarte scurt o societate predominant ruralã ºi al cãrei tradiþionalism ºi organizare
tribalã erau sinonime cu organizarea tribalã.71 Rezultatul a fost crearea unor ve-
ritabile mutaþii sociale ce au determinat apariþia în mediul urban a unor centre de
rãspândire a ideilor tradiþionale care s-au gãsit cel mai uºor reprezentate de ideile
radicale islamiste ce se bazeazã, la rândul lor, puternic, pe elemente tradiþionale.

Pentru mulþi teoreticieni ºi analiºti politici occidentali, problemele principale
pe care le implicã situaþia tensionatã din Orientul Mijlociu sunt legate de prezenþa
terorismului ºi riscul proliferãrii acestuia, alimentat de curentele radicale, inclusiv
prin achiziþia de armament nuclear. „A bloca aceastã combinare presupune politici
privind contracararea terorismului, realizarea neproliferãrii, asigurarea unei pro-
tecþii mai bune a materialelor nucleare strãine ºi, în mod special, crearea stabili-
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tãþii în Orientul Mijlociu ºi atenþia acordatã statelor eºuate“72. Soluþia pentru
ultimele douã probleme enunþate aici a fost vreme îndelungatã privitã prin pris-
ma unor creºteri economice ºi educaþionale în zonã, a dezvoltãrii societãþii civile
ºi o creºtere a participãrii politice, în special în ce priveºte populaþia tânãrã.73
Soluþiile de acest gen, însã, au fost demontate, pe rând, de eºecul PrimãveriiArabe,
de prevalenþa ºi înmulþirea statelor eºuate în regiune ºi, mai ales, de revirimentul
islamic petrecut concomitent cu o retragere occidentalã bazatã, în mare, pe pro-
priile calcule strategice ce exclud, de foarte multe ori, situaþia din statele de aici.

Concluzii

Greºit sau nu, momentul Acordurilor Sykes-Picot are un ecou deosebit astãzi,
dând startul proceselor de transformare ºi evoluþiilor din Orientul Mijlociu Extins,
a cãror succesiune ni se înfãþiºeazã astãzi în toatã decãderea ei. Influenþa exerci-
tatã de Occident în regiune a fost neîntreruptã pentru urmãtorii 100 de ani, de ea
legându-se începutul statalitãþii ºi instalarea ºi menþinerea unui echilibru precar
în regiune pe care astãzi îl vedem prãbuºindu-se, în parte datorat tot acestei in-
fluenþe. În contextul rezultatului negativ al campaniilor din Irak ºi Afganistan ºi
a gestionãrii dezastruoase a crizelor recente din Libia, Siria ºi Irak, prezenþa
occidentalã ºi influenþa acesteia se face simþitã din ce în ce mai negativ ºi mai
puþin cantitativ într-o regiune ce poate colapsa în întregime. Lipsa unui leadership
extern care sã modereze puternicele diviziuni sectare din interiorul lumii islamice
ºi care sã gestioneze construcþia ºi stabilizarea instituþiilor într-o regiune care
încã nu ºi-a definitivat procesul de modernizare timpurie, într-o regiune unde
majoritatea statelor nu s-au aflat încã în faþa unei lipse de coordonare externã, a
accelerat procesele de dezintegrare prezente în rândul multor state ºi va duce, cu
siguranþã, la o perpetuare a instabilitãþii. Aceasta se petrece cu atât mai mult în
contextul în care, în plan intern, avem de-a face cu guvernãri autoritare ºi abuzive
care nu mai reprezintã populaþia ºi care nu mai pot asigura existenþa statului ca
întreg. Indiferent de poziþia din care privim, forþele occidentale au contribuit la
situaþia actualã ºi se prea poate sã fie nevoite sã revinã în regiune, voit sau nu, în
contextul în care actuala crizã a migraþiei ºi reemergenþa terorismului au fãcut ca
regiunea Orientului Mijlociu Extins sã vinã peste Occident.

Exemplele de stabilitate, cum sunt Arabia Sauditã, monarhiile arabe din Bahrain
sau Iordania sau chiar ºi fragilul exemplu egiptean, sau cele de tranziþie reuºitã,
cel puþin pentru moment, spre democraþie, cum este cazul tunisian, pot, desigur,
fi exportate în contrapondere cu ascensiunea islamismului radical, însã la fel de
bine putem asista, în viitor, la o perpetuare a falimentelor statale ce pot duce la
un faliment al întregii regiuni.

La 100 de ani de la Sykes-Picot, dupã începutul statalitãþii, dupã o modernizare
fragilã, dupã ascensiunea naþionalistã ºi guvernãri autoritare, asistãm astãzi la
exacerbarea islamicã, la falimente statale, contrapuse peste o retragere a Occi-
dentului ce pare cã intervine în cel mai nepotrivit moment ºi la o spiralã a insta-
bilitãþii ºi a violenþei ce riscã sã cuprindã întreaga regiune a Orientului Mijlociu
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Extins ºi, odatã cu aceasta, o implicare negativã a întregii lumi.
Fãrã a exista o singurã linie posibilã referitoare la evoluþia viitoare a regiunii,

Orientul Mijlociu Extins reprezintã una dintre cele mai dinamice zone fierbinþi
de pe glob, putând fi, dupã cum în trecut a reprezentat izvorul ºi leagãnul civili-
zaþiei, locul de pornire a schimbãrii ordinii internaþionale aºa cum o ºtim. Dacã
schimbarea va fi în bine sau în rãu, rãspunsul depinde de un cadru foarte larg de
factori, printre care se aflã, însã, ºi procesele de modernizare ºi stabilizare a regi-
unii, precum ºi implicarea raþionalã, bine ºi corect delimitatã ºi integratoare a
forþelor externe, atât din proximitatea regionalã, cât ºi în ce priveºte marile puteri,
inclusiv ºi, poate, cu precãdere, cele occidentale.
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