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CUVÂNT ÎNAINTE

Cartea este consacrată unui subiect din familia mai largă a relaţiei dintre religie şi politică circumscris
la o zonă aflată în actualitatea teoretică şi în geopolitica internaţională : Islamul şi ţările ce se proclamă
islamice. Literatura amplă ce i se consacră este o confruntare cu o realitate complexă şi greu de explicat sau
descifrat, circulând uneori teze eronate sau ambigui.
Lucrarea se distinge de la început printr-o documentare amplă şi o cercetare atât a surselor istorice, cât
şi a celor politice şi economice cu raţionament riguros şi nuanţat în acelaşi timp. Concluziile nu conduc doar
la o clarificare conceptuală ce fac uz de filosofia politică, ci vizează direct politicile ce se confundă în interiorul
acestor state şi în relaţiile lor cu alte regiuni sau state, cu învăţăminte pentru studiul relaţiilor internaţionale şi
răspunzând unui acut interes a publicului larg.. Ceea ce autoarea constată este o nepotrivire între termenii în
care Islamul îşi îmbracă enunţurile şi modul de abordare diferit al concepţiilor politice ce domină în Occident.
Bibliografia adusă la zi, trimiterile la texte şi analiza pe discursul politic şi religios şi luarea în
considerare a şcolilor islamice de interpretare vechi şi noi sunt calităţile care caracterizează cercetarea
întreprinsă. Ca exemplu, mult citate şi folosite valorile expuse de Benazir Bhutto în cartea intitulată :
“Conciliere. Islam. Politică. Cooperare”, trimisă la editură în forma finală cu o zi înainte de asasinarea fostei
preşedinte al Pakistanului, în februarie 2008, şi apărută recent în librăriile din Occident.
Deşi Islamul uneşte în aceeaşi imagine conceptuală politica şi religia, prelungită în nesepararea
puterilor în stat, evidentă în domeniul justiţiei, autoarea încearcă să dezlege acest nod punând întrebarea: legate
fiind, care dintre ele are o poziţie prioritară. Atât Coranul cât şi practica primelor secole sau mai târziu
funcţionara Imperiului Otoman care a animat scena islamică timp de şase secole (1300-1900), preeminenţa şi
politica internă şi mai mult decât ea revenea Califului sau Sultanului. În paralel, religia asigura disciplina,
obedienţa şi coeziunea populaţiei, ca şi totalitatea simbolurilor, a reprezentării şi a limbajului.
În termenii filosofici ai lui Mircea Florian, această poziţie este “recesivă”, adică adjunctă, secundară,
care uneori împiedică sau ascunde mobilul real şi principal al relaţiei deţinute de celălalt termen al ei.
În această abordare, marile cuceriri şi extinderi ale Islamului, atribuite extinderii ariei sale, trebuiesc
cercetate în lumina legilor imperiale sau a năvălirilor asiatice ce s-au revărsat asupra Europei şi a luptei pentru
putere şi dominaţie. În cazul Imperiului Mongol, această preeminenţă a factorului de putere, central în studiul
politic, este evidentă. Al doilea val ce a urmat celui arabo-islamic, invazia mongolă, nu a fluturat niciun steag
religios. A adoptat ulterior o religie existentă, convenabilă (cea islamică), iar ca motor istoric a urmat linia de
8
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expansiune a arabilor, cu câteva modificări de itinerar şi ţinte (preferinţa Nordului faţă de Sud şi a Estului faţă
de Vest).
Conceptele invocate de mediul islamului sunt analizate succesiv. Fundamentalismul este pentru
autoarea cărţii acel curent prezent în toate religiile de a recurge exclusiv la textele de bază, fundamentale care
l-au generat şi întemeiat. Există o carte sau o culegere texte sacre pe baza cărora s-a dezvoltat şi extins fiecare
religie. În general, şcoala fundamentalistă are adepţi în momentele tulburi sau de criză acută, când apelul la
rădăcini şi puritate are efect. Fundamentalismul bine reprezentat în creştinism de secte, culte şi mişcări, fiind
prezent în religiile monoteiste sau orientale, nu este specific Islamului. Raportarea constantă la Coran, cartea
sa sfântă şi rolul major pe care-l joacă în educaţia tinerei generaţii, ca şi în comportamentul discipolilor, face
ca această trăsătură să-i fie atribuită cu prioritate. Autoarea scoate la iveală alţi doi factori activi în Islam –
diversitatea şcolilor interpretative a Coranului şi existenţa unei schisme adânci între şiiţi şi sunniţi, dacă lăsăm
la o parte o altă zonă a sub-religiei cu mai puţini adepţi (wahabiţi, alawiţi ş.a.). Singura idee centrală a
Coranului este unicitatea divinităţii, complexul şi totalul monoteism. După Coran, Allah s-a făcut cunoscut şi
a transmis mesajul său prin sute de prooroci, importanţi fiind Musa (Moise) şi Isa (Isus), pe lângă poziţia de
vârf acordată lui Abraham (Avram). Atenţia acordată celorlalţi monoteişti (evrei şi creştinii) s-a manifestat în
atitudini de toleranţă, esenţiale în momentele de înflorire a califatelor din Asia si din Europa (Spania). Atât
creştinii cât şi evreii ocupau locuri de frunte în filosofie, ştiinţă, în economie şi cultură.
Este bine cunoscută traiectoria grecească-arabă şi apoi latină a textelor care au stat la naşterea şi
dezvoltarea ştiinţelor şi filosofiei, a chimie şi medicinii în Europa Medievală. Până astăzi, au fost folosite
cuvintele algebră şi algoritm ca termeni arabi. Iată cum, nici istoria relaţiilor islamo-europene nu poate figura
în mod strict conflictual, căci are şi ea momente de intensă cooperare şi influenţe reciproce benefice.
Ca opoziţie la fundamentalişti şi la interpretărilor extremiste în rândul Islamului şi a păturilor cultivate
au apărut şcolile moderniste sau reformiste. Bazându-se tot pe cuvintele Coranului, acestea încercau să
adapteze prevederile sale la exigenţele vieţii, armonizarea cu progresele ştiinţei, cu noile cunoştinţe dobândite
de civilizaţie modernă în general, cu un ton moderat şi prudent, nu cu scopul de a anula aceste prevederi, ci
mai mult cu intenţia de a nu le vedea invocate ca obstacole de netrecut în străduinţa de a se pune la pas cu
vremea.
Numărul reformiştilor sau a moderaţilor a întrecut cu mult pe fanaticii fundamentalismului. Aceştia,
relevă cartea, au câştigat însă audienţă la populaţii, în momente când puterea se afla în mâna coloniştilor.
Reformiştii au fost învinuiţi drept complici ai ocupanţilor străini, iar chemarea la puritatea originară trecea
drept un gest de apărare a identităţii ameninţate.
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În Coran, stâlpii religiei musulmane sunt cinci: primul este credinţa în Dumnezeu: Allah,
celelalte patru sunt reguli de comportament constând în plecăciunile zilnice, contribuţii la agenda socială,
pelerinaj la Mecca. Jihadul nu figurează printre comandamentele supreme sau stâlpii privilegiali ai religiei. În
cazul lui se produce cea mai însemnată deturnare de concepte şi confecţionarea unei măşti sacre pentru o
acţiune de terorism, îndreptată spre sfera „statelor creştine”. Este o strategie care are efecte considerabile
asupra maselor supuse, obişnuite cu chemarea muezinului. Atacul împotriva occidentului ar fi putut invoca
orice alt motiv: lupta împotriva neocolonialismului, naţionalism ce-şi iese din albie, război subteran în absenţa
posibilităţii de a-l duce în câmp deschis, lupta pentru resursele înstrăinate şi câştigarea unor poziţii într-o
confruntare economică. Dar nici un motiv nu conferă sacralitatea şi absolutismul chemării la luptă, proprii
acestui concept format şi denaturat.
Prezentul volum reuşeşte să analizeze acest proces şi resorturile acestei strategii perfide, dar ingenioase
şi simple. Scopul teroriştilor este de a produce haos în societăţile pe care le vizează, de stabilitate şi panică.
Dar mai presus de ele stă viziunea unei înfruntări la scară mondială prin declanşarea unui război deschis între
cele două religii dominante în lume. Teza inevitabilităţii acestei ciocniri se găseşte în lucrările lui Huntington,
care dezvoltă teza lui Toynbee care la origine, identifică civilizaţia cu religia şi explică istoria în termenii
ciocnirii civilizaţiilor şi religiilor. Este semnificativ că această poziţie a lui Huntington a fost criticată sau
respinsă de alţi istorici şi cercetători. Iar statele occidentale au evitat cu grijă capcana de a adopta o viziune a
„inevitabilului” război între religii. După câteva scăpări de limbaj a fost formulată interdicţia de a vedea în
lupta împotriva terorismului o implicaţie religioasă şi de a pune religiile în lista existentelor tulburări.
Inerţia prejudecăţilor face ca şi în Occident să răbufnească sentimente ostile şi denigratoare le adresa
religiei musulmane aşa cum arată cazul presei din Danemarca. Dar şi cercetători de prestigiu nu sunt mai
prejos. În cartea sa recentă: „Lumi în război. Lupta de 2500 de ani între Est şi Vest”, Oxford University 2008,
profesorul Pagden de la Universitatea din Los Angeles descrie o confruntare eternă dintre liberalul şi
secularizatul Vest şi Estul superstiţios şi crud. Pentru el Jihadul este o continuare a unei încleştări continue şi
acceptă teza al-Qaeda a inevitabilităţii confruntării între civilizaţii.
Cartea dnei Virginia Mircea invită la o reflecţie mai adâncă asupra proceselor lumii contemporane,
atât tezele sale cât şi argumentaţia au pecetea originalităţii. Fundamentalismul religios nu poate fi considerat
după autoare o bază suficientă pentru totalitarism. Islamul a produs într-adevăr conducători cu autoritate
strictă, dar ei nu s-au îndepărtat de formula regală de guvernământ, care este prezentă în câteva zeci de ţări ale
regiunii, supunându-se unui proces de introducere a cerinţelor democraţiei (constituţie, alegeri, sisteme
juridice de stat).
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Judecata critică şi independentă a autoarei a produs o lucrare de veritabilă investigaţie ştiinţifică, exact
la momentul în care tema tratată deseori fără soluţii şi perspective, ocupă scena din faţă a politicii şi
problemelor mondiale. Cititorii o pot aşeza cu satisfacţie în biblioteca lor de referinţă. Vor fi mult ajutaţi în
înţelegerea evenimentelor care ne sesizează în prezent şi într-un viitor în care tema nu se va desprinde de
mersul lumii contemporane.

Academician Mircea Maliţa
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Cercetarea impactului, pe care resurecţia fundamentalismelor religioase îl are asupra regimurilor
politice, reprezintă nu o temă de cercetare, ci un domeniu. Din acest punct de vedere, lucrarea „Islamul şi
soarta lumii - Fundamentalismul islamic ca ideologie politică” a autoarei Virginia Mircea, are nu doar meritul
primordialităţii tematice, ci şi pe cel al marcării primelor direcţii şi repere, pentru cercetările ulterioare, în
teritoriul de graniţă şi de cooperare al sociologiei politice, politologiei şi relaţiilor internaţionale. Urgenţa
studiului comportamentelor sistemele politice ca reacţie la acest nou şi puternic impuls societal a fost marcată
de spectaculoasa revenire în plan politic a terorismului internaţional, o dată cu evenimentele de la 11
septembrie 2001. Cercetarea ştiinţifică în domeniul regimurilor politice, în contextul globalizării, ar fi avut,
însă, motive însemnate să se aplece asupra problemei, mult înainte. Mai precis, după ce iluziile, ridicate la
rang de propoziţii teoretice, privind propagarea, aproape fără obstacole, universală, a regimurilor democratice,
o dată cu prăbuşirea cortinei de fier şi dizolvarea sistemului bipolar, s-au stins în mai puţin de un deceniu. Mai
mult, cercetarea politologică ar fi avut motive să sesizeze că procesul de lărgire al cercului democraţiilor este
însoţit de o mişcare simultană şi de sens opus şi anume de creştere a rezistenţei la schimbare în majoritatea
statelor non-democratice, de resurecţie a fundamentalismelor ideologice şi religioase, ca bază a unor noi
regimuri de guvernare anti-democratică şi totalitară.
Prezenta lucrare cercetează, în câmpul tematic desemnat, relaţia dintre fundamentalismul religios de
tip islamic şi regimurile politice din ţările în care islamul este religia dominantă, dacă nu unică, fixând cu
precizie cadrul demersului de analiză şi dezvoltare a ideilor proprii.
Discursul analitic, de prezentare şi argumentativ al lucrării îşi trage sevele din izvoare teoretice
multiple. Unele sunt studiile occidentale generale asupra islamului şi societăţilor islamice, ca cele ale lui J.
Esposito, T.Lippman sau Karen Armstrong; altele sunt analizele unor autori din ţări ale islamului, B.Buttho,
Khalid Duran, Abdelwahhab El-Affendi sau Azis Nanji; altele provin din literatura, tot mai bogată, care
explorează temele interacţiunii dintre societatea occidentală şi cea islamică, cum sunt lucrările lui R. Wright,
Donohue, M. Hamdi, M. Bazargan şi alţii. Fixarea cadrului conceptual, mai ales în legătură cu ideologia şi
rolul ei în limbajul şi discursul politic trimite la clasicii temei: Marx, Engels, Max Weber, K. Mannheim,
precum şi la clasicii „moderni”: Thomas Kuhn, S. Huntington, R.H. Cox , R. Barthes, D. Bell sau R. Aron. Se
vede din acest tablou, după cum este evident şi din bibliografia ataşată lucrării, integral folosită, nu doar
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preocuparea pentru o informare cât mai bogată, ci o armătură de idei şi argumente, provenind din literatură şi
introduse critic în discursul propriu pentru a asigura credibilitate şi soliditate argumentelor.
Universul informaţional al lucrării este substanţial îmbogăţit de anexele documentare, care permit
întregirea imaginii asupra fenomenului studiat.
Lucrarea „Islamul şi soarta lumii - Fundamentalismul islamic ca ideologie politică” a autoarei Virginia
Mircea studiază probele, faptice şi pe cele decurgând din analizele conceptuale, care susţin existenţa unei
legături de tip catenă între fundamentalismul religios, transformarea lui în ideologie politică, dezvoltarea
mişcărilor politico-religioase islamiste, crearea unor noi regimuri totalitare şi exportul de terorism
internaţional. Obiectivul fundamental este limpezirea tipurilor de determinări care acţionează la nivelul
legăturilor dintre verigile lanţului amintit.
Din acest obiectiv decurge coerent structura lucrării, ale cărei capitole studiază, într-o logică a
focalizării succesive: islamul, islamismul politic, fundamentalismul islamic, totalitarism şi regimuri totalitare
bazate pe fundamentalismul religios, jihadul, terorismul islamic şi terorismul de stat, pentru ca în final să ofere
o perspectivă asupra evoluţiilor posibile ale fundamentalismului islamic în secolul XXI.
Pentru că o parte din explicaţiile fenomenului provin din interiorul doctrinelor religioase şi al
interpretării lor oficiale şi neoficiale, lucrarea dezvoltă, mai ales în interiorul primelor două capitole o
adevărată „anatomie” a sistemului de reprezentări, concepte şi credinţe asociate islamului şi islamismului.
Pentru literatura de specialitate din România, lucrarea prezintă, în premieră, analiza completă a resorturilor
ideologice şi politice ale revoluţiei islamice condusă de Khomeini şi mecanismele, logica de funcţionare a
regimului politic din primul stat postmodern islamic.
Din punct de vedere al dezvoltărilor teoretice, capitolul cel mai consistent al lucrării este cel dedicat
analizei reacţiei lumii islamice la modernitate. Dincolo de bogăţia argumentelor şi de extinderea analizei,
rămâne o întrebarea care ar merita un răspuns: Cum se face, din ce cauze, reacţia islamului la modernitate, sub
forma fundamentalismului, vine atât de târziu, în raport cu etapele dezvoltării modernităţii? Nu cumva,
fundamentalismul este mai degrabă o reacţie politică la „imperialismele” modernităţii occidentale –
economice, politice, lingvistice, ideologice etc? Nu cumva fundamentalismul islamic este o reacţie de
respingere, mai degrabă a distorsiunilor pe care modernitatea occidentală le-a proiectat asupra acestei lumii,
redusă la statutul de „obiect al unei modernizări forţate”, proces motivat exclusiv de interesele economice ale
„modernizatorilor”?
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Lucrarea „Islamul şi soarta lumii - Fundamentalismul islamic ca ideologie politică” a autoarei Virginia
Mircea demontează o bună parte din erorile de interpretare şi de limbaj cu care operează discursul public şi,
din păcate, adesea, şi cel academic despre lumea islamică şi islamism, pornind de la faptul că avem de-a face
nu cu o entitate monolitică, ci cu o constelaţie de reprezentări şi formule ideologice, de fiefuri şi baze politice
care se află în competiţiei şi adesea chiar în conflict, atât pe terenul politicii, cât şi al doctrinei religioase.
Lucrarea pune în evidenţă un fapt cu totul remarcabil pentru organizarea înţelegerii fenomenului creării
şi „resurecţiei” fundamentalismului islamic: criza lumii islamice tradiţionale, prelungită până astăzi, a fost
produsă de dislocarea iniţială a autorităţii juridice, atribut al unei clase cu statut special în societatea islamică,
„ulama”, şi transferarea ei către stat, ca structură politică necongruentă social, impusă însă ca obligatorie de
cerinţele existenţei în modernitate. Acesta este „păcatul originar”, ce îşi deapănă până astăzi consecinţele.
Fenomenul fundamentalismului islamic contemporan nu este însă o simplă prelungire a crizei iniţiale.
Lucrarea precizează în concluzii, spre exemplu, că regimul taliban din Afganistan (1996-2000) a fost organizat
nu doar de o generaţie nouă de fundamentalişti, ci de un tip nou de fundamentalism, produs mai degrabă al
globalizării contemporane, decât de trecutul şi tradiţia islamică.
Din perspectiva concluziilor lucrării, fundamentalismului islamic al secolului XXI, cu corolarele sale,
regimuri totalitare şi exportul de terorism, chiar dacă este legat, prin fire multiple de „societatea tradiţională”,
nu mai poate fi înţeles şi explicat doar pe baza reacţiei faţă de modernitatea occidentală, nici măcar prin reacţia
faţă de abuzurile ei asupra societăţilor islamice. Fundamentalismul islamic al lumii de astăzi este un produs al
globalizării şi trebuie înţeles ca atare, dacă este să proiectăm strategii de depăşire a situaţiilor de confruntare.
Concluzia nescrisă, dar evidentă a lucrării poate fi foarte scurt formulată: dacă modernitatea
occidentală vrea să se universalizeze, atunci statele occidentului trebuie să exporte nu democraţie în sens de
„regimuri politice democratice”, ci cultură democratică, ceea ce nu s-au străduit prea mult să facă, sau nu în
acea parte de lume. Adevărata bătălie nu este una politică şi militară, ci una a valorilor, care nu se poate rezolva
niciodată pe calea armelor. Poate că, totuşi, Huntington avea dreptate! Din acest punct de vedere, suntem
obligaţi la o competiţie a civilizaţiilor. Ea nu trebuie, însă, neapărat, să se consume într-o confruntare, într-un
pseudo-Armaghedon. Poate avea ca efect, ceea ce pentru fundamentaliştii de toate culorile politice şi
ideologice este o imposibilitate: sinteza valorilor modernităţii şi postmodernităţii occidentale cu cele care
organizează societăţile pe alte principii, nu neapărat antimoderne, şi cu care coexistăm în spaţiul globalizat al
lumii.
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În ciuda dificultăţilor impuse de schimbarea frecventă a registrului, de la discursul de clarificare
conceptuală, la cel istorico-descriptiv şi, respectiv, de construcţie conceptuală, lucrarea „Islamul şi soarta lumii
- Fundamentalismul islamic ca ideologie politică” menţine o remarcabilă claritate a exprimării ideilor şi
argumentelor, într-un limbaj accesibil. Stilul tratării are o eleganţă ce vine din rigoare. Dacă punem la un loc
conţinutul pozitiv, dominant, al categoriilor de evaluare pe care le-am utilizat, rezultatul este neechivoc şi
relevant „SUCCES”. Un succes care vine la capătul unui efort de cercetare remarcabil din toate punctele de
vedere, de la temă şi unghi de abordare, până la concluzii.

Conf. univ. Dr. Cornel Codiţă
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În contextul istoric al relaţiilor dintre Europa şi Asia, relaţia politică-religie capătă o semnificaţie
aparte. În antichitate, imperiile din Asia s-au ciocnit în repetate rânduri cu cele din Europa (perşii invadând
Grecia, grecii invadând Persia, romanii în conflictele cu parţii). Primele secole ale mileniului I d.Hr. însumează
în Europa aşa-numită perioadă a „invaziilor barbare” în care valuri repetate de invadatori vin din Asia în
Europa. Acest proces secular este şi el subsumat de relaţia nomazi-sedentari, întrucât toţi invadatorii
proveneau la origine din triburi nomade, care, unindu-se într-o masă critică, îşi părăseau locurile în căutarea
altora mai prielnice şi mai bogate.
Invazia arabă şi cucerirea Africii de Nord şi a unei părţi din Sudul european se înscrie în seria de
invazii care au început cu hunii şi au au continuat cu goţii, vandalii, cumanii, pecinegii, triburile germanice şi
alţii care au terminat prin a se stabili şi asimila continentul european. Religia a fost un factor esenţial în
procesul de înnoire. Între acest val milenar şi următorul, care aparţine după anul 1200 d.Hr. mongolilor şi
turcilor, se înscrie invazia arabă, care are trăsături proprii. Ea le dă celorlalte două religia sa.
Ca toate triburile nomade, după pasul unificării şi dotarea cu forţă militară, arabii au cucerit oraşele
bogate al Orientului şi au continuat expansiunea în Occident. Dincolo de politicile adoptate (strategii, decizii)
şi motivaţiile care îi însufleţeau pe luptători (în cazul arabilor de natură religioasă), există stratul studiat de
antropologie şi demografie, al unor mari şi continue mişcări ale populaţiilor umane, ce nu poate fi neglijat nici
în situaţia lumii contemporane.
În paralel cu planul politic şi cel militar strategic, există în relaţia actuală a Asiei cu Occidentul migraţia
intensă de populaţie, care a luat proporţii ne mai atinse în Europa şi continentul american, unde există
comunităţi largi de imigranţi asiatici. Ele sunt tot o expresie a exodurilor ciclice produse de pompele
demografice pe care le deţine continentul asiatic.
În revers, istoria Europei este parţial sau în întregime absorbită de încercarea de a stăvili invazia
asiatică. De la ciocnirile imperiale persano-greceşti şi prin încercările Imperiului Roman (Traian intenţiona să
întemeieze o Asia Romana) sau ale Bizanţului, prin lupte directe cu invadatorii (hunii care sfârşesc prin a se
stabili în Panonia sau goţii care se creştinează printre cei dintâi) se ajunge la cruciade, cea mai însemnată şi
organizată replică dată pe ţărmurile mediteraneene ale Asiei. După valul mongol care se retrage abia în secolul
XIV urmează lunga şi dificila sfidare a Imperiului Otoman care se instalează şi pe teritorii europene.
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Paralel cu slăbirea acestuia, apare o nouă strategie ofensivă europeană în direcţia altor continente, în
special Asia, prin colonialism. În secolul XIX modernizarea Europei se alimentează din cuceririle şi dominaţia
colonială. Aproape toate imperiile şi statele mai mici devin puteri coloniale, pe teritorii externe de o întindere
de zeci de ori mai mari decât aria lor europeană. Astfel că secolul XX începe cu o Europă imperială ce
controlează aproape deplin Asia şi Africa. Cele două războaie mondiale desfiinţează această postură. În
perioada Războiului Rece, statele eliberate de colonialism trec printr-o serie de transformări la toate nivelurile
societăţii şi în multe dintre ele religia capătă un rol important.
În contextul actual în care atenţia opiniei publice internaţionale este concentrată asupra teatrelor de
operaţiuni militare din Irak şi Afganistan în ceea ce se doreşte a fi o „cruciadă” împotriva terorismului, termeni
precum „fundamentalism islamic”, „islamism”, „terorism” sunt foarte des folosiţi, nu numai de mijloacele de
comunicare în masă, ci şi de specialişti în domeniul relaţiilor internaţionale. Cu toate acestea, confuzia în ceea
ce priveşte fundamentalismul islamic este departe de a fi îndreptată, mai ales în zona cercetării ştiinţifice din
pricina lipsei instrumentelor de analiză; deseori sunt aplicate şabloane ale valorilor occidentale peste realităţi
culturale diferite, cu consecinţa perpetuării conflictului şi a lipsei de toleranţă.
Pentru că „problema islamică” a devenit un subiect de mare actualitate politică şi pentru că va rămâne
un subiect de interes nu numai al relaţiilor internaţionale, ci şi al ştiinţelor politice, este necesară o analiză
serioasă a ideologiilor şi regimurilor din Orientul Mijlociu şi Asia Centrală, dincolo de stereotipurile
vehiculate de mass-media naţională şi internaţională.
Deşi domeniul politic şi cel religios s-au intersectat în numeroase rânduri (un exemplu ar fi
protestatismul şi liberalismul), în perioada contemporană asistăm la apariţia fundamentalismului religios, în
care politica (la fel ca toate celelalte aspecte ale vieţii personale sau sociale) este subordonată „adevărurilor
relevate” ale doctrinei religioase. Din această perspectivă, viaţa politică şi socială trebuie organizată pe baza
principiilor religioase originare sau esenţiale aşa cum apar ele în interpretarea textelor sacre. Cum interpretarea
textelor sacre transformă principiile într-o viziune asupra lumii, fundamentalismul poate fi tratat ca o ideologie
de sine stătătoare.
Fundamentalismul nu este un fenomen al secolului XX, dar cunoaşte în acest veac o puternică şi,
aparent, paradoxală revigorare. În unele părţi ale lumii fundamentalismul a apărut ca urmare a decăderii
imperiilor coloniale şi a formării unor naţiuni noi, independente. Deşi fundamentaliştii se revendică în general
de la tradiţii de secole, nu trebuie priviţi ca rămăşiţe ale trecutului. Trăsătura distinctă a fundamentalismului
este dialogul între el şi cultura modernă şi interacţiunea cu aceasta. Mişcările fundamentaliste se definesc în
opoziţie cu modernitatea, prin poziţia faţă de secularizarea societăţii, prin explicarea tuturor relelor acestei
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lumi prin încălcarea voinţei divine. Ele apar pe un fond de „oboseală” a modernităţii, de epuizare a unora
dintre valorile sale, mai ales ca o reacţie la criza ideologiilor politice, bazate în ateism, şi a reducţionismului
scientist, care a extirpat artificial puncte de reper necesare unei dimensiuni spiritual-religioase, la nivelul vieţii
cotidiene.
Dintre toate formele de fundamentalism religios, cel mai semnificativ din punct de vedere politic este
fundamentalismul islamic; acesta transcende graniţele unui singur stat deoarece se bazează pe o identitate
politică transnaţională a tuturor celor care se supun învăţăturilor Profetului Mohamed şi respectă „calea
Islamului”. Fundamentalismul islamic, bazat pe învăţătura Coranului şi pe Sunna, Hadith şi Sharia, are
caracteristicile nu doar ale unei ideologii politice, ci poate lua forma unei ideologii politice totale: ea are un
răspuns pentru fiecare segment al vieţii politice, economice, sociale etc. Iar devierea de la norma acestei
ideologii este pedepsită nu doar simbolic, ci şi social, juridic şi politic.
Fundamentalismul islamic, ideologie afirmată deplin o dată cu Revoluţia Islamică din Iran (1979),
propune întoarcerea la gloria pierdută, prin eliminarea influenţelor vestice, occidentale, care au pervertit
„Islamul”. Cu toate acestea, poate cea mai influentă intervenţie a Vestului asupra fundamentalismului islamic
este faptul că acesta a devenit, o ideologie, nu doar la nivelul analizei politice, ci mai ales la nivelul identificării
de grup; Hassan Al-Turabi, liderul mişcării islamiste din Sudan spunea: „Nu suntem nici socialişti, nici
capitalişti, ci musulmani”; musulmanii din vechime spuneau: „Nu suntem nici evrei, nici creştini, ci
musulmani.”
Cu toate că fundamentalismul islamic s-a răspândit în toată zona Orientului Mijlociu, Asia Centrală,
Nordul Africii şi până în Malaezia, caracteristicile politice ale regimurilor pe care le-a creat au fost diferite;
„trezirea islamică” are o formă deschisă, liberală şi tolerantă în Malaezia, în vreme ce în Iran, de pildă, are loc
un efort totalitar de impunere a legii islamice (Sharia), iar în Afganistan în timpul regimului taliban s-a mers
chiar mai departe impunându-se un regim al terorii. Cu toate acestea, în toate statele lumii arabe au apărut
mişcări islamiste, care au toate caracteristicile mişcării totalitare. Chiar dacă regimurile non islamice care au
existat în regiunea arabă au fost forme autoritare sau dictatoriale, nici unul nu a avut caracteristicile
totalitarismului pe care le imprimă islamismul: mişcarea (susţinută civil şi militar), ideologia
(fundamentalismul islamic), monopolul informaţiilor în condiţii de dezvoltare tehnologică, partidul unic (mai
ales după loviturile de stat) şi teroarea. La aceste caracteristici, asociate în teoria politică regimurilor totalitare,
se adaugă un element nou: mişcarea teroristă, ca vector al afirmării şi promovării internaţionale, ca formă de
„export de fundamentalism”. Mişcarea islamistă este sprijinită de organizaţii teroriste care nu organizează
atentate doar pe teritoriul statelor amintite, ci în întreaga lume, pentru că islamismul împarte lumea în două
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regiuni: dar-al Islam (regiunea supusă voinţei lui Allah) şi dar-al Harb, regiunea războiului ce trebuie
convertită. Iar statele din restul lumii, cu atât mai mult cele care sunt considerate a fi direct răspunzătoare de
decăderea lumii arabe, devin subiectul acţiunilor teroriste.
Prezenta lucrare urmăreşte completarea cercetării în domeniul fundamentalismului islamic şi a
mişcărilor fundamentalist islamice cu scopul de a investiga modul în care religia islamică este transformată în
ideologie politică şi generează mişcări islamiste, precum şi modul în care liderii acestor mişcări o dată ajunşi
la putere creează un regim politic totalitar bazat pe religie. De asemenea lucrarea va reliefa diferenţa dintre
teocraţie ca formă de guvernământ şi regimul politic totalitar fundamentat pe religia islamică. Cercetarea
urmăreşte cu predilecţie descifrarea legăturilor dintre fundamentalismul islamic, regimul politic totalitar bazat
pe fundamentalismul islamic ca ideologie politică şi exportul de violenţă sub forma terorismului.
Obiectivul lucrării este de a oferi o imagine conceptuală cât mai nuanţată şi cât mai bine fundamentată
asupra complexităţii determinărilor politice, culturale, economice şi sociale, care fac din fundamentalismul
islamic una dintre cele mai importante manifestări civilizaţionale ale secolului XXI. Una care confruntă nu
doar spaţiul politic şi de securitate occidental, ci însăşi valorile modernităţii occidentale târzii şi ale
postmodernităţii. După cum asaltează sau provoacă şi valorile altor spaţii culturale, cum este cel al budismului,
shintoismului şi, cu atît mai puternic pe cel al islamului laicizat, supravieţuitor de secole atât în Occident, cât
şi în Orient.
Lucrarea este o cercetare interdisciplinară care apelează la cunoştinţe din domeniul istoriei, ştiinţelor
politice şi relaţiilor internaţionale. Italianul G. Gozzer publica în anul 1983 un articol cu titlul „Un concept
încă neclar definit – interdisciplinaritatea”. Acest concept a fost privit o perioadă ca situându-se între un
panaceu de ordin pedagogic sau epistemologic şi o formulă susceptibilă de a încuraja superficialitatea şi
dezordinea spirituală, aceasta din urmă putând duce la suprimarea sau la amestecarea disciplinelor şi, astfel,
la punerea în discuţie a profesorilor, prin tradiţie posesori ai unei formări monodisciplinare. Un rol important
în promovarea interdisciplinarităţii l-a avut National Science Teachers Association (NSTA) din S.U.A., care
a elaborat în anul 1964 o listă de concepte fundamentale comune ştiinţelor, pentru îmbunătăţirea curriculei.
Astăzi, interdisciplinaritatea reprezintă una din cele mai importante şi complexe probleme teoretice şi practice
pentru dezvoltarea ştiinţei, pentru o nouă pedagogie a unităţii. Istoria ştiinţei cunoaşte încercări de cooperare
şi întrepătrunderi, ca şi strădanii de a le dezvolta. Argumentul care pledează pentru interdisciplinaritate nu
constă în faptul că disciplinele ar reprezenta o teorie eronată a cunoaşterii, ci că ele nu ne dau imaginea
completă a lucrurilor privite izolat. Articulându-se între ele, integrându-se, ele îşi îndeplinesc rolul cunoaşterii
într-un mod eficient.
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PARTEA I
I. ISLAMUL 1
O preocupare majoră a sociologilor din secolul al XIX-lea a fost eliminarea distincţiei dintre religios
şi non-religios. Acum, după mai bine de un secol de modernizare, se încearcă stabilirea unei distincţii între
religios şi mai religios. Această “hiper-religiozitate”, conţinută astăzi în termeni ca fundamentalism,
revivalism, conservatorism, fanatism sau extremism, pare să fie un curent global, care cuprinde majoritatea
credinţelor religioase ale lumii. Iar în Occident ea a modelat o anumită imagine, negativă, în special a
societăţilor musulmane.
Atentatele teroriste din 9/11 din SUA şi evenimentele ulterioare au intensificat puternic temerile
occidentalilor faţă de “ameninţarea” “fundamentalismului islamic” şi astfel au întărit mai mult ca oricând
ideea că “musulmanii sunt unici”. Dar “unicitatea” musulmanilor nu este o noutate: ea a reprezentat piatra de
temelie a aşa-numitei perspective orientaliste, adoptată de gânditorii modernişti islamişti. Pentru aceştia,
Orientalismul a reprezentat un aparat discursiv care a generat cunoştinţe ca instrument al puterii, ca mijloc de
menţinere a dominaţiei 2. Orientalismul ne este prezentat, în general, de romancieri, artişti, diplomaţi, profesori
şi acum de mass-media ca fiind o entitate monolitică, fundamental statică, şi implicit “unică”. Accentuând
“excepţionalismul” societăţilor musulmane în general, aceştia se concentrează asupra conceptelor restrânse
de cultură şi religie (statice) drept context al continuităţii istorice, şi asupra elitelor individuale sau a forţelor
externe ca sursă de schimbare (singulară).
Termenii “lumea islamică” şi “societatea islamică”, folosite la singular, în sens abstract, pot implica
ideea că islamul este factorul central care modelează dinamica acestor societăţi 3. “Societatea islamică” devine
o generalitate construită de alţii pentru a descrie musulmanii şi culturile lor. Este felul în care alţii îşi
imaginează cum sunt, sau chiar cum ar trebui să fie musulmanii. Această imagine a fost perpetuată într-o
anumită măsură de anumite grupuri musulmane (în special islamişti), care şi ei construiesc un peisaj islamic
unitar. Spre deosebire de aceasta, sintagma “societăţi musulmane”, ca entităţi pluraliste şi concrete, permite
majorităţii musulmane să îşi definească propria realitate într-o manieră inevitabil dezbătută, diferenţiată şi
dinamică. Aici accentul nu este pus pe Islam, ci pe musulmani ca agenţi ai societăţilor şi culturilor lor. Iar

În conţinutul lucrării voi utiliza adesea termenul ca substantiv propriu din considerentul că Islamul reprezintă nu doar o religie
(islam – subs. comun), ci o lume şi un mod de viaţă la fel ca şi termenul Occident.
2
Edward Said, Orientalism, New York: Vintage, 1979; Maxime Rodinson, Europe and the Mystique of Islam, University of
Washington Press, 1987.
3
Vezi: Asef Bayat, “The Use and Abuse of ‘Muslim Societies’”, ISIM Newsletter, nr. 13, decembrie 2003, p. 5.
1
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“cultura” nu este înţeleasă ca un set de coduri şi comportamente statice, ci ca o serie de procese, mereu
schimbătoare, flexibile şi contestate. Acestea sunt societăţile în care anumite aspecte ale Islamului, interpretate
şi adoptate în diferite moduri, au influenţat unele domenii ale vieţii publice şi private – inclusiv domeniul
eticii, al relaţiilor de familie şi între sexe, legislaţia, uneori politica şi statul. Ceea ce au ele în comun este
recursul tuturor musulmanilor (fie ei liberali sau conservatori, activişti sau laici) la “adevăratul” Islam, la
textele sacre.
Premisa noastră este aceea că “societăţile musulmane” – ca entităţi concrete sau reale – nu sunt
niciodată monolitice în sine, niciodată religioase prin definiţie, iar culturile lor nu se reduc doar la religie. Întradevăr, culturile naţionale, experienţele istorice, traiectoriile politice, precum şi statutul social au produs
adesea diferite culturi şi subculturi ale Islamului, percepţii şi practici religioase comune şi diferite ale
naţiunilor care au religie musulmană. Iar fiecare ţară “musulmană” (sau predominant musulmană) se compune
din oameni cu diferite grade de afiliere religioasă. În acest sens, societăţile musulmane sunt destul de
asemănătoare corespondentelor lor din lumea în curs de dezvoltare. Asemănările sunt induse în principal de
permanentul proces de globalizare, care tinde să genereze nu doar diferenţiere, ci şi numeroase structuri şi
procese paralele în rândul popoarelor lumii.
Însă, în ciuda numeroaselor asemănări structurale, Orientul Mijlociu musulman (iar acum prin
extensie lumea musulmană) este încă măsurat într-un sistem de referinţă “excepţionalist” a cărui piesă
principală este religio-centrismul. Astfel, autoritarismul, “societăţile civile slab dezvoltate” şi cultura politică
deficientă a regiunii sunt adesea puse pe seama religiei predominante, islamul. Deşi “excepţionalismul” nu se
reduce la Orientul Mijlociu musulman – avem şi un “excepţionalism american”, şi un “excepţionalism
european”.
Considerăm că există cel puţin trei factori care au contribuit la concepţia “excepţionalistă” a
Orientului Mijlociu musulman în zilele noastre. Primul este dominaţia în continuare a gândirii
orientaliste/esenţializante în Occident, în special în SUA, care pare să meargă mână în mână cu obiectivele
politicii externe intervenţioniste privind Orientul Mijlociu. Al doilea element este perpetuarea guvernării
autoritare de către regimurile locale (de exemplu Iranul în perioada şahului, Irakul sub SaddamHussein, Arabia
Saudită, Iordania şi Egipt), toate susţinute de numeroase state occidentale, mai ales SUA. Iar al treilea factor
este legat de faptul că în regiunea musulmană au apărut şi s-au extins mişcări islamiste care s-au remarcat
adesea prin atitudinea nedemocratică şi conservatoare din punct de vedere social, unele întrunind toate
caracteristicile mişcărilor totalitare. Aceste poziţii şi procese au dat naştere nenumăratelor dezbateri şi dispute
în jurul Islamului ca sistem de credinţe, mod de viaţă, gândire politică, ş.a.m.d.
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1.1 Ce este Islamul?
În general, termeni ca „Islam” sau „musulman” trezesc probabil imagini prea puţin plăcute pentru
occidentalul non-musulman. Foarte des sunt considerate sinonime cu ideea de fanatism sau terorism datorită
multiplelor atentate teroriste săvârşite de islamişti. Dar dincolo de teama faţă de aceste atentate lumea islamică
include 45 de ţări musulmane (Anexa I), care se întind din Nordul Africii până în Sud-Estul Asiei, comunităţi
musulmane semnificative în Europa (peste 9 milioane), fosta URSS (spre 60 milioane) şi SUA (în jur de 3
milioane) 4. Există tendinţa de a identifica islamul ca religie a regiunilor arabe, dar marea majoritate a
musulmanilor sunt non-arabi; primele patru comunităţi musulmane ca mărime sunt în Asia: Indonezia,
Bangladesh, Pakistan şi India 5. Islamul este divers şi include accente şi caracteristici diferite, fiind situat în
multe ţări şi culturi diferite. Se manifestă în formă fundamentalistă în ţări ca Iran şi în formă sincretică în alte
ţări, ca Indonezia. În unele state cu majoritate musulmană există structuri tradiţionale islamice, în timp ce în
cele mai multe există o separare clară între guvern şi religie. În aceste cazuri, guvernele respective împărtăşesc
preocuparea străinilor faţă de activitatea mişcărilor islamice fundamentaliste din interiorul graniţelor lor.
Astfel, în ciuda trăsăturilor comune ale musulmanilor, acest studiu caută să sublinieze aspectele pluraliste şi
să delimiteze percepţiile asupra lumii şi valorile în interiorul corpului internaţional al Islamului.
Pentru a înţelege implicaţiile în domeniul ştiinţelor politice şi al relaţiilor internaţionale, trebuie să
trecem în revistă naşterea şi ascensiunea Islamului. Dacă în prezent religia poate fi înţeleasă eronat, din cauza
tendinţei de a-i asocia o concepţie de viaţă singulară şi monolitică, este important să îi studiem originile, întro perioadă în care exista încă o structură religioasă mai unificatoare, mai holistică, neexpusă încă unei
asemenea diversităţi de medii şi influenţe externe.
În ciuda faptului că marea majoritate a musulmanilor, chiar şi iranienii, nu sunt arabi, religia a apărut
şi şi-a avut tradiţiile spirituale şi formative culturale în Orientul Mijlociu.
Majoritatea istoricilor datează apariţia islamului cu predicile Profetului Mahomed, în prima parte a
secolului al VII-lea, şi înfiinţarea primului stat comunitar islamic la Medina în anul 622 d.H. 6. Dar, evident,
religia nu a apărut atunci deodată, în mod miraculos. Mahomed este considerat ultimul dintr-o serie de profeţi,
împreună cu Abraham, Noe, Moise, David şi Iisus, iar islamul este considerat cea mai tânără dintre principalele
religii ale lumii, avându-şi „rădăcinile conceptuale în iudaism şi creştinism. Musulmanii consideră că religia
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lor este o combinaţie şi o corectare a tradiţiei iudeo-creştine. Scripturile ebraice şi misiunea profetică a lui
Iisus sunt încorporate, prin referinţele din Coran. Coranul afirmă că Dumnezeu, acelaşi Dumnezeu pe care
arabii îl numesc Allah, i-a preferat pe evrei şi creştini cărora le-a revelat adevărul lui prin cărţile sfinte, însă
aceştia ‘s-au îndepărtat de ceea ce li se revelase şi au căzut în greşeală şi păcat’.” 7 Aceste religii principale au
fost toate monoteiste, împărtăşind convingerea că Dumnezeu este Unul, şi fiecare şi-a avut profeţii săi,
scripturile sale şi universul său moral ; codul etic al islamului este similar cu cel iudaic al Vechiului Testament.
De fapt, mandatul iniţial al lui Mahomed a fost lupta împotriva politeiştilor.
Din ceea ce se poate reconstrui din viaţa lui Mohamed se poate deduce că principala sa preocupare
era luată de starea de permanent conflict a triburilor din regiunea Mecca şi Medina, incapabile să canalizeze
o religie solidară pentru îmbunătăţirea vieţii în contrast cu situaţia prosperă a locurilor aşezate şi stabile, a
oraşelor înfloritoare pe care le vizita în alte regiuni din Nord şi Vest. Aceste triburi erau politeiste şi fiecare
avea propriile tradiţii şi concepte religioase. În dezordinea lor şi în lipsa lor de unitate erau de fapt
neguvernabile.
Coranul, care aduce porunci divine, înzestrate cu o autoritate pe care nici un om nu o putea exercita,
este în primul rând un cod comportamental: ce este permis şi ce nu sub ochii unui singur Dumnezeu. Unicitatea
acestuia se răsfrângea în ordinea şi unitatea ce trebuie să domnească pe Pământ. De aici importanţa
covârşitoare şi primordială a ideii monoteiste, luată de la alte religii cu care islamul a rămas înrudit, în timp
ce politeiştii tribali au fost priviţi ca duşmani ce pot fi trecuţi prin foc şi sabie. Se observă analogia cu tabla
celor 10 porunci transmise direct de Dumnezeu lui Moise (tot într-un loc ferit de vederile şi zgomotul mulţimii,
vârf de munte în loc de peşteră). Moise se izbea de varietatea celor 12 semeţii din populaţiile migratoare, cu
interminabile certuri şi cu divinităţi diverse. Esenţială este prioritatea acţiunii politice asupra religiei, chemată
în ajutor pentru că aducea cu sine o autoritate superioară, necontestabilă, mult deasupra ordinelor oricărui
conducător ales dintre oameni.
Nici un alt principiu în islam nu ocupă locul divinităţii unice şi supreme, în faţa căreia au egala
obligaţie să se supună conform unui ritual de extremă disciplină şi totală devoţiune.
Islamul s-a delimitat prin diferenţe semnificative de celelalte religii. Una extrem de importantă, care
a dat naştere la numeroase dispute şi preocupări de-a lungul timpului, a fost legată de Biserică şi stat. În forma
sa clasică, ilustrată de entitatea constituţională înfiinţată la Medina de Mahomed, statul islamic împletea
inextricabil religia cu legea seculară. El lega toţi musulmanii între ei, public şi personal, într-un sistem etic şi
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statutar holistic. Totalitatea musulmanilor constituiau comunitatea, umma, o frăţie a credincioşilor bazată pe
„o credinţă împărtăşită a cărei identitate, unitate şi solidaritate se presupune că transcende orice altă loialitate
(familială, tribală, naţională)” 8.
John Esposito subliniază că încă din perioada de început islamul se deosebea de iudaism şi creştinism.
„Comunitatea islamică era o societate în care religia era parte integrantă din toate domeniile vieţii: politică,
drept şi societate. A fi musulman însemna a fi membru al unei comunităţi religio-politice conduse de voinţa
revelată a lui Dumnezeu şi guvernată de trimisul său, Mohamed, care era atât profet, cât şi conducător al
comunităţii-stat din Medina. Islamul este, aşadar, un mod total de viaţă. Pentru musulmani, credinţa că religia
nu este separată, ci legată organic de stat, incluzând atât viaţa privată, cât şi pe cea publică, îşi are rădăcinile
în Coran şi în exemplul Profetului” 9.
Structura acestei comunităţi religio-politice a fost clar conturată. Islam este un cuvânt arab care
înseamnă „supunere”, iar musulman înseamnă „cel care se supune”. Allah, zeitatea eternă, şi-a revelat voinţa
Profetului Mahomed. Coranul, înţeles ca mesaj literal al lui Dumnezeu, a fost transmis prin Mahomed, şi nu
scris de acesta – de fapt Mahomed a fost analfabet, nu ştia să scrie şi să citească. Acest fapt a fost îmbrăţişat
ca argument în favoarea afirmaţiei sale că a primit revelaţiile din Coran direct de la Allah. În Coran, Allah îi
spune lui Mahomed: „Niciodată nu ai citit vreo carte înainte de aceasta, nici nu ai scris vreuna cu mâna ta
dreaptă. Dacă ai fi făcut vreunul din aceste lucruri, cei necredincioşi ar fi avut motiv să se îndoiască.” 10 La
momentul morţii lui Mahomed, Coranul nu era încă redactat, dar existau fragmente conţinând lucruri spuse
de Mahomed. Acestea au fost notate pe pergamente, oase, piei de animale şi întipărite în memoria ucenicilor
săi. Califii Luminaţi şi-au asumat sarcina de a le transforma într-un text autentic, şi această misiune a fost
terminată în epoca celui de-al treilea Calif Luminat, Uthman (644-646). Acest simbol al tradiţiei comunicării
orale a fost redactat de un comitet condus de fostul secretar al lui Mahomed, şi nu avea să mai fie modificat
vreodată.
Coranul este cuvântul lui Dumnezeu, literal, sursa fundamentală şi imuabilă a doctrinei islamice,
transmisă prin Mahomed. O a doua sursă, subordonată celei dintâi, dar decisivă pentru aspectele pe care
Coranul nu le abordează în mod explicit, este Sunna (calea lui Mahomed), cuvintele lui Mahomed transcrise
în Hadith – compilaţii ale spuselor sale privind practicile religioase, problemele sociale şi interpretarea
Coranului.
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Aceste surse au fost încorporate într-un corpus legislativ denumit Sharia, corpus care reglementează
modul de viaţă musulman. Coranul şi Hadith (aplicarea poruncilor Profetului) nu fac nici o distincţie între
doctrină şi lege sau între biserică şi stat. În timp ce unele dintre preceptele acestor documente „se concentrau
în mod specific asupra unor anumite probleme, cum ar fi regulile care guvernau problematica moştenirii, tipul
de guvernare pe care ar trebui să îl adopte o societate islamică, ele erau vagi sau chiar contradictorii.
Problemele lăsate nedefinite, fie din cauză că Mahomed nu a avut ocazia să le abordeze, fie pentru că erau
subiecte noi, neîntâlnite în Arabia secolului al VII-lea, au devenit subiectul unui efort permanent şi adesea
eşuat de codificare a Sharia într-un mod care să fie acceptat de toţi musulmanii.” 11 Jurisprudenţa islamică este
supusă schimbării în funcţie de epocă şi circumstanţă, şi, aşadar, subiect de controversă şi dezacord, ca orice
altă jurisprudenţă.
Iată de ce analiza viziunii islamice asupra lumii este dificilă. Dat fiind că nu există nici o diferenţă
între biserică şi stat, nu pot fi luate decizii care ar afecta unul dintre elemente fără a se avea în vedere impactul
asupra celuilalt.
Pentru a avea o perspectivă mai clară asupra legilor islamice Mohammad Hashim Kamali, care a
studiat şi a predat în SUA, Anglia, Canada, Afganistan şi Malaezia, a publicat o analiză amănunţită în 1994.
În aceasta el analiza prevederile din Coran şi Hadith privind termeni ca:
1. Hisbah (recomandarea binelui şi interzicerea răului). Această lege prevede că, în măsura în care
condiţiile şi capacitatea lor o permit, musulmanii au dreptul de a se exprima şi de a acţiona în scopul a ceea
ce pare a fi bine în lumina dreptei lor judecăţi şi că pot interzice, prin cuvinte, fapte sau denunţare tacită, orice
rău pe care îl văd comiţându-se. Aceasta este o obligaţie colectivă la care toată lumea trebuie să participe.
Există într-un Hadith îndrumări pentru aplicarea hisbah: „Dacă vreunul dintre voi vede ceva rău, trebuie să
îl îndreptaţi cu mâna [voastră] dreaptă; dacă nu puteţi face acest lucru, atunci cu cuvântul [vostru]; iar dacă
nici asta nu puteţi face, atunci criticaţi-l în inima [voastră]. Dar aceasta este cea mai slabă formă de
credinţă.”

12

2. Shura (consultare). Aceasta cere şefului statului şi conducătorilor guvernului să conducă treburile
comunităţii prin consultare cu membrii comunităţii. Prevederea se referă atât la afacerile de stat, cât şi la
relaţiile familiale, cele între vecini, între partenerii de afaceri, între angajaţi şi angajator, şi practic în toate

11
12

L Lippman, T.W. (1995). p. 71.
Kamali, M. H. (1994). Freedom of Expression in Islam. Kuala Lumpur, Malaezia: Berita Publishing, p. 33.

25

I. ISLAMUL

domeniile vieţii. Ea îndreptăţea orice persoană, bărbat, femeie, musulman sau non-musulman, să îşi exprime
opinia în probleme de interes public.
3. Nasihah (sfat sincer) este o povaţă prietenească sau sinceră dată celorlalţi atunci când autorul este
convins de beneficiile esenţiale ale sfaturilor sale, fie în domeniul social, politic sau personal. Această povaţă
trebuie comunicată cu „un anumit tact şi curtoazie, aşa cum o cere spiritul de fraternitate”. 13 Nasihah este o
obligaţie colectivă, existând în Sunna şi în Hadith avertismente ca „slăbiciunile personale” ale unor persoane
să nu fie dezvăluite fără a se ţine seama de elemente ca adecvarea, locul, momentul şi ocazia în care se face
acest lucru.
4. Ijtihad (gândirea personală) este definită ca fiind efortul de deducţie, cu un grad mare de
probabilitate. Nu este doar un drept conferit de legea islamică, ci o obligaţie colectivă a comunităţii, obligaţie
considerată a fi îndeplinită chiar dacă o exercită doar câţiva dintre membrii comunităţii. Însă orice persoană
capabilă să formuleze o opinie şi o judecată în cunoştinţă de cauză asupra unui subiect este încurajată să o
facă. Pentru a asigura exercitarea ijtihai, sunt formulate reguli menite să descurajeze „critica nefondată” sau
arbitrară a celorlalţi. Ijtihad nu este valabil până când nu este acceptat în consens şi unanimitate.
Ca fundament al puterii raţionamentului este folosit giyas (raţionamentul prin analogie), în care
principiile sau regulile stabilite clar în Coran sau Hadith sunt aplicate pentru probleme care par asemănătoare.
Până în secolul al XI-lea a predominat ideea că Sharia a fost explorată şi analizată complet şi că ijtihad nu
mai era necesar. Aşa încât această cale care permitea gândirea/raţionamentul personal a fost interzisă.
5. Muaradah (libertatea de a critica) însemnă libertatea de a critica şi de a supraveghea activitatea
conducătorilor. Cetăţeanul avea dreptul de a spune adevărul şi de a face publice fărădelegile, indiferent dacă
aceasta implica împotrivirea faţă de autorităţi, faţă de un alt cetăţean, faţă de un răufăcător sau faţă de rău în
general. Ca şi în alte cazuri care încurajau exprimarea deschisă, există în Hadith un pasaj care stipulează un
avertisment: „Nici unul dintre voi să nu accepte să devină immah, adică o persoană care face lucruri bune sau
apucă pe calea răului doar pentru că îi vede pe alţii făcând aşa. Este immah cel care laudă sau denunţă pe altul
fără motiv, doar pentru că îi vede pe alţii făcând astfel.” 14
În concluzie, comunitatea islamică timpurie oferea un set de legi care îi obliga pe cetăţeni să se
exprime şi să-şi asume responsabilităţi colective la toate nivelurile: familial, social, legal şi politic, toate fiind
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în esenţă legate şi guvernate de Allah. Iar liantul comunităţii de credincioşi, încă din momentul naşterii sale,
au fost cei Cinci Stâlpi ai islamului:
1. Shahada (mărturisirea credinţei), afirmă monoteismul neştirbit al islamului. Prima parte afirmă
unicitatea şi unitatea lui Allah, iar partea a doua subliniază încă o dată credinţa în Mahomed, căruia i-a fost
transmis Coranul.
2. Salat (rugăciunea), un ritual extrem de structurat, care se îndeplineşte de cinci ori pe zi: la răsărit,
la amiază, la jumătatea după-amiezii, la apus şi înainte de culcare. Unii musulmani îl îndeplinesc de cinci ori
pe zi, dar în prezent mulţi sunt nevoiţi să se abată din cauza obligaţiilor zilnice. Rugăciunea de vineri este
colectivă şi condusă de imam (conducătorul rugăciunii de grup).
Mai recent, în Orientul Mijlociu, predica din cadrul slujbei de vineri abordează „mai deschis subiecte
politice şi se poate încheia cu chemări la acţiune politică, ritualul săptămânal fiind urmat de demonstraţii” 15.
În ţările predominant seculare din Orientul Mijlociu care cunosc în prezent o renaştere islamică, de exemplu
Egipt şi Tunisia, rugăciunile de vineri au inclus uneori momente de „opoziţie democratică” sau agitaţie
islamistă.
Antropologul cultural Carolyn Luehr-Lobban, care a trăit cinci ani în ţări islamice africane, puncta
noi utilizări ale „chemării la rugăciune” în această parte a lumii :
În aceste zile de renaştere islamică generalizată, chemarea la rugăciune a dobândit noi şi puternice
valenţe simbolice. De pildă, multe grupuri islamiste folosesc denumirea „Chemarea” (Da wa) pentru
organizaţiile şi publicaţiile lor. Mai mult, răspunzând la presiunile publice ale simpatizanţilor islamişti,
chemarea la rugăciune este adesea transmisă prin radio sau televiziune, întrerupând programele zilnice chiar
şi în state puternic secularizate ca Tunisia. Pe posturile de televiziune pot apărea imagini al locurilor sfinte
Mecca şi Medina, Kaba (altarul sacru al islamului de la Mecca) sau ale vreunui şeic renumit care recită
chemarea la rugăciune. 16
3. Zakat (pomana obligatorie) instituţionalizează valoarea islamică a împărtăşirii bunurilor, aşa cum
este ea subliniată peste tot în Coran. Musulmanii oferă 2-3% din câştigul lor anual celor mai puţin norocoşi.
Concepţia lor de viaţă virtuoasă include sprijinirea văduvelor, a orfanilor, a săracilor. Este o altă modalitate
prin care ei „pot trăi într-un mod care contribuie la bunăstarea generală a comunităţii” 17.
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4. Savim (postul în timpul lunii de Ramadan). În cea de-a noua lună a calendarului islamic,
musulmanii ţin post de la răsăritul până la apusul soarelui. Postul pe toată durata lunii este considerat o formă
de jihad (în acest context are sensul de luptă personală cu sine însuşi) pentru înălţare spirituală. În plus, el
încurajează compasiunea pentru cei flămânzi şi însetaţi.
Ramadanul are rolul unei alte experienţe colective şi unificatoare pentru musulmani, prin care postesc
împreună, iar seara familiile şi prietenii sărbătoresc împreună afirmarea supunerii lor faţă de Dumnezeu.
5. Hajj (pelerinajul). Cel puţin o dată în viaţă, fiecare musulman sănătos are datoria religioasă de a
face un pelerinaj la Mecca. Hajj este cea mai unificatoare forţă a Islamului astăzi, pentru ceea ce a devenit o
religie multirasială, internaţională, cu multe doctrine şi secte: toţi participă la acest eveniment umăr la umăr,
bogaţi şi săraci, educaţi şi analfabeţi, bărbaţi şi femei. Acest eveniment simbolizează egalitarismul care rămâne
o altă valoare importantă a acestei religii.
Jihad 18 sau războiul sfânt atât de frecvent recomandat în surele de la Medina, aproape că a devenit,
un „al şaselea stâlp al islamului”. Noţiunea de jihad are două înţelesuri 19: a) jihadul intern care se referă la
spiritualitatea interioară a musulmanului; b) jihadul colectiv – lupta cu non-musulmanii pentru a-şi apăra
credinţa. Islamul îi datorează acestuia expansiunea sa, în care „misiunea defensivă” a jucat, un rol
nesemnificativ. Sharia a privit întotdeauna Războiul Sfânt ca pe una dintre principalele datorii ale Califului.
Jihadul continuă să fie văzut ca o „îndatorire obligatorie”, nu ca o obligaţie individuală, ci una care priveşte
comunitatea în ansamblu. Acesta este incontestabil unul dintre conceptele cele mai populare ale idealului
islamic.
Acestei teorii i se datorează distincţia geografică între „dar al-Harb”, sau „teritoriul războiului”, şi
„dar al-Islam”, sau „ţara Islamului”, guvernat de legile coranice. În cazul ţărilor locuite de păgâni sau popoare
ale Cărţii, dar independente de stăpânirea islamică, în principiu nu se pot încheia armistiţii pe perioade mai
lungi de zece ani, dar ele pot fi reînnoite permanent. Coranul (5, 56) interzice „tratarea evreilor şi a creştinilor
drept prieteni”. Ţările musulmane care au devenit colonii europene sau au căpătat un statut de protectorat sunt
de asemenea considerate „dar al-Islam”. Se înţelege că şi pentru aceste regiuni „stăpânirea non-musulmană
este o anomalie care trebuie acceptată doar atâta vreme cât Islamul nu are putere să reacţioneze” 20.
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De „dar al-Islam” se leagă şi ideea de „teritorii interzise”. Nici unui non-musulman nu îi este permis
să pătrundă pe aceste teritorii, sub pedeapsa cu moartea. Interdicţia include locurile sfinte (haram), Mecca şi
Medina. Este o extindere nejustificată a interdicţiei lui Mahomed, care se adresa doar păgânilor, şi care se
referea nu la prezenţa acestora în Mecca, ci la participarea lor la ritualurile pelerinajului 21. În primul secol
islamic, non-musulmanii primeau permisiunea nu doar de a vizita oraşele sfinte, ci şi de a petrece un timp sau
chiar de a se stabili aici.

1.2 Răspândirea religiei islamice
Prima răspândire a a religiei islamice este un capitol dramatic în istoria omenirii. Până în 632, când
islamul avea doar câteva decenii vechime şi abia se solidificase într-o religie, aproape toate triburile din Arabia
se convertiseră la islam sau se alăturaseră alianţei Profetului Mahomed. În mai puţin de un secol de la naşterea
islamului, comunitatea musulmană sporise, prin cuceriri, devenind unul din cele mai mari imperii – care a
durat mai mult şi a fost mult mai întins decât Imperiul Roman. 22 Până în 712, teritoriul cucerit de musulmani
se întindea de la Pirinei la Himalaya, 23 din Peninsula Iberică în vest la Valea Indului şi Asia Centrală în est. 24
Musulmanii au intrat în Europa până când au fost opriţi în 732 de Charles Martel, rege al francilor, în bătălia
de la Poitiers în vestul Franţei. 25 Ascensiunea islamului în secolul al VI-lea şi începutul secolului al VII-lea
s-a datorat unui vid de putere, în regiune, după războaiele nesfârşite dintre Imperiul Persan şi cel bizantin, care
le slăbise pe ambele. Cucerind Palestina, Siria, Egiptul şi Armenia, musulmanii promovau convertirea la islam
prin câteva metode. Ofereau politeiştilor opţiunile convertire sau moarte (Coranul: „Ucideţi politeiştii oriunde
îi întâlniţi. Dar, dacă se căiesc, şi fac rugăciunile, şi dau de pomană, lăsaţi-i să-şi vadă de drum; Dumnezeu
este atotmilostiv şi iertător”). 26 Evreilor şi creştinilor nu li se cerea să devină musulmani; însă, dacă nu se
converteau, erau toleraţi ca supuşi, fără a li se recunoaşte un statut legal, şi li se impunea un impozit
împovărător ( jizya), teoretic ca plată pentru protecţia musulmană. Erau adesea şi cazuri de convertire
voluntară, nu doar din motive religioase, ci şi din motive mai practice, de asigurare a avantajelor sociale şi
economice acordate într-o societate islamică. Pentru mulţi convertiţi, islamul trebuie să fi părut de o
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familiaritate reconfortantă, dat fiind că îmbrăţişa monoteismul şi mesajele biblice pe care iudaismul şi
creştinismul le răspândiseră multe secole înainte ca Mahomed să înceapă să predice, în jurul anului 610. Sf.
Ioan Damaschin, care a menţionat pentru prima dată islamul, în secolul al VIII-lea, priveşte islamul nu ca pe
o nouă religie, ci ca ramură a creştinismului.

27

Islamul s-a răspândit rapid şi datorită acceptării diversităţii. Ştim că în unele teritorii cucerite din
Imperiul Bizantin, locuitorii fuseseră persecutaţi, uneori oprimaţi şi supuşi unei impozitări uriaşe de către
conducătorii creştini, aşa încât unele minorităţi au primit cu bucurie noii conducători musulmani şi politicile
lor religioase relativ tolerante. Islamul părea de asemenea mult mai lax decât creştinismul faţă de alte culturi
— atât de lax, încât în afară de cei Cinci Stâlpi, practicarea islamului diferă enorm de la un loc la altul şi
adesea include practici şi credinţe care nu sunt în concordanţă cu Coranul. 28 Moştenirea bogată a culturii
islamice se datorează în parte capacităţii de absorbţie şi relativei toleranţe faţă de culturile şi tradiţiile etnice
ale civilizaţiilor din sudul Europei până în Asia Centrală.
1.3 Primele diviziuni în islam
Spre deosebire de creştini, care consideră Biserica drept trupul mistic al lui Hristos, islamul nu a
susţinut o organizare centralizată. Califii Luminaţi ca succesori ai Profetului Mahomed au asigurat
conducerea, dar disputele legate de succesiune i-au dezbinat – şi divizat – pe musulmani. Autoritatea religioasă
a devenit tot mai dispersată între ulama (învăţaţi şi clerici în numeroasele confesiuni islamice răspândite în
lumea musulmană).
Disputa privind succesiunea a început imediat după moartea Profetului Mahomed, pentru că acesta
nu lăsase instrucţiuni categorice privind regulile de succesiune şi nu clarificase dacă liderii spirituali erau şi
lideri politici. Cum Mahomed nu a avut fii, o facţiune a dorit alegerea Califului din rândul liderilor respectaţi
ai umma, comunitatea musulmană. Un grup rival a susţinut că exclusiv familia şi descendenţii Profetului
trebuie să preia conducerea. Cea mai apropiată rudă de gen masculin era Ali ibn Abi Talib, văr şi soţ al fiicei
lui Mahomed, Fatima, şi tatăl a doi dintre nepoţii acestuia, Hasan şi Husayn. 29
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P. J. Kavanagh, „Bywords”, TLS, 4 ianuarie 2002, p. 14.
Ca exemplu al flexibilităţii Islamului, hinduşii de pe subcontinentul indian s-au convertit la Islam şi au continuat să respecte
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New York University Press, 2001), şi Ronald Segal, Islam’s Black Slaves: The Other Black Diaspora (Farrar, Straus & Giroux,
2001).
29
Juan E. Campo, „Islam in the Middle East”, în Nanji, op. cit., p. 31.
28

30

I. ISLAMUL

Istoria ne spune că în acest caz propunerea alegerii a câştigat în faţa eredităţii. Dar până la sfârşitul
secolului avea să curgă mult sânge musulman în războaie civile legate de controversele tot mai mari privind
succesiunea şi legitimitatea. Primul succesor al lui Mahomed a fost Abu Bakr, un candidat de compromis
deoarece era atât un conducător stimat, cât şi unul din socrii lui Mahomed. Abu Bakr a fost primul din cei
patru Califi Luminaţi, aşa cum au fost numiţi primii conducători. Toţi patru fuseseră însoţitori loiali ai
Profetului şi erau consideraţi surse sigure de informaţii privind viaţa şi învăţăturile Profetului. 30 Abu Bakr a
murit de moarte naturală, dar următorii trei Califi Luminaţi au fost asasinaţi: Umar ibn al-Khattab în 644;
Uthman ibn Affan în 656; şi Ali ibn Abi Talib, ginerele lui Mahomed, în 661. Aceste asasinate au generat
conflicte violente şi chiar războaie deschise.
Consecinţele politice şi teologice ale acestor dispute legate de succesiune aveau să fie semnificative.
După asasinarea lui Ali, Shiat Ali, gruparea lui Ali, şi-a creat propria ramură a islamului, cea şiită. Initial,
ruptura s-a datorat disputei privind succesiunea, şiiţii susţinând o succesiune bazată pe legătura de sânge cu
Profetul. Musulmanii care au preferat un sistem electiv au devenit cunoscuţi sub numele de suniţi, care provine
din Sunna, termen care în acest context se referă la tradiţii, acţiuni şi vorbe atribuite Profetului şi primilor
patru Califi. 31 Altfel, Sunna se referă doar la faptele şi spusele Profetului. 32 Primele diviziuni ale islamului au
dus în cele din urmă la zeci de confesiuni musulmane 33. Dar diviziunea nu a fost limitată la disputa pentru
succesiune. Într-o lucrare recentă, Khalid Durán notează: „Conflictul dintre sunnism şi şiism seamănă cu cel
dintre iudaism şi creştinism. Aşa cum creştinii îi consideră vinovaţi pe evrei pentru uciderea lui Iisus, şiiţii îi
învinuiesc pe suniţi de uciderea lui Ali şi a fiilor săi, Hasan şi [Husayn].” „Âshûrâ”, de exemplu, este o
sărbătoare religioasă atât pentru şiiţi, cât şi pentru suniţi, dar, în timp ce şiiţii comemorează asasinarea lui
Husayn, suniţii sărbătoresc cu bucurie mila lui Dumnezeu care a eliberat israeliţii din robia egipteană –
„Trecerea” în iudaism. 34
Islamul a dezvoltat şi o componentă mistică, numită sufism, care a atras adepţi – dar şi adversari
înflăcăraţi şi uneori violenţi – atât dintre musulmanii şiiţi, cât şi dintre suniţi. Sufismul şi-a căpătat numele de
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la denumirea cămăşilor grosolane din lână (souf), purtate de primii asceţi reformatori şi, potrivit musulmanilor
majoritari, eretici.

35

Chiar şi o privire sumară asupra acestor trei principale confesiuni musulmane relevă complexitatea
islamului ca religie.
Suniţi. Reprezintă majoritatea covârşitoare a musulmanilor, dar doctrina sunnită a fost prilej de
dispută vreme îndelungată. În secolele VIII-IX, a avut loc în rândul suniţilor un conflict teologic major, care
a avut ecou în întreaga istorie islamică. Unele şcoli de teologie conduse de învăţaţi mutaziliţi în Basra şi
Bagdad foloseau dovezi raţionale pentru existenţa lui Dumnezeu şi a universului, în încercarea de a armoniza
raţiunea cu scripturile musulmane, susţinând – o blasfemie pentru unii – redactarea Coranului de către om şi
nu de către Dumnezeu, ca adevăr etern revelat. 36 Învăţaţii mutaziliţi cereau o teologie raţională, susţinând că
Dumnezeu are caracter raţional şi că legile morale şi liberul arbitru fac parte din esenţa invariabilă a raţiunii.
Mişcarea a fost rezultatul întâlnirii dintre Islam şi culturile mai vechi – persană şi greco-romană – şi mai ales
cu tradiţiile filosofiei greceşti.

Bill şi Williams, op. cit. pp. 16, 17. Vezi şi Heinz Halm, The Fatimids and Their Traditions of Learning (Londra: I. B. Tauris &
Co., Ltd., 1997), p.19.
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Unii dintre primii Califi au încercat să impună această abordare raţională ca interpretare exclusivă a
islamului. Dacă ar fi reuşit, şi-ar fi întărit nu doar autoritatea de lideri politici, ci şi de judecători finali în
dreptul religios. Dar, în 848, câteva decenii de când mutazilismul era doctrina oficială a califatului, Califul alMutawakkil a cedat în faţa opoziţiei generale a ulama (clerici, persoane cu studii de drept islamic). Atunci
când Califatul şi-a văzut autoritatea religioasă micşorată, pretenţia Califilor de a conduce ca succesori ai
Profetului a fost tot mai des atacată de ulama. Pierderea în acest mod a autorităţii religioase centrale a însemnat
că aveau să fie numeroşi interpreţi ai legii în cadrul ulama, în multe centre teologice din numeroase regiuni.

Şiiţi. Aceştia cred că Ali, ginerele Profetului, se bucura de inspiraţia divină şi interpretările date de
el Coranului şi învăţăturilor Profetului erau infailibile, şi că doar descendenţii săi aveau legăturile de sânge
sacre şi cunoştinţele religioase pentru a putea fi Imami, conducători exemplari ai şiiţilor.
Prin urmare, conform teologiei şiite, numită Imami, succesiunea trecea prin Ali şi Fatima; iar Imam
putea fi orice descendent masculin al fiilor lor, Hasan şi Husayn. Dificultăţile au apărut atunci când fiul cel
mare al lui Ali şi al Fatimei, Hasan, a murit în 669, iar cel de-al doilea fiu, Husayn, împreună cu rudele şi
prietenii, a fost asasinat în 680 în bătălia de la Karbala, după ce s-a opus autorităţii Califului Yazid ibn
Muawiyyah şi şi-a revendicat dreptul de succesiune la statutul Profetului. Al treilea fiu al lui Ali (cu o altă
soţie), Hanafiyya, a murit în anul 700. Astfel, s-au dezvoltat secte şiite în jurul fiecărui fiu: hanafizii, husaynizii
şi hasanizii. În jurul altor ramuri ale familiei Profetului au apărut alte denominaţii.
Disputele pentru succesiune se intensificau când existau mai mult de un descendent masculin; de
pildă Mahomed al-Baqir, cel de-al Cincilea Imam, a negat pretenţiile fratelui său la statutul de Imam, susţinând
că el, ca şi imamii anteriori, avea capacitatea mistică de a interpreta Coranul şi că fusese uns de tatăl său.
Fratele lui, Zayd ibn Ali, s-a opus acestui punct de vedere şi şi-a înfiinţat propria ramură islamică. 37 Zaydiţii
sunt una dintre cele trei secte şiite principale.
Zaydiţi. Aceştia considerau că imamul poate fi orice descendent de sex masculin al fiilor lui Ali şi ai
Fatimei, Hasan şi Husayn. Imamul trebuia să fie însă şi un om educat, mai exact un expert în drept islamic,
precum şi un bun luptător. Dar, spre deosebire de alte secte, ei nu credeau că Imamul este infailibil. Puteau
exista mai mulţi Imami în diverse zone geografice, şi un Imam putea fi răsturnat dacă era considerat păcătos.

37

Esposito, op. cit., p. 25.

33

I. ISLAMUL

În perioadele în care nu exista nici un Imam – aşa cum se întâmplă în prezent în Yemen, unde trăiesc
majoritatea zaydiţilor – conducerea spirituală era atribuită învăţaţilor zaydiţi până la apariţia unui nou Imam.
Ismailiţi. În secolul al VIII-lea a avut loc un conflict şiit cu privire la care dintre fiii Imamului Ja‘far
al-Sadiq să îi succeadă: Ismail ibn Ja‘far sau fratele lui mai mic, Musa al-Kazim. Fiecare frate avea adepţii
lui. Discipolii lui Ismail – ismailiţii – îl proslăveau ca fiind ultimul dintre descendenţii lui Ali şi ai Fatimei.
Ismailiţii, spre deosebire de zaydiţi, îl considerau pe Imam infailibil. O altă dispută serioasă legată de
succesiune, de asemenea între doi fraţi, a luat naştere în secolul al XI-lea şi i-a divizat pe ismailiţi în două
culte principale – una condusă astăzi de Aga Khan, iar cealaltă cunoscută sub numele de ismailiţi buhura. 38
Au apărut şi numeroase alte ramuri ismailite minore. 39
Şiiţi de-al Doisprezecelea. În timp ce ismailiţii sunt adepţii lui Ismail ibn Ja‘far şi ai descendenţilor
săi, şiiţii de-al Doisprezecelea urmează descendenţa fratelui său, Musa al-Kazim. Şiiţii de-al Doisprezecelea
au avut numeroase conflicte cu musulmanii suniţi, care au ţinut mai mulţi imami de-al Doisprezecelea în arest
la domiciliu. Mulţi alţi imami se pare că au fost otrăviţi, inclusiv al unsprezecelea Imam. Al Doisprezecelea
Imam, un băieţel, a dispărut în 874. Adepţii celui de-al Doisprezecelea Imam – de unde şi denumirea – cred
că Dumnezeu l-a salvat, că l-a „eliberat”, l-a ridicat la ceruri şi că acesta va reveni în chip de Mesia pentru a
restabili pacea şi dreptatea în lume. Până la întoarcerea lui, autoritatea politică şi cea religioasă sunt exercitate,
imperfect, de clerici; în ordinea gradelor, aceştia sunt mujtahizii, hujjatu-l-islam, ayatollahii, ayatollahii ’uzma
şi, gradul cel mai mare, marja’-e-taqlîd, cel care stabilea normele care trebuiau urmate. Termenul ayatollah,
cu sensul de „semn al lui Dumnezeu”, este folosit doar de şiiţii din Iran; a apărut în secolul al XVIII-lea,
inventat de un rege care, la fel ca monarhii din acea perioadă, crea şi vindea titluri, inclusiv pe cel de
ayatollah 40. (Ayatollahul ’Uzma Ruhollah Khomeini, care a condus revoluţia din 1979 din Iran, a fost adesea
numit „Imam.” Aceasta a fost o inovaţie deoarece, spre deosebire de Islamul sunnit, musulmanii şiiţi de-al
doisprezecelea folosesc termenul doar pentru cei doisprezece imami. Ayatollahul Khomeini a subliniat că nu
este imam decât în sensul de conducător de rugăciune şi lider spiritual, şi nimic altceva.) 41

O ramură radicală, militantă a ismailiţilor nu s-a dat înapoi de la asasinarea liderilor sunniţi în secolul XI. Ei erau numiţi
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Şiiţii, şi mai ales şiiţii de-al Doisprezecelea, au dezvoltat o ierarhie religioasă vastă şi complexă,
comparabilă poate în unele privinţe cu structura bisericilor creştine. Sub acest aspect, şiiţii se deosebesc din
nou de suniţi care, într-un mod destul de inconsecvent, au numeroşi lideri religioşi, dar nu au o ierarhie
religioasă de o asemenea complexitate; ei consideră islamul o religie descentralizată. 42 Şi tocmai această
descentralizare ridică întrebări serioase privind cine are autoritatea de a vorbi în numele islamului.
Şiiţii de-al Doisprezecelea cred că principiile religioase pot fi găsite prin folosirea raţiunii cu care nea înzestrat Dumnezeu, deşi aceste principii nu pot contrazice Coranul sau spusele Profetului sau ale celor 12
Imami – despre aceste texte sacre se credea că ar conţine toate regulile raţiunii. Şcoala de gândire juridică a
şiismului de-al Doisprezecelea a fost dezvoltată de Imamul Ja‘far al-Sadiq, cel de-al şaselea Imam – de unde
denumirea de Ja‘fari a şcolii de drept. Adepţii lui Ja‘fari acordă importanţă egală comportamentului şi
învăţăturilor Imamilor perfecţi, ca şi celor ale Profetului. În plus, alţi ulama promovau diverse grade de
raţionament independent ca fiind acceptabile în aplicarea Hadith şi a Coranului la situaţiile de zi cu zi. Pe de
o parte, Usuliţii se considerau liberi să folosească analogiile şi raţionamentul în interpretarea textelor sacre; la
celălalt capăt al spectrului, Akhbariţii insistau asupra unei citiri stricte, literale. Cultele şiite de-al
Doisprezecelea au aproape 140 milioane de membri în peste 12 ţări în prezent. Şiismul de-al Doisprezecelea
a devenit religia oficială a iranienilor în timpul Imperiului Safavid la începutul secolului al XVI-lea. Astăzi
există şiiţi de-al Doisprezecelea şi în Pakistan, Irak, Arabia Saudită, Bahrein şi alte ţări producătoare de
petrol. 43
Druzii, o altă sectă şiită, din vestul Siriei şi al Libanului, este numită după un misionar ismailit, alDarazi, care a proclamat divinitatea celui de-al şaselea calif fatimid, Abu ’Ali al-Mansur al-Hakim, care a
condus Egiptul în secolul XI. Druzii, atacaţi drept eretici atât de suniţi, cât şi de şiiţi, erau atât de rezervaţi
încât principiile credinţei lor nu au fost cunoscute pe scară largă până la începutul secolul XIX. 44
Sufiţi. În numeroasele sale forme, Sufismul s-a dezvoltat în secolul al X-lea ca primă încercare de
reformare a Islamului, în parte prin accentul de răsplată spirituală în viaţa de apoi în detrimentul câştigurilor
materiale din această viaţă şi în parte prin contestarea abordărilor literale, rigide ale islamului şi ale Coranului.
Sufiţii caută comuniunea directă cu Dumnezeu prin meditaţie, recitări rituale şi chiar dans (Sufiţii Mevlavi şiau câştigat supranumele de „dervişii rotitori”). Unii Sufiţi chiar îl venerau pe Iisus, iar alţii pe Mahomed –
practici considerate drept politeiste şi blasfemiatoare de ceilalţi musulmani, care uneori i-au persecutat pe
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Sufiţi. Cu toate acestea Sufiţii au dat islamului misionari energici, pe lângă importante contribuţii la literatura
musulmană, în special prin poezia de dragoste în limbile arabă, turcă, persană şi urdu. Khalid Durán numeşte
Sufismul „contra-cultura” Islamului.
Această scurtă descriere a ramificaţiilor islamului ilustrează diviziunile teologice adânci în interiorul
a ceea ce pare, din afară, o religie monolitică. La rândul lor, aceste diviziuni au condus la diferenţe teologice
şi politice extrem de complexe şi variate chiar în interiorul Islamului sunnit. (vezi Anexa II)

1.4 Şcolile de drept islamic - Jurisprudenţa islamică
Întregul corp al legii islamice este numit Sharia, sau “calea cea dreaptă către Dumnezeu.” Sharia are
cinci surse principale: Coranul, Sunna (corp juridic care conţine viaţa Profetului), Hadith (corp juridic care
cuprinde mii de referinţe la vorbele şi învăţăturile Profetului documentate printr-un lanţ reconstruit,
neîntrerupt de oameni, pornind de la familia şi anturajul său). Interpretarea Sharia prin analogii juridice bazate
pe Coran revine ulama, musulmani care au pregătire juridică.
În primele secole ale Islamului eforturile ulama de formalizare a doctrinei islamice în rândul
musulmanilor suniţi au dus la apariţia a patru şcoli principale de drept islamic. Cele patru şcoli sunnite au
transformat Hadith într-o ştiinţă religioasă, verificând autenticitatea fiecărei verigi din lanţul surselor istoriilor
orale şi eliminând discrepanţele dintre prezentările faptelor şi învăţăturilor Profetului. Cele patru şcoli, încă
influente în prezent, sunt şcoala Hanafi (numită după Abu Hanifah, născut în Asia Centrală), urmată astăzi în
regiuni din Asia de Sud, Turcia, Federaţia Rusă cu excepţia Caucazului de Nord, Europa de Sud-Est, China,
Asia Centrală şi de Vest şi zone din Orientul Mijlociu; Maliki (numită după Malik ibn Anas), urmată în Africa
de Nord şi Vest şi în unele regiuni sudice din Orientul Mijlociu; Shafi (numită după Muhammad ibn Idris alShafi), respectată în zonele de coastă ale Asiei de Sud, în Africa de Est, Asia de Est, Egipt şi anumite zone din
Orientul Mijlociu; şi Hanbali (numită după Ahmad ibn Hanbal), respectată în principal în Arabia Saudită.
Şcolile se diferenţiază prin gradul de flexibilitate în interpretarea Sharia (legea islamică) şi prin
măsura în care aceste interpretări pot fi făcute de învăţaţi individuali sau trebuie aprobate prin consens de
specialişti. Adepţii şcolilor Maliki şi Hanbali citesc scripturile şi Hadith mai degrabă literal, dispreţuind
utilizarea raţiunii umane apreciată de celelalte şcoli, mai interpretative. Hanafi foloseşte analogia şi
raţionamentul, mai ales în clarificarea afirmaţiilor contradictorii atribuite Profetului. Shafi a căutat să se
concentreze asupra celor mai autentice relatări şi să realizeze un consens între învăţaţi asupra regulilor de
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interpretare. 45 Problema a fost – şi încă este – extrem de importantă, deoarece astfel de interpretări au devenit
parte a Sharia, pe care musulmanii o consideră legea islamului revelată de divinitate.
În secolul al X-lea, ulama suniţi au susţinut că s-au făcut suficiente raţionamente independente şi au
avertizat că acest lucru nu mai poate continua fără ca islamul să fie distorsionat. Ei au afirmat că Sharia a fost
articulată complet şi definitiv în cele trei secole de la moartea lui Mahomed şi că venise timpul să se „închidă
porţile ijtihad-ului” (interpretarea raţională). Acest argument a câştigat teren şi a fost consfinţit definitiv în
secolul al XIV-lea, când ulama suniţi au căzut de acord că problemele contemporane puteau fi soluţionate
doar printr-o citire literală a Sharia, şi nu prin interpretări noi. 46
Însă numeroşi reformatori musulmani, începând din secolul al XI-lea, s-au opus acestei abordări
„mecanice”, literale a scripturii, şi au susţinut că şcolile de drept defineau Sharia prea rigid. Multe dispute sau concentrat în jurul Hadith, reformatorii contestând numărul enorm de relatări orale, interpretările adesea
conflictuale ale Hadith şi capacitatea ulama de a verifica spusele Profetulului aşa cum fuseseră ele transmise
peste veacuri de prietenii şi rudele lui şi membrii comunităţii. Reformatorii din trecut, mai ales în secolul al
XIX-lea, au încercat să prezinte Hadith ca pe o colecţie de parabole, care nu trebuie înţelese ca doctrină sau
lege religioasă – şi în nici un caz folosite pentru a limita exercitarea raţiunii date de Dumnezeu pentru
soluţionarea problemelor contemporane. Diversele abordări ale Sharia nu i-au dezbinat doar pe suniţi, ci au
adâncit şi divergenţele şi conflictele dintre suniţi şi şiiţi. Aceasta deoarece suniţii considerau că Sharia este
completă, în timp ce şiiţii o considerau o jurisprudenţă supusă evoluţiei. 47

1.5 Vârsta de aur a Islamului
Prima perioadă de formare a imperiului musulman a fost urmată de Califatul Abbasid (750-1258),
numită după Califul Abu al-Abbas al-Saffah, 48 care se revendica drept descendent al unui unchi al lui
Mahomed. 49 El a transferat capitala de la Damasc la Bagdad şi a inaugurat ceea ce se cunoaşte drept Vârsta
de Aur a civilizaţiei islamice. Această perioadă nu este deloc de neglijat în istoria islamică deoarece cultura
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islamică este considerată, ca şi culturile greacă şi romană precedente, că a încorporat cultura şi ştiinţa şi a
înflorit în toate domeniile vieţii.
Islamul a avut o influenţă destul de mare asupra creştinătăţii. În Europa, Islamul a adus multe din
produsele materiale şi descoperirile tehnologice; a stimulat intelectualitatea europeană în domenii ale ştiinţei
şi ale filosofiei şi a provocat Europa să-şi formeze o nouă imagine de sine.
În timpul celor cinci secole „de aur” teritoriile musulmane au avut centre intelectuale în domeniul
ştiinţei, al medicinei, al filosofiei şi al educaţiei. Abbasizii au înfiinţat „Casa Înţelepciunii” în Bagdad. În acest
institut abbasid, învăţaţi musulmani şi non-musulmani 50 – inclusiv creştini nestorieni şi sabiniţi care venerau
stelele – au încercat să traducă toate cunoştinţele omenirii în arabă. Au fost traduse lucrări clasice de Aristotel,
Arhimede, Euclid, Hypocrat, Plutarh, Ptolemeu şi alţii. Călugări creştini au tradus Biblia în limba arabă şi
numeroşi filosofi evrei au scris în arabă.
Este demn de menţionat că fără aceste traduceri în arabă, multe din operele clasice ale antichităţii sar fi pierdut dacă nu ar fi existat acest efort. În secolele XI-XIII, numeroase traduceri în arabă ale lucrărilor
clasice au fost la rândul lor traduse în turcă, persană, ebraică şi latină. Se pare că teologul catolic Sf. Toma
d’Aquino a propus în secolul al XIII-lea celebra integrare a credinţei şi a raţiunii după ce a citit filosofia lui
Aristotel într-o traducere a unor învăţaţi abbasizi, unul dintre ei cunoscut în Occident drept Avicenna. 51 Acesta
a fost un filosof şi doctor din secolul al XI-lea care a scris o enciclopedie a filosofiei şi în jur de 200 de tratate
de medicină de mare importanţă, între care unul despre etică, ce a fost citit pe scară largă în Europa. Abu alWalid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rushd, cunoscut mai bine în Occident ca Averroës, a fost
o autoritate incontestabilă în studiul lui Aristotel, dar şi judecător şi medic. Acest filosof din secolul al XIIlea este de asemenea cunoscut pentru realizarea unei sinteze între filosofia greacă şi cea arabă. În acelaşi timp,
al-Farabi a încercat să demonstreze că sistemul politic ideal imaginat în utopia lui Platon şi în legea divină a
Islamului erau unul şi acelaşi.
Mai mult decât simpli traducători, abbasizii au adunat, sintetizat şi dus mai departe cunoştinţele,
construindu-şi propria cultură din darurile intelectuale ale multor culturi, între care cea chineză, indiană,
iraniană, egipteană, nord-africană, greacă, spaniolă, siciliană şi bizantină. Această epocă islamică a fost un
adevărat creuzet de culturi, cunoştinţe şi educaţie – care a creat mari culturi şi a influenţat altele, din Africa
până în China. Această Vârstă de Aur a fost apreciată pentru îmbrăţişarea deschisă a unei ştiinţe universale,
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indiferent de sursă – cu credinţa că nu există o „ştiinţă creştină”, „ştiinţă iudaică”, „ştiinţă musulmană”, „ştiinţă
zoroastriană” sau „ştiinţă hindusă.” Pentru abbasizi exista o singură ştiinţă, ei fiind influenţaţi, se pare, de
numeroasele referinţe coranice la ideea că a învăţa despre minunile universului este un mod de a-l slăvi pe
Dumnezeu. Islamul nu era în nici un fel izolant, iar abbasizii se conectau la toate tradiţiile culturale,
considerând că învăţătura era universală, şi nu limitată la propriul domeniu. Musulmanii inflexibili de astăzi
care predică împotriva valorilor şi ştiinţei „occidentale” ar fi şocaţi de receptivitatea abbasizilor faţă de ştiinţa
şi filosofiile care contestau ortodoxia.
Potrivit lui Ismail Serageldin, „căutarea Cunoaşterii (ilm) şi a Adevărului (haq) sunt o parte integrantă
şi incontestabilă a tradiţiei musulmane. Căutarea cunoaşterii este cea mai izbitoare trăsătură într-un sistem de
revelaţii majore cum este islamul. Cuvântul ’ilm’ (cunoaştere) şi derivatele sale apar de 880 de ori în Coran
Dar cunoaşterea nu este percepută ca neutră. Ea stă la baza discernerii adevărului ’haq’, care este revelat, dar
care poate fi ‘văzut’ de cei educaţi în lumea din jurul lor. Într-adevăr, credincioşii sunt îndemnaţi să privească
în jur şi să afle adevărul. Profetul şi-a sfătuit adepţii să caute cunoaşterea chiar până în China, considerată
atunci capătul lumii. Oamenii de ştiinţă sunt foarte respectaţi: Profetul a spus că cerneala învăţaţilor este egală
cu sângele martirilor.” 52
Abbasizii nu au fost singuri în căutarea islamică a cunoaşterii. Dinastii musulmane rivale ca fatimizii
din Egipt şi umayyazii din al-Andalus (Spania islamică), au fost şi ele centre intelectuale şi culturale în anumite
momente ale acestei epoci. Al-Andalus, smulsă conducătorilor ei gotici, a devenit parte a imperiului islamic
în 714 şi rivaliza în educaţie cu Bagdadul şi Cairo. Se spune despre Córdoba, capitala Andaluziei, că ar fi avut
70 de biblioteci, inclusiv una în Alcázar cu 400.000 de volume. Libertatea religioasă, deşi limitată, a contribuit
la atragerea intelectualilor creştini şi evrei şi, interesant, a dat naştere perioadei celei mai creative în filosofie
din Evul Mediu, prin interacţiunea reţelelor de filosofi musulmani, evrei şi creştini în secolele XI-XII.
Împreună, învăţaţii abbasizi, fatimizi şi andaluzi au deschis noi domenii de studiu şi au dezvoltat
considerabil cunoştinţele de astronomie, arhitectură, artă, botanică, etică, geografie, istorie, literatură,
matematică, muzică, mecanică, medicină, mineralogie, filosofie, fizică şi chiar medicină veterinară şi
zoologie. În perioada abbasidă, matematicienii au făcut primele descoperiri în domeniul calculului integral şi
al trigonometriei sferice, au promovat folosirea „cifrelor arabe” de la 0 la 9 şi au creat termenul al-jabr,
algebra. În ştiinţă, abbasizii au revizuit astronomia ptolemeică, au dat nume stelelor, au dezvoltat al-kemia,
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chimia, şi au demonstrat că ştiinţele exacte sunt ştiinţă. Abbasizii sunt cei care produs al-kuhl, alcoolul, au
învăţat să-l distileze, dar care le-a fost ulterior interzis pentru consum.
Educaţia era o prioritate majoră în imperiile musulmane în acea perioadă. În secolul al X-lea existau
deja mii de şcoli la moschei (madrassa), locuri de închinăciune, 300 numai în Bagdad. O serie de biblioteci
adunau manuscrise din întreaga lume, şi s-au înfiinţat şcoli care aveau să devină universităţi. Sub fatimizi, o
moschee din Cairo deschisă pentru rugăciune în anul 972 a devenit Universitatea Al-Azhar, cea mai veche
universitate din zona mediteraneană. 53
Marile centre educaţionale ale abbasizilor nu se limitau la Medina, Basra, Kufa şi Damasc – şi, deşi
Bagdadul a rămas capitala culturală a teritoriilor islamice din secolul al XI-lea până la jumătatea secolului al
XIII-lea, s-au înmulţit centrele culturale şi intelectuale în oraşe ca Ierusalim, Cairo, Kairouan, Fez, Córdoba,
Toledo şi Sevilla, şi în multe oraşe din Iran, Afganistan şi Asia Centrală.
1.6 Fragmentarea puterii politice
Chiar şi în timpul aşa-numitei Vârste de Aur a Islamului se observă fragmentarea puterii politice.
Pentru că nu era unul, ci trei califate – abbasid, fatimid şi umayyad – care conduceau societăţile musulmane.
În anul 909, musulmanii şiiţi din cultul ismailit au format un califat în Tunisia, sub conducerea unor
lideri care se revendicau drept descendenţi ai ginerelui Profetului, Ali, şi ai fiicei sale Fatima de unde numele
de fatimizi. Aşa cum am menţionat, promovarea de către abbasizi, fatimizi şi umayyazi a ştiinţei şi a educaţiei
a transformat această perioadă în Vârsta de Aur a Islamului. Fatimizii au cucerit Egiptul în 969 şi şi-au fondat
capitala, al-Qahira (Cairo). 54 Teritoriul stăpânit la un moment dat de această dinastie se întindea până la
Mediterana, Africa de Nord, Siria, Iran şi India, şi a rezistat până în 1171, când a fost înlăturat ultimul calif
fatimid. 55 Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, general kurd cunoscut în Occident sub numele de Saladin, este cel
care i-a învins pe fatimizi în Egipt şi a readus populaţia din regiune sub dominaţia Islamului sunnit. Mai târziu,
Saladin şi-a câştigat renumele prin înfrângerea cruciaţilor şi recucerirea Ierusalimului în 1187. Dinastia
Ayyubid a lui Saladin (1171-1250) a domnit peste Egipt, Siria şi Yemen, şi a încetat atunci când armata sa,
formată în special din sclavi numiţi Mamluk, s-a revoltat şi şi-a creat propriul imperiu în Orientul Mijlociu. 56
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În 929, la 20 de ani după înfiinţarea califatului fatimid, a apărut un alt califat în al-Andalus, Spania
islamică. Abd al-Rahman III, care se revendica urmaş al califatului umayyad pe care îl răsturnaseră abbasizii,
s-a proclamat calif. El şi-a luat supranumele de „Comandant al Credincioşilor” şi a proclamat independenţa
faţă de Califatul abbasid din Bagdad şi de proaspăt independenţii califi fatimizi. El şi descendenţii lui au
domnit în calitate de califi în Córdoba până în 1031, când califatul a fost abolit oficial, guvernul central
prăbuşindu-se din cauza luptelor interne între lideri regionali. 57
Pe lângă califate, alte dinastii regionale – regate în toată regula – s-au ridicat, s-au prăbuşit şi s-au
reconstituit iarăşi şi iarăşi de-a lungul secolelor, sub conducători noi. Demne de menţionat între acestea, în
primele secole ale islamului, au fost diversele dinastii turce şi iraniene, inclusiv samanizii şi buyizii şiiţi. Cei
din urmă au cucerit Bagdadul, dar au păstrat Califatul abbasid. 58

1.7 Dispute teritoriale între Occident şi Orient
Multe s-au spus despre primele ciocniri între armatele musulmane şi cruciaţi şi despre impactul
războaielor asupra istoriei Orientului Mijlociu şi asupra relaţiilor ulterioare între creştini şi musulmani. Dar
datele nu se prea potrivesc în tiparele ideologice. Ştim că turcii selgiucizi au invadat imperiul creştin al
Bizanţului, declanşând o serie de evenimente care au condus la cruciade – despre care istoria demonstrează
că au fost în principal războaie teritoriale deghizate în veşminte religioase şi purtate sub simbolul crucii. Iniţial,
împăratul Bizanţului a cerut ajutor împotriva turcilor selgiucizi de la Papa Urban II, care la rândul lui dorea
să-şi întărească autoritatea morală şi politică prin cucerirea Ierusalimului. Musulmanii cuceriseră oraşul în 638
şi, cu toate că erau în general toleranţi faţă de non-musulmani, un Calif-Imam, al-Hakim bi-Amr Allah,
ordonase distrugerea Bisericii Sfântului Mormânt din Ierusalim şi a câtorva alte biserici şi mănăstiri din Egipt
şi Sinai în timpul celor 25 de ani ai domniei sale încheiate în 1021. 59
Pornind „războiul sfânt” împotriva musulmanilor, Papa declara: „Este voia lui Dumnezeu!” Biserica
a promis soldaţilor creştini care luptau în acest război că, fie că pierd sau câştigă, toate păcatele le vor fi iertate
şi vor fi primiţi în Rai – genul de garanţie atotcuprinzătoare care a încurajat şi continuă să încurajeze luptătorii
„războaielor sfinte” ale fiecărei religii să comită crime şi atrocităţi. La acea vreme cruciaţii erau cunoscuţi de
musulmani drept franci, un popor creştin germanic care locuia pe teritoriul actual al Franţei. Ei şi-au trimis
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armatele în ceea ce se va numi Prima Cruciadă. Au cucerit Ierusalimul în 1099, masacrând, făcând sclavi sau
alungându-i pe locuitorii ne-creştini – fie evrei, fie musulmani. Dar după cum ştim, cruciadele au degenerat
rapid în războaie intra-creştine, 60 căci europenii erau la fel de dornici să smulgă şi să jefuiască ţinuturile
Bizanţului creştin ca turcii musulmani. Ironia este că prin aceasta Occidentul creştin a pregătit terenul pentru
prăbuşirea ulterioară a Imperiului Bizantin şi ocuparea lui de către turcii otomani. În 1187, Saladin îi învinge
pe cruciaţi în bătălia de la Hattin şi recucereşte Ierusalimul. 61 În cea de-a Treia Cruciadă armatele lui Saladin
s-au predat, după o luptă nedecisă, lui Richard I („Inimă de Leu”) în 1191, în oraşul Acra de la Mediterana.
Ei şi-au împărţit teritoriul, musulmanii păstrând Ierusalimul, dar promiţând să-i primească pe pelerinii creştini.
Vârsta de Aur s-a încheiat în 1258, când Bagdadul a fost distrus de hoardele mongole, unii dintre cei
mai cruzi cuceritori din lume, care au creat cel mai mare imperiu din istorie. Invazia mongolă a fost atât de
devastatoare, încât musulmanii au crezut-o „judecata de apoi” – în fond, credincioşii erau zdrobiţi de
necredincioşi, dând naştere unei crize de încredere. Dar invaziile mongole, după parazitarea iniţială a
societăţilor musulmane, ofereau ulterior o perioadă îndelungată de pace – aşa-numita Pax Mongolica pe un
teritoriu vast, permiţând societăţilor musulmane perseverente nu doar să renască, ci chiar să prospere. 62 După
cucerire, mongolii au reconstruit multe oraşe musulmane, au organizat curţi pline de strălucire şi, până la un
punct, au continuat ceea ce făcuseră abbasizii, fatimizii şi umayyazii din punctul de vedere al promovării
ştiinţei, al artei şi al educaţiei.
Unul din marile puncte de cotitură în istorie este convertirea mongolilor la islam – convertire care a
salvat puterea şi domeniile musulmane, schimbând cursul istoriei. Convertirea lor a fost relativ rapidă - până
la începutul secolului al XIV-lea.

1.8 Imperiul Otoman
Apariţia puterii comerciale şi politice europene în regiunea Mediteranei în secolul al XV-lea a coincis
cu ascensiunea Imperiului Otoman musulman. Otomanii au devenit cei mai puternici conducători musulmani
occidentali, după cucerirea Constantinopolului în 1453. Au câştigat bătălii cu trupe de sclavi convertiţi şi bine
antrenaţi şi cu armament nou, care utiliza praful de puşcă. În marşul lor triumfal din secolele XV-XVI,
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otomanii au cucerit Egiptul, Siria, Ungaria, Ciprul şi Rhodosul, construind în cele din urmă unul din cele mai
mari imperii din istorie.
Concomitent cu ascensiunea Imperiului Otoman, din secolele XV-XVII, au mai apărut două imperii:
safavizii din Iran şi mughalii 63 (termenul persan pentru mongoli) în India. Alte puteri emergente erau sultanii
din Maroc şi uzbecii din Asia Centrală. De fapt, chiar şi în aceste regiuni, se înregistrează apariţia unor dinastii
semi-independente la Marea Caspică, Marea Neagră, Asia Centrală, Afganistan, India şi Africa Ecuatorială.
Ideea centrală este că, la apogeul puterii musulmane, nu a existat o singură umma sau comunitate
musulmană, iar imperiile turc, arab, iranian şi indian divizaseră unitatea politică, economică şi culturală a
Islamului, păstrând doar unitatea preceptelor fundamentale şi cei Cinci Stâlpi ai islamului.
Prima manifestare majoră de slăbiciune militară musulmană apare în 1571, când flotele spaniolă şi
veneţiană au învins otomanii în bătălia navală de la Lepanto, Grecia – o victorie prezentată în tablourile cu
teme eroice ale lui Tintoretto şi Veronese. Cea de-a doua mare pierdere a fost asediul eşuat al Vienei de către
turci în 1683.
Adevărata dezintegrare a imperiului a început cu prima concesie teritorială prin Tratatul de la
Carlowicz (1699), care ceda Ungaria Austriei, 64 urmat de un tratat cu Franţa şi Tratatul de la Küçük Kaynarca
(1774) impus imperiului de Rusia. 65 Problema nu a fost atât pierderea teritoriului, cât faptul că, începând cu
aceste tratate, puterile europene au început să obţină concesii economice, comerciale şi politice din partea
Imperiului Otoman, ca şi a imperiilor Iranian şi Mughal Indian. Aceste concesii, numite mai târziu capitulări,
au devenit motorul dominării politice, economice şi militare a teritoriilor musulmane de către Europa. Statele
naţionale europene câştigau control şi prin modernizarea economiilor, folosirea de noi tehnologii militare şi
centralizarea autorităţii politice.
Începând cu secolul al XVIII-lea, se observă o stagnare sau chiar declin gradat al tuturor celor trei
imperii musulmane rămase, dezavantajate de izolarea tot mai accentuată, incapacitatea de a controla fluxul
comercial pe principalele rute internaţionale şi capacitatea limitată de a profita de inovaţiile tehnologice ale
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Revoluţiei Industriale. Prin invazie, colonizare sau dominare economică, britanicii au obţinut controlul asupra
unei mari părţi a Indiei, ruşii i-au învins pe otomani în Crimeea, iar Franţa a ocupat Egiptul. 66 Primele două
mari provocări împotriva Imperiului Otoman în Orientul Mijlociu au fost invadarea Egiptului de către
Napoleon în 1798 şi ocupaţia franceză din Algeria în 1830. 67
La începutul secolului al XX-lea, Marea Britanie, Franţa, Rusia şi Olanda stăpâneau aproape toate
societăţile musulmane, păstrându-şi independenţa doar Afganistanul, Iranul şi Imperiul Otoman, redus mult
ca dimensiuni. 68
1.9 Islamul în epoca modernă
Colonialismul şi imperialismul occidental au avut un impact asupra viziunii islamice asupra lumii.
Reducerea teritoriilor musulmane a creat o altă criză de încredere şi a ridicat numeroase întrebări. Cum ar
trebui musulmanii să se opună colonialismului european, astfel încât să-şi recucerească sau menţină
independenţa şi viabilitatea economică şi politică? Disputa a conturat două tabere principale: pe de o parte,
unii susţineau că declinul fusese provocat de slăbiciunea morală şi de îndepărtarea de adevărata cale a
islamului; aceşti tradiţionalişti pledau pentru o renaştere islamică. De partea cealaltă erau cei care susţineau
că societăţile musulmane nu au decăzut brusc, ci se erodaseră în timp datorită incapacităţii cronice de a-şi
moderniza societăţile şi instituţiile; aceşti reformatori afirmau că societăţile musulmane nu pot fi salvate decât
prin modernizare şi printr-o replică dată Occidentului în proprii săi termeni. Fiecare opţiune implica riscuri.
Căutarea răspunsurilor în trecut risca să prelungească stagnarea. Concentrarea asupra viitorului ameninţa să
ducă la pierderea culturii native – căci era oare posibilă modernizarea fără occidentalizare? Opoziţia dintre
aceste două poziţii continuă să zdruncine lumea musulmană.
Istoricul Arnold Toynbee a încercat să surprindă esenţa acestui conflict dintre modernişti şi
tradiţionalişti, evident nu doar în societăţile musulmane, ci în toate societăţile. În volumul XII al lucrării sale
„Study of History”, Toynbee denumeşte moderniştii şi tradiţionaliştii „herodieni” şi „zeloţi”, termeni
împrumutaţi din experienţa evreilor. Conform teoriei sale, civilizaţiile se dezvoltă atunci când oamenii răspund
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creativ la diversele provocări de natură geografică, economică, politică şi spirituală; şi creativitatea continuă
le susţine civilizaţiile. El afirmă că civilizaţiile cad într-o spirală descendentă, în care creativitatea scade,
provocările nu mai sunt soluţionate, apare anarhia şi tiranii preiau controlul. În cele din urmă, aceste civilizaţii
în declin sunt ameninţate de unele mai creative şi mai dinamice. Ca răspuns, spune Toynbee, de regulă poporul
ameninţat urmează una din următoarele căi: dacă au câştig de cauză lideri zeloţi, civilizaţia răspunde prin
izolare şi încercarea de a readuce la viaţă ideile şi practicile unui trecut idealizat. Dacă iau controlul herodienii,
civilizaţia răspunde împrumutând cele mai bune instrumente ale oponenţilor, sintetizând cele mai bune idei
ale lor şi folosind noile idei şi instrumente pentru a concura şi a-şi recâştiga forţa şi supremaţia. Categoric, în
viziunea sa, civilizaţiile care reuşesc sunt cele care acceptă provocarea herodienilor, în timp ce celelalte se
osifică sau decad.
Desigur, nu toată lumea este de acord cu ideea lui Toynbee de cristalizare a istoriei în două forţe –
mai ales zeloţii sau tradiţionaliştii. Toynbee surprinde corect luptele intense între modernism şi tradiţionalism
în societăţile musulmane care durează, cu mici întreruperi, de peste un secol. Mai mult, atât moderniştii, cât
şi tradiţionaliştii iau în considerare întreaga istorie a Islamului, interpretând-o astfel încât să le sprijine
actualele poziţii teologice, ideologice şi politice.
Până în secolul al XIX-lea, lupta musulmană împotriva puterilor coloniale a fost considerată de
domeniul autorităţilor politice seculare, dar treptat aşa-numitele mişcări de eliberare naţională s-au alăturat
luptei. Pentru că, dacă Europa exporta colonialismul şi imperialismul în teritoriile musulmane, nu putea fi
evitat în acelaşi timp exportul ideilor şi moştenirii Iluminismului, al naţionalismului, al instituţiilor europene
şi al mişcărilor politice – liberală, conservatoare şi radicală. Ca atare, colonialiştii au plantat seminţele
mişcărilor anticoloniale, care foloseau ideologii europene împotriva dominării europene. Generaţii de lideri
naţionalişti din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord au fost educaţi în universităţi europene şi chiar americane
– între care Universitatea Americană din Beirut, fondată în 1866, şi Universitatea Americană din Cairo,
fondată în 1919.
Naţionaliştii musulmani au încercat să folosească islamul şi ulama ca instrumente de organizare
pentru a-şi mobiliza societăţile împotriva puterilor coloniale. (În fond, chiar puterile coloniale foloseau religia
ca instrument eficient pentru subminarea mişcărilor naţionaliste sau anticoloniale.) Evident, aceste alianţe sau dovedit temporare şi pragmatice, deoarece naţionalismul era atunci un concept nou şi nu prea bine înţeles
– şi secular pe deasupra. Ideea de naţiune laică, separată de comunitatea religioasă, umma, era teoretic străină
Islamului. Dar, chiar dacă religia şi statul nu erau clar separate, ele fuseseră administrate separat de califi şi
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ulama secole întregi. 69 Dar în efortul comun de a combate colonialismul şi imperialismul, ulama şi alţi
naţionalişti şi-au dat mâna din când în când sub steagul naţionalismului. Ca rezultat, s-au înmulţit în toate
societăţile musulmane colonizate mişcările de renaştere islamică – şi, pe lângă energia conferită mişcărilor
naţionaliste, ele sporeau puterea ulama, permiţându-le să-şi asume o autoritate mai mare. Anticolonialismul a
fost uneori însoţit de o fervoare religioasă pe care reformatorii musulmani nu au reuşit să o modereze;
mobilizarea ulama era uşoară, demobilizarea lor s-a dovedit dificilă.
Istoria şi teologia musulmană au oferit atât limba, cât şi justificarea necesară pentru lupta împotriva
intruşilor europeni. Mahomed predicase că umma (comunitatea musulmană) trebuie să fie complet concentrată
asupra jihadului cu sensul de „a lupta” pentru o viaţă conform voinţei lui Dumnezeu. Conceptul de jihad a fost
folosit pentru a încuraja pietatea în rândul indivizilor sau pentru a îndemna la luptă pentru apărarea credinţei
sau pentru a converti „necredincioşii”, sau ambele. Dacă umma era prosperă, aceasta însemna că musulmanii
trăiau în conformitate cu voia lui Dumnezeu; dacă umma era în declin, era un semn că se îndepărtaseră de la
Coran. Orice atac împotriva acestei comunităţi religioase, fie din afară, fie din interior, era considerat
blasfemie sau agresiune, şi trebuia contracarat prin jihad. 70
În acelaşi timp, unele mişcări islamice din secolul al XIX-lea erau mai interesate de renaşterea
Islamului decât de înlăturarea dominaţiei coloniale. Este cazul wahhabiţilor suniţi care condamnau multe
inovaţii moderne 71 şi pledau pentru respectarea strictă şi literală a Coranului şi a Hadith în încercarea de a
practica islamul aşa cum credeau ei că fusese practicat în secolul al VII-lea, şi astfel de a beneficia de forţa pe
care islamul o dăduse vechilor musulmani. 72 Învăţăturile lui Muhammad ibn Abd al-Wahhab reprezintă cele
mai stricte interpretări ale şcolii Hanbali.
În India, cel mai influent susţinător al tradiţionalismului este şcoala de gândire cunoscută oficial sub
numele Darul Uloom Deoband şi numită după amplasamentul acesteia în regiunea Delhi din nordul Indiei.
Şcoala este considerată de unii al doilea centru principal de studii islamice tradiţionale (primul fiind considerat
a fi Al-Azhar din Cairo). Deoband a fost înfiinţată în 1866 de Maulana Mohammed Qasim Nanauti cu scopul
de a conserva moştenirea musulmană împotriva atacurilor colonialismului britanic. Dar şcoala a evoluat de la
începuturile wahhabite ortodoxe spre o instituţie mai modernă, prezentând diferenţe importante faţă de alţi
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tradiţionalişti musulmani – şi chiar propriile ramificaţii în alte ţări. Deoband a sprijinit de pildă constituţia
laică a Indiei şi pluralismul religios. De asemenea, şcoala se opunea divizării subcontinentului Indian şi creării
unui stat musulman în Pakistan. Aşa cum spunea recent rectorul adjunct al seminarului, Marghboor Rahman:
„Întâi am fost indieni, şi apoi musulmani.” 73
Mişcările naţionaliste din secolul al XIX-lea nu s-au rezumat la majorităţile etnice din imperiile
musulmane, ci şi minorităţile au fost cucerite de idealuri naţionaliste proprii. Nu este surprinzător, aşadar, că
grecii, albanezii, armenii, macedonenii, sârbii şi bulgarii au adoptat naţionalismul ca mişcare revoluţionară în
lupta pentru reformare naţională, autonomie sau chair independenţă faţă de Imperiul Otoman. Naţionalismul
era o ideologie a egalităţii de şanse. A fost îmbrăţişată nu doar de grupurile etnice non-musulmane, ci şi de
grupuri etnice minoritare musulmane, care au încercat să-şi câştige autonomia sau independenţa. După ce
grecii au reuşit să-şi dobândească independenţa în 1830, toate celelalte grupuri s-au concentrat asupra
autonomiei.
Mult mai controversată a fost însă ascensiunea naţionalismului în rândul arabilor, al turcilor şi al altor
grupuri etnice majoritare de musulmani. O astfel de mişcare reprezenta o contestare serioasă a conceptului
tradiţional de umma musulmană ca teocraţie, cu ulama ca promotor – pentru că era o mişcare ideologică ce
rupea legăturile politice ale musulmanilor cu umma, lăsând în urmă legăturile religioase. Astfel, naţionalismul
a devenit nu doar o forţă unificatoare, ci şi una de dezbinare. Pentru că aceste grupuri etnice musulmane
încercau să-şi recreeze propria umma – recunoscând „independenţa naţională” atât ca pe un drept naţional, cât
şi ca pe unul musulman.
Mai mult, în unele din aceste lupte naţionaliste vedem creştini şi musulmani unindu-şi forţele pentru
a transcende divergenţele religioase şi a forma state noi sau partide politice seculare. Se observă o
conştientizare sporită a trecutului glorios şi discuţii privind „misiunile lor istorice”, destinul comun şi
unicitatea limbii lor. Oamenii încep să se vadă nu doar ca o comunitate religioasă, ci o comunitate care are în
comun legături culturale, etnice, geografice şi istorice distincte. În Siria, creştinii şi musulmanii au colaborat
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la construirea unei identităţi naţionale bazate pe limba şi cultura arabă comună; similar, în Egipt creştinii copţi
şi musulmanii şi-au făurit împreună o identitate naţionalistă bazată pe dragostea faţă de patrie şi pe secolele
de istorie comună a culturilor faraonică, creştină şi musulmană.
Chiar şi musulmanii conservatori şi-au amintit că există precedente istorice pentru unirea unor astfel
de comunităţi eterogene – în fond, prima umma a Profetului Mahomed din Medina includea membri păgâni,
evrei şi musulmani. Şi în India se formează coaliţii naţionaliste interconfesionale: Partidul Congresului,
predominant hindu, cuprindea mulţi lideri musulmani importanţi care împărtăşeau aspiraţiile unei Indii unite
şi se opuneau divizării ţării.
Dacă religia fusese inseparabilă de elementul secular în statele musulmane independente, aceste state
din Africa, Orientul Mijlociu şi Asia de Sud şi Sud-Est au fost reduse la simple colonii europene. Până în
secolele al XIX-lea şi al XX-lea, codurile juridice europene înlocuiseră multe dintre legile islamice. În plus,
reformele educaţionale europene au avut şi ele o influenţă asupra Islamului. „Elitele religioase şi politice
tradiţionale şi-au văzut prestigiul, puterea şi modul de viaţă (tradiţii, valori) modificate treptat de clasele noi,
moderne, orientate spre Occident, de profesionişti şi tehnocraţi. Până în a doua jumătate a secolului al XXlea, aproape toate statele cu populaţie majoritar musulmană au devenit state naţionale suverane” 74.
1.10 Dispariţia Califatului
În perioada colonială, elitele musulmane – raţionaliştii, seculariştii sau moderniştii, indiferent cum iam numi – au încercat să construiască o arhitectură a statului modern, în aşteptarea eliberării ţărilor lor. Dar
lupta era una grea. Eforturile de a moderniza economiile musulmane în perioada colonială erau subminate de
europeni, care căutau materii prime pentru fabricile europene şi o piaţă colonială în creştere pentru produsele
finite. În plus, existau conflicte interne, cum ar fi opoziţia ulama faţă de băncile moderne, bazată pe
interzicerea cămătăriei în Coran. Ca rezultat, spre deosebire de alte ţări în Asia şi Africa, ţările musulmane nu
au putut răspunde cu succes multiplelor provocări ale Revoluţiei Industriale şi consecinţelor sale. Naţiunile
musulmane nu aveau capitalul, printre altele, pentru o modernizare rapidă. Ca să dăm un exemplu, Egiptul sa aflat pe marginea falimentului după încheierea unui program ambiţios – care includea construirea Canalului
Suez, a 1500 de kilometri de cale ferată şi implementarea unor vaste proiecte de irigaţii. Starea sa financiară
precară a oferit Marii Britanii, care deţinea pachetul majoritar în administrarea Canalului Suez, un motiv
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pentru a-şi proteja investiţia prin ocuparea ţării în 1882. 75 Abia în 1956 Marea Britanie şi-a retras toate trupele
din Egipt.
Primul război mondial a confirmat din nou, în mod dramatic, răspunsul la marea întrebare: există o
„lume musulmană” unitară, cu o singură umma, sub un calif, care transcende divergenţele politice şi religioase
în teritoriile musulmane? Scena a fost pregătită în 1914, când Tinerii Turci ai Imperiului Otoman s-au alăturat
Puterilor Centrale – imperiile german şi austro-ungar – împotriva Puterilor Aliate – Marea Britanie, Franţa şi
Rusia.
Pe 25 noiembrie 1914, puţin după declararea războiului împotriva Aliaţilor, Sultanul Mehmed V
(1844-1918), a făcut apel la musulmanii din întreaga lume să se alăture otomanilor în jihad, sau Războiul
Sfânt. Proclamaţia spunea: „Musulmanii în general aflaţi în ghearele opresive ale guvernelor tiranice
menţionate, în zone ca Crimeea, Kazan, Turkestan, Bukhara, Khiva şi India, şi cei care locuiesc în China,
Afganistan, Africa şi alte regiuni din lume se grăbesc să se alăture acestui Mare Jihad cu toate forţele lor, cu
viaţa şi avuţia lor, împreună cu otomanii, în concordanţă cu sfintele Fatwa pe acest subiect.” 76
Dar fatwa (decretul juridic) al Califului a eşuat. Unitatea de monolit a Islamului părea o simplă
abstracţie idealistă. Interesele naţionale, etnice, dinastice, regionale, culturale, de clasă şi tribale s-au dovedit
mai puternice decât apelul imperial al Califului. Nu doar că musulmanii din afara imperiului au luptat
împotriva otomanilor alături de duşmanii acestora – forţele britanice şi franceze şi aliaţii lor –, dar a avut loc
şi o revoltă a musulmanilor din interiorul imperiului. Având interese etnice, dinastice şi chiar religioase,
musulmanii din Arabia, inclusiv haşemiţii, păzitorii tradiţionali ai oraşelor sfinte ale Islamului, şi wahhabiţii
puritani s-au revoltat împotriva turcilor otomani, acuzându-i de coruperea Islamului.
După primul război mondial, Califatul, ultimul mare simbol – sau relicvă – a unităţii societăţilor
musulmane, a dispărut. Califatul, care pretindea că oferă musulmanilor din întreaga lume conducători
descendenţi ai lui Mahomed încă de după moartea lui în 632, a fost abolit oficial în 1924 sub conducerea lui
Mustafa Kemal Atatürk, fondator şi preşedinte al Turciei moderne. 77 Eforturile ulterioare în India şi alte
regiuni de a restaura Califatul au eşuat.
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II. ISLAMUL POLITIC
Islamul politic este parte integrantă a unei largi mişcări intelectuale, culturale, sociale şi politice din
întreaga lume islamică. Deseori, această mişcare este denumită Renaşterea Islamică sau Redeşteptarea
Islamică, iar Islamul politic este doar o componentă a unei renaşteri sau redeşteptări a concepţiilor, practicilor
şi retoricii Islamului. 78 Noţiunea de „Islam politic” este aleasă în cadrul acestei lucrări deoarece analiza
ulterioară este limitată la studiul elementelor politice ale renaşterii/redeşteptării Islamului.
Renaşterea şi redeşteptarea Islamului sunt deseori folosite în mod alternativ cu concepte ca:
„islamism”, „fundamentalism”, „neo-fundamentalism”, „integrism”, „khomeinism”, „tradiţionalism”,
„arabism”, „puritanism”, „reafirmare”, „trezire”, „reformism”, „reînnoire”, „renaştere”, „revitalizare”,
„activism”, „milenarianism”, „mesianism”, „întoarcere la islam”, „avânt”, „reafirmare”. 79 Susţinătorii
Islamului folosesc în mod frecvent expresii ca: al-ba’th al-islami (reînvierea Islamului), al-sahwah alislamiyyah

(trezirea

Islamului),

ihya’

al-din

(renaştere

religioasă),

al-usuliyyah

al-islamiyyah

(fundamentalism islamic), al-harakah al-islamiyyah (mişcarea Islamică), al-tayyar al-islami (curentul
islamic), al-ittijah al-islami (tendinţă islamică). 80 Renaşterea islamică este complexă şi multifaţetată, iar
această varietate de concepte ilustrează dificultatea de a se ajunge la un acord de terminologie. Aşa cum a
evidenţiat Ali E. Hillal Dessouki, renaşterea Islamului nu este „un fenomen monolitic ci, mai degrabă, unul
determinat social şi istoric”. 81 Cu toate acestea, toate conceptele şi termenii menţionaţi mai sus descriu, întrun fel sau altul, renaşterea Islamului. De aceea este dificil de găsit o definiţie comună a renaşterii Islamului,
dar moderatul Dessouki a găsit o descriere bună atunci când a scris că renaşterea Islamului „se referă la
proeminenţa crescândă şi politizarea gândirii şi simbolurilor Islamului în cadrul societăţii musulmane şi în
cadrul vieţii publice a indivizilor musulmani” 82. Alt erudit, aparţinând aripii de dreapta, Daniel Pipes, afirmă
că renaşterea islamică „este înţeleasă ca o creştere a activismului islamic”, aceasta cuprinzând şi „îndeplinirea
misiunilor legii sacre a Islamului – Sharia” 83. Alte manifestări ale renaşterii Islamului sunt folosirea tot mai
des a simbolurilor religioase şi sociale şi apariţia grupurilor socio-politice de opoziţie 84.
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În această lucrare vom utiliza termenul „Islam politic” în sensul dat de Daniel Pipes, respectiv
„creşterea activismului islamic”.
Pentru a înţelege Islamul politic – termen format din două cuvinte: islamic, care ţine de religie, şi
politic, un termen laic (pentru un european “islam politic” pare o contradicţie în termeni) – trebuie mai întâi
să înţelegem tipul de autoritate în Islam.

2.1 Autoritatea legii islamice vs. putere de stat
Una din dimensiunile prin care se obiectivează puterea este autoritatea. Asupra raportului dintre
termenii de putere şi autoritate nu există o unanimitate de opinii, nici în ceea ce priveşte dimensiunea
semantică şi, cu atât mai puţin, primordialitatea uneia dintre termeni în raport cu celălalt. Conceptul de
autoritate cunoaşte multiple interpretări şi conotaţii semantice aparţinând deopotrivă psihologiei sociale,
sociologiei, politologiei, teologiei, psihanalizei şi, nu în ultimă instanţă, managementului public şi
organizaţional.
Termenul „autoritate” provine din etimonul latin autocratas, prin care este desemnată forţa de
convingere a unei persoane asupra altora. Din acest punct de vedere, nu corespunde pe deplin semanticii
acordate termenului, el păstrându-şi mai mult sensurile preluate pe filiaţie franceză – autorité, care este mai
apropiat de conotaţia şi calitatea de a fi un atribut al puterii, decât de sensul derivat din etimologia latină,
reductibil doar la forţa de convingere.
Una dintre cele mai consistente referiri asupra autorităţii este cea din domeniul politologic. În acest
sens sunt identificate patru sensuri ale termenului (cf. „Dicţionar politic”):
•

ca drept de a emite acte juridice, economice, administrative cu caracter obligatoriu pentru
comunitate, în temeiul unei calităţi politice sau împuterniciri speciale;

•

ca instituţie sau organism care dispune de putere;

•

de reprezentant al puterii, autoritatea fiind învestită şi cu dreptul de a aplica decizii şi acte
normative;

•

de influenţă exercitată de o personalitate, prin statutul, calităţile, persoanele, legitimitatea şi
prestigiul acesteia.
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Autoritatea politică se distinge de celelalte forme de autoritate prin modalităţile sale de constituire,
cauzele apariţiei sale, funcţia sa socială, precum şi prin aria ei de manifestare. De aceea autoritatea politică
este strict legată de puterea politică şi mai ales de legitimitatea acesteia.

2.2 Instituţii politice: perspective juridice
Dreptul şi politica sunt strâns legate atât în aspectele lor teoretice, cât şi în cele practice. Literatura
ştiinţei politice este presărată cu terminologie şi concepte juridice şi o parte a sa tratează, mai mult sau mai
puţin direct şi explicit, relaţia dintre drept şi politică şi dintre actorii şi instituţiile politice şi juridice. În
particular, aspectele constituţionale sunt adesea tratate dintr-o perspectivă hibridă între ştiinţa politică şi drept,
echilibrul între cele două depinzând de formaţia celui care scrie. Dreptul public este prins în ţesătura
administraţiei publice, în unele ţări mai mult, în altele mai puţin. Apariţia „noului instituţionalism” în ştiinţa
politică promite să întărească această legătură 85.
Până în prezent însă, cuantumul elementelor juridice din ştiinţa politică nu a fost atât de mare pe cât
ar fi putut să fie. Acest lucru se datorează în mare parte faptului că a existat tendinţa în rândul anumitor
politologi de a respinge abordările juridice în disciplina lor, sub acuzaţia că ar fi insipide şi de modă veche.
Faimoasa „revoluţie behavioristă” în ştiinţa politică americană a fost în mare parte o astfel de reacţie; şi
behavioriştii, care au renunţat la abordările formaliste, nu sunt uşor de convins că pot exista argumente bune
în favoarea legalismului. În ceea ce-i priveşte, mulţi dintre juriştii din mediul academic – chiar cei specializaţi
în dreptul public – tind să considere că obiectul lor de interes este mai relevant sub aspectul practicii şi că
aventurarea pe teritoriul nefamiliar al ştiinţei politice este pierdere de vreme.
În Marea Britanie antipatia faţă de aspectele juridice şi constituţionale ale ştiinţei politice s-a bazat
pe absenţa unei constituţii scrise şi pe subdezvoltarea dreptului public. Apartenenţa la Uniunea Europeană şi
impactul în creştere al Curţii Europene de Justiţie asupra instanţelor şi politicii britanice – coincizând cu
dezbateri îndelungi cu privire la reforma constituţională, inclusiv posibilitatea de a încorpora Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului în sistemul de drept al Regatului Unit – au scos în evidenţă relevanţa
abordărilor juridice în ştiinţa politică. Cu toate acestea, în literatura de specialitate se menţine o lacună
semnificativă şi lipsesc cercetările academice interdisciplinare.
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2.3 Natura afinităţii între drept şi politică
De ce şi în ce fel sunt atât de strâns corelate dreptul şi politica? Unele lucruri sunt clare. În primul
rând, constituţiile şi regulile dreptului public, precum şi instanţele care le interpretează şi le aplică stabilesc
principiile formale ale practicii politice şi oferă mecanisme importante pentru tragerea la răspundere şi pentru
constrângerea guvernului. Spre exemplu, orice studiu cantitativ asupra comportamentului electoral sau
legislativ trebuie bazat pe un studiu empiric al regulilor electorale sau legislative, dacă se urmăreşte o cercetare
corectă, iar rezultatele cercetării să fie utile.
Relaţiile internaţionale se bazează pe dreptul internaţional. Instanţele pot constitui arena pentru
activitatea grupurilor de presiune, prin intermediul provocărilor constituţionale şi legale adresate
guvernământului, al disputelor pe tema intereselor publice şi al strategiilor cazurilor-test. 86 Numirea
judecătorilor în aceste instanţe este un aspect care stârneşte continuu interesul politicienilor şi al politologilor;
atenţia acordată de cercetătorii din universităţi şi de mass-media audierilor din Senatul Statelor Unite în
legătură cu aprobarea persoanelor propuse de preşedinte pentru a fi membri ai Curţii Supreme constituie un
exemplu foarte bun pentru această situaţie 87.
Procesul de elaborare a legilor este o manifestare clară a puterii de stat. Legile sunt mediul prin care
politicile sunt translate în acţiune şi reprezintă o resursă importantă pentru procesul de elaborare a politicilor
publice. 88 Prin definiţie, legislativul nu este doar un corp care elaborează legi, ci şi o arenă în care acţionează
politicienii – iar în multe ţări, o mare parte dintre legiuitori au ei înşişi o formaţie juridică. Convergenţa
carierelor juridice, politice şi administrative a fost un fenomen binecunoscut încă din vremea lui Tocqueville,
care, în 1835, a observat (fără ironie) că „din moment ce avocaţii constituie singura clasă luminată în care
poporul are încredere, ei sunt în mod natural chemaţi să ocupe majoritatea poziţiilor publice” 89.
Contractele sociale discutate de Hobbes, Locke şi Rousseau au o rezonanţă legală; la fel concepte
omniprezente precum legitimitatea, drepturile, dreptatea. Multi dintre „marii maeştri” ai gândirii politice –
Machiavelli, Bentham, Marx, Hegel şi aşa mai departe – sunt primii pe listele de lecturi nu numai ale cursurilor
de istorie a gândirii politice, dar şi ale cursurilor de jurisprudenţă teoretică din universităţi. Mai mult, adesea
le sunt puse alături nume moderne ca Foucault.

Harlow şi Rawlings, 1992.
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Considerăm că există o afinitate naturală între drept şi politică. Aproape fiecare aspect al activităţii
politice şi al schimbării politice – la nivel naţional, internaţional sau global – are un aspect legal sau
constituţional. Autoritatea nu doar defineşte legea, ci chiar o constituie, din punctul de vedere al formei şi al
substanţei. Nu poate exista sistem juridic sau legislativ fără structura de bază a autorităţii, care în regimurile
politice laice provine din puterea şi autoritatea statului.
Acest capitol îşi propune o cercetare transdisciplinară – autoritatea legii islamice, care are răspuns la
toate problemele din societatea musulmană, inclusiv cele politice şi autoritatea puterii de stat izvorâtă din
instituţii laice, autoritate pe care fundamentaliştii islamici o resping.
În gândirea islamică contemporană există o evidentă disjuncţie între două moduri de percepere a
autorităţii legale, una emanând din jurisprudenţă coranică, adică Sharia (legea islamică) şi cealaltă din puterea
de stat.
Dacă pentru un cetăţean european este comună concepţia că statul este un organism care emană şi
exercită autoritate legală, o atare concepţie nu este nici evidentă şi nici obligatorie pentru corespondentul său
islamic. Cu toate acestea, marea majoritate a statelor musulmane de azi îşi administrează sistemele juridice
pornind de la premisa operaţională (şi foarte concretă) că statul este cel care produce autoritate juridică. Cu
alte cuvinte, în aparatul politic naţional al fiecărui stat musulman modern există o sursă de putere legislativă,
despre care se presupune că legitimează şi aplică atât efectele publice ale legii, cât şi prevederile care
guvernează sfera privată.
Jurisprudenţa coranică, în calitate de sursă de autoritate a fost concepţia dominantă, chiar necontestată
timp de peste un mileniu, iar ideea de autoritate izvorâtă din stat a fost introdusă în aceste ţări abia în secolele
XIX şi XX. Disjuncţia dintre cele două surse de autoritate rezumă ruptura juridică, socială şi culturală care a
apărut o dată cu introducerea aşa-numitei „reforme moderne”.
Aşa cum am arătat în capitolul anterior, la începutul secolului al XIX-lea Imperiul Otoman, inclusiv
Egiptul, a pornit pe calea unei reforme care avea să schimbe nu doar înfăţişarea sistemului juridic din acea
vreme, ci şi structurile sale interne. Acest tip de proces a fost realizat şi în Africa de Nord franceză şi, chiar
mai devreme, în India britanică (inclusiv actualul Pakistan). Reformele moderne au adus schimbări
fundamentale în societăţile musulmane şi au generat un val de crize fără precedent, manifestate la nivel social,
etic, moral, militar şi tehnologic. În procesul de reformă asociat îndeaproape construcţiei statului naţional
„musulman”, legea a fost confiscată de acest stat din mâinile unei elite de jurişti profesionişti - ulama. Relativ
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rapid, legea şi toate domeniile asociate au devenit o atribuţie a statului, un salt colosal (dacă nu chiar
devastator) pentru tradiţia şi psihicul musulman.
Efectele acestor reforme au fost numeroase, criza de legitimitate politică fiind doar una dintre ele.
Această criză de legitimitate politică a rezultat dintr-o demolare sistematică a autorităţii juridice islamice,
adică a ulama. Problemele legate de autoritatea şi legitimitatea juridică islamică din lumea musulmană
contemporană au generat o violenţă politică uluitoare. Apelul popular constant şi insistent la reinstaurarea
Sharia – într-o interpretare minimalistă –, sugerează o căutare profundă a identităţii culturale şi politice
islamice. Acest apel domină discursul musulmanilor fundamentalişti, iar articolele, broşurile şi cărţile care
exprimă acest apel se numără cu sutele. Acest apel ameninţă să clatine structurile politice şi juridice existente
în unele ţări musulmane. Apelurile sunt semnificativ impregnate de sensuri politice, mesajele privind
restaurarea Sharia înseamnă dislocarea structurilor juridice actuale ale statului naţional modern, în acelaşi fel
în care chiar aceste structuri au fost create pentru a disloca Sharia în secolele anterioare. Apelul la reinstaurarea
Sharia – oricât de diverse ar fi conţinuturile lui – este de fapt un apel la contrarevoluţie.
Astfel, exact trecerea axei autorităţii din mâinile clasei juridice musulmane „tradiţionale” (ulama) în
cele ale statului naţional modern trebuie să ne reţină atenţia. Din perspectiva analizei autorităţii, această trecere
este problema crucială, care determină însuşi sensul crizelor politice actuale.

2.4 Sursa autorităţii legii islamice
Trebuie subliniat în primul rând că legea islamică are caracter religios absolut. Religia tinde mai puţin
să confere autoritate legii islamice ca lege, cât mai degrabă să o înconjoare cu o aură de sanctitate. Legea
islamică este religioasă doar la nivelul său cel mai profund, mai mult ca entitate holistică decât în detaliile
particulare. Aşa cum vom vedea, legea islamică îşi extrage autoritatea nu doar din faptul că se crede că este
legea lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu nu a revelat în mod hermeneutic o lege, ci doar semne sau indicii
textuale care, dacă nu ar fi fost explorate, ar fi rămas lipsite de orice semnificaţie legală. Mai metaforic spus,
Dumnezeul Islamului nu a revelat decât “cărămizile” principale ale legii, cu doar câteva indicii ale unui plan
pentru construcţia, din aceste cărămizi, a Casei Legii. Supunerea faţă de o anumită lege este fără îndoială
susţinută de autoritatea lui Dumnezeu, dar care anume este legea care obligă la această supunere? Dacă legea
islamică stipulează prevederea X sau Y (elementele constitutive ale legii), supunerea poate fi, în final, faţă de
Dumnezeu, dar autoritatea care susţine aceste prevederi X şi Y nu este doar a Lui, sau poate chiar deloc a Lui.
Pentru că El nu a revelat aceste prevederi sau stipulări, şi deci nu poate fi făcut răspunzător pentru ele. Tot ce
a făcut Dumnezeu a fost să dezvăluie „semnele textuale” care formează baza speculativă, hermeneutică a
55

II. ISLAMUL POLITIC

construcţiei juridice, iar în măsura în care X şi Y au putut fi derivate din aceste semne, la fel ar putea fi derivate
şi construcţiile Q şi Z.
Putem afirma că agenţii construcţiei interpretative sunt cei responsabili, şi aceştia sunt juriştii, adică
ulama. Ei au fost cei care au construit Casa Legii, şi ei sunt pe deplin responsabili pentru elaborarea
metodologiei înseşi prin care legea islamică a devenit edificiul care avea să fie. Este de aceea nu doar corect,
ci şi necesar să subliniem natura legii islamice ca „lege a juriştilor” (fără a trebui să o asociem prea strâns, de
pildă, cu dreptul roman).
Legea islamică este o lege a ulama nu doar pentru că s-a întâmplat să fie construită de jurişti ai
interpretării legii coranice, ci mai ales pentru că aceşti ulama au fost purtătorii autorităţii care a susţinut-o timp
de peste un mileniu. La rândul său, acest lucru ne trimite la întrebarea: ce tip de autoritate au avut ulama?
Autoritatea religioasă, cum am arătat anterior, nu este nicidecum suficientă pentru a explica rolul lor. Dacă ar
fi să insistăm asupra acestei tipologii, am ajunge la ideea că orice persoană religioasă sau preocupată de religie
ar fi purtătoare a unei astfel de autorităţi, inclusiv teologii şi misticii. Dar ştim foarte bine că aceste două tipuri
nu au aspirat la şi nu au dobândit niciodată statutul de purtători de autoritate legală. Doar ulama au făcut-o şi
dacă au reuşit este pentru că ei erau singurii agenţi ai epistemologiei şi hermeneuticii juridice. Mai mult, ulama
şi cei pe care îi educau şi, într-un fel sau altul, îi supervizau, erau şi custozii societăţilor musulmane. Ei, ulama,
erau îndrumătorii umma (comunitatea musulmană) în probleme spirituale şi practice; ei controlau întreaga
infra- şi supra-structură a învăţământului juridic; ei realizau ceea ce am putea numi administraţia locală. Ei
colectau impozitele şi supravegheau lucrările publice; supervizau tranzacţiile comerciale şi controlau şi
administrau organizaţiile de caritate – fundamentele existenţei lor profesionale; ei serveau, între altele, ca
tutori ai orfanilor şi ocrotitori ai altor categorii sociale dezavantajate, administrându-le problemele financiare
sau de altă natură 90. Această categorie profesională era, aşadar, în acelaşi timp o forţă religioasă, morală,
socială şi juridică. Este greu de imaginat, şi chiar mai greu de descris istoria socială, culturală şi juridică a
lumii musulmane fără să se acorde atenţia meritată rolului central pe care l-au jucat ulama. De fapt, nu prea
există istorie islamică despre care să se poată scrie fără a se face referire la această categorie profesională şi
la contribuţia sa la cultura islamică.
Din punctul de vedere al generării autorităţii, se poate admite că aceste roluri sociale aveau doar un
caracter secundar, de sprijinire. Ele întăreau doar imaginea juriştilor ca fiind atât custozi ai Sharia, cât şi
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conducătorii civili infailibili ai comunităţilor musulmane. Însă rolul lor în interpretare a legii este cel care
conferea ulama tipul distinctiv de autoritate. În această calitate, autoritatea lor avea în esenţă un caracter
epistemic: cunoaşterea legii şi a modului în care ea trebuie derivată, interpretată şi aplicată este calitatea care
conferea autoritate epistemică 91.
Trebuie subliniat că această autoritate epistemică se propaga în întreaga ierarhie juridică, de la vârf
spre bază. În categoria profesională ulama a Islamului era recunoscută o ierarhie a „jucătorilor” juridici,
pornind de la eponimii şcolilor – sau fondatorii şcolilor de drept – şi sfârşind cu muqallid, cei care urmăreau,
reinterpretau şi aplicau doctrina juridică stabilită de înaintaşii lor. Eponimii erau consideraţi mujtahid absoluţi,
cei a căror cunoaştere juridică, considerată atotcuprinzătoare şi complet creativă, este legată cauzal de
înfiinţarea unei şcoli 92. Aceste şcoli nu doar le poartă numele, ci sunt chiar considerate a fi create de ei.
Cunoaşterea atotcuprinzătoare şi profundă atribuită mujathid-ilor este egalată doar de presupusa profunzime
a cunoaşterii lor în domenii ca metodologia juridică (în mod necesar creată de ei înşişi), exegeză coranică,
studiul şi critica tradiţiilor Profetului, teoria abrogării, jargonul juridic, aritmetică şi importanta ştiinţă a contraargumentării juridice.
Cea mai semnificativă trăsătură a activităţii de interpretare a fondatorului de şcoală este fără îndoială
confruntarea directă cu textele revelate, pentru că tocmai această implicare privilegiată cu cuvântul divin
necesită şi presupune o atât de întinsă cuprindere a cât mai multor domenii ale cunoaşterii. Doctrinele lor sunt
revendicate drept originale nu doar pentru că ele derivă direct din texte, ci şi pentru că sunt asamblate
sistematic, cu ajutorul unor principii hermeneutice clar identificabile, din aceste texte. Caracterul sistematic
al doctrinei este considerat un produs al unei metodologii unificate şi unitare pe care doar fondatorii ar fi pututo crea.
Dacă şcolile de drept islamic au continuat, de-a lungul secolelor, să fie păstrătoarele autorităţii legale,
este în virtutea faptului că ele atât moşteneau, cât şi conservau autoritatea fondatorilor respectivi şi a
studenţilor lor. Această conservare se realiza în primul rând prin reafirmare, şi în al doilea rând prin apărarea
doctrinelor fondatorilor 93. Dar ceea ce aprobau şi apărau nu era doar doctrina pozitivă; mai degrabă, în
majoritatea cazurilor, ceea ce apărau era hermeneutica fondatorilor, metodologia şi principiile juridice pozitive
prin intermediul cărora se deriva şi interpreta legea. De fapt, se putea întâmpla destul de des ca juriştii ulteriori
să devieze de la prevederile pozitive ale doctrinelor juridice ale fondatorilor, însă niciodată aceştia nu au
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abandonat ceea ce considerau a fi metodologia juridică a fondatorului, principiile pozitive şi hermeneutica.
Exact această loialitate – faţă de hermeneutica şi principiile tradiţiei – a continuat să confere autoritate şcolilor
ulterioare. Autoritatea epistemică se transmitea, aşadar, în întreaga ierarhie juridică. Imamii fondatori au
dobândit-o ei înşişi, iar adepţii lor au dobândit-o şi ei, indirect.
Două dintre funcţiile juridice 94 servesc atât ca axe ale autorităţii legale, cât şi ca agenţi de păstrare a
continuităţii şi de mediere a schimbării. Acestea sunt funcţiile de jurisconsult (mufti) şi de jurist-autor.
Judecătorul, qadi, nu lua parte la această autoritate (dar vom reveni mai târziu asupra acestui subiect). Mufti
răspundea la întrebările apărute în cele mai diverse domenii ale vieţii musulmane, şi se întâmpla adesea ca
problemele care apăreau în procese să îi fie aduse la cunoştinţă mai întâi lui, fie de către judecător însuşi
(qadi), fie de una dintre părţile în litigiu. Răspunsul mufti era luat în considerare de judecător, chiar şi atunci
când cel care ceruse opinia mufti era una dintre părţile în litigiu. Cu alte cuvinte, mufti cunoştea legea coranică
şi ştia cum funcţionează metodologia juridică şi de interpretare. Judecătorul 95 nu ştia aceste lucruri, din
moment ce funcţia sa era în mare limitată la aplicarea doctrinei 96.
Similar, juristul-autor reprezenta o sursă de referinţă standard pentru qadi, care consulta scrierile sale
în care era prezentată doctrina dominantă a şcolii 97. Juristul-autor era de regulă considerat drept deţinător al
uneia dintre cele mai înalte poziţii în ierarhia juridică, nu din punctul de vedere al prestigiului financiar sau al
puterii politice, ci mai degrabă ca cel mai învăţat. Autoritatea sa, în buna tradiţie a fondatorilor, era în principal
de natură epistemică.
Activitatea combinată a mufti şi a juristului-autor conferea autoritate şi legitimitate legii. Fatwa
reprezenta o opinie juridică exprimată în termeni universali, reflectând atât legea dominantă a şcolii, cât şi
practica juridică legitimată. Regula generală era că nici o fatwa nu trebuia considerată drept validă şi
obligatorie decât dacă era susţinută de practica juridică a comunităţii 98. Discursul mufti combina, aşadar,
doctrina şi practica juridică, reunind astfel realitatea juridică socială cu raţionamentul juridic. În construirea
materialului său, juristul-autor depindea în primul rând de activitatea mufti. Manualele de drept şi compendiile
detaliate de legi produse de juriştii-autori şi folosite de întreaga categorie profesională juridică drept material
de referinţă obligatoriu conţineau Legea Islamului. Fatwa a fost sistematic absorbită de aceste lucrări
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autorizate, care la rândul lor erau aprobate ca materiale normative. Acest proces de absorbţie este unul complex
şi nu face obiectul acestei cercetări 99. Ceea ce trebuie spus totuşi este că fatwa şi lucrările publicate de juriştiiautori, al căror conţinut reflecta interacţiunea dintre realitatea socio-juridică şi jurisprudenţa discursivă, a fost
responsabilă pentru conservarea autorităţii juridice în aceeaşi măsură ca elementul subapreciat al schimbării
juridice. Mufti şi juristul-autor conservau tradiţia juridică a şcolilor de drept islamic şi, în acest proces, o
apărau, o îmbunătăţeau şi o aplicau. În acelaşi timp, ei aplicau o schimbare gradată, care rămânea în întregime
credincioasă tradiţiei, fără a-i zdruncina vreunul dintre principii sau sensibilităţile. Era o schimbare acut
adaptată la societate, la nevoile ei şi la ethosul ei. Schimbarea, cu alte cuvinte, venea din interiorul tradiţiei şi
era articulată şi apărată prin mecanismele ei originale.
Spre deosebire de mufti şi de juristul-autor, qadi (judecătorul, cel care aplică efectiv legea) nu avea
nici un rol în conservarea autorităţii juridice şi a tradiţiei şcolii. Simplu spus, qadi, în această calitate, nu
beneficia de suficientă încredere pentru acest rol. Literatura juridică islamică este bogată în referinţe la rolul
precar şi îndoielnic jucat de qadi ca agent al politicii corupte. Până în epoca otomană, qadi era singurul
funcţionar juridic exclusiv numit, plătit şi revocat de agenţii guvernamentale. Numirea pe un asemenea post
era adesea pentru cel numit un motiv de lamentaţie şi opoziţie. Nu este o exagerare să spunem că, odată
acceptată, această numire era de natură să diminueze autoritatea personală a unui jurist şi să îl expună
suspiciunilor – dacă nu chiar acuzaţiilor directe – de corupţie şi lipsă de integritate. Aceasta pentru că, pentru
cei preocupaţi de lege („poporul Sharia”) guvernul şi „statul” erau de regulă asociate cu corupţia,
constrângerea şi efemerul, şi tendinţa era de a le reduce puterea. Dacă funcţia de qadi era lipsită de prestigiu,
din punctul de vedere al autorităţii morale şi juridice, aceasta se datora asocierii sale cu cercurile politice, ceea
ce explică faptul că legea islamică şi sistemul juridic islamic au încercat – şi în mare parte au reuşit – să se
menţină cât mai departe (deşi nu complet separate) de cercurile politice timp de peste un mileniu. Astfel, se
poate spune că legea islamică era un sistem care funcţiona în afara „statului” şi a influenţei guvernului. Şi a
făcut acest lucru cu un succes şi o independenţă remarcabile.
Această relaţie unică între lege şi „stat” se revendică de la antecedente istorice vechi. Dar înainte de
a trece la explicarea acestei relaţii, să notăm pe scurt că folosirea ghilimelelor pentru termenul „stat” este
absolut necesară în orice discuţie legată de polisul şi istoria politică a Islamului premodern. „Statul” islamic,
ca toate corespondentele sale premoderne, nu a dezvoltat trăsăturile care aveau să existe în statul naţional
european. Nu a dezvoltat conceptul de suveranitate teritorială, bazat pe conceptul de naţiune, nici pe cel de
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cetăţenie naţională. Mai mult, nu a funcţionat în acelaşi mod ca statul naţional modern: a rămas în general
departe de treburile societăţii, impozitarea fiind punctul de contact principal între cele două (deşi cu dese
întreruperi). În timp ce statul naţional a ajuns în cele din urmă să domine viaţa civilă prin reglementarea
sistematică a problemelor administraţiei locale, a celor socio-familiale şi a relaţiilor economice, conducătorul
musulman a lăsat în general aceste domenii în atribuţiile categoriei profesionale a juriştilor (ulama), păstrând
pentru sine doar comanda supremă a armatei şi problemele strict politice. Semnificativ este şi faptul
surprinzător că guvernarea politică în Islamul premodern avea caracter personal, în conformitate cu formele
tradiţionale de conducere care s-au dezvoltat în Orientul Mijlociu în întreaga perioadă preislamică şi islamică
.
Revenind, pentru a înţelege natura relaţiei dintre lege şi guvernarea politică în Islam, trebuie să ne
întoarcem la perioadele de formare şi de dezvoltare ale Islamului, în cursul cărora au fost puse bazele acestei
relaţii, permiţându-i să supravieţuiască până în zorii modernităţii 100. Încă din secolele al VII – XII a devenit
evident că exista o falie între elita conducătoare şi clasa religio-juridică în curs de formare. Această falie avea
să se facă vizibilă prin două fenomene simultane: primul a fost răspândirea noii etici religioase în rândul
specialiştilor în drept, care au început să insiste tot mai mult în direcţia unui comportament uman ideal
determinat de pietate. De fapt, este aproape imposibil să deosebim această etică de categoria socială a
oamenilor legii, întrucât constituirea acesteia din urmă a fost în întregime definită de această etică a pietăţii, a
unui ascetism moderat şi a cunoaşterii legii şi a religiei. Cel de-al doilea fenomen a fost sporirea puterii elitei
conducătoare şi instituţionalizarea ei: după primul secol de Islam, această clasă a început să se îndepărteze de
formele egalitariste de conducere tribală practicate de primii califi. Acum califii locuiau în palate, exercitau
puteri coercitive şi se distanţau treptat, dar din ce în ce mai mult, de poporul pe care îl conduceau.
Impulsul religios – impregnat de valori etice şi idealiste şi inspirat şi îmbogăţit de înmulţirea
naraţiunilor religioase – a început să echivaleze guvernul şi puterea politică cu viciul, considerându-le infestate
de corupţie în aceeaşi măsură în care cei pioşi erau impregnaţi de virtute. Această atitudine a apărut undeva la
începutul secolului al IX-lea şi a fost reflectată într-o diversitate de naraţiuni şi detalii biografice care vorbesc
despre numirea în funcţia de judecător. Începând cu acest moment şi timp de aproape un mileniu după aceea,
tema numirii în funcţia de judecător ca năpastă abătută asupra juriştilor respectivi a devenit un topos şi un
detaliu dominant al naraţiunii biografice.
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Dar această suspiciune profundă care planează asupra asocierii cu politicul nu însemna că în general
juriştii (ulama) refuzau numirea sau că nu şi-o doreau. În realitate, de cele mai multe ori aceste numiri erau
acceptate, iar pentru numeroşi jurişti tineri o astfel de numire trebuie să fi fost o încununare a carierei lor. Pe
de altă parte, elita conducătoare nu se putea dispensa de jurişti, pentru că devenise evident că autoritatea legală
era în mare parte separată de autoritatea politică. Cunoaşterea religioasă şi, prin definiţie, juridică, devenise
acum domeniul exclusiv al juristului, al învăţatului individual. Tocmai datorită acestei calităţi elita
conducătoare avea nevoie de jurişti pentru a îndeplini nevoile juridice ale imperiului, în ciuda aprehensiunii
profunde generate de faptul că juriştii nu erau credincioşi guvernului, ci legilor lor şi cerinţelor acestora, care
veneau adesea în opoziţie cu poziţia clasei conducătoare. Această disjuncţie între politic şi juridic (legea
islamică) a constituit fundamentul de nezdruncinat al separării între ceea ce am putea numi, cu destulă
aproximaţie, puterea legislativă şi politic-executivă, separare considerată astăzi esenţială pentru democraţiile
liberale.
Însă juriştii islamici şi conducătorii aveau nevoie unii de alţii, şi astfel au învăţat să colaboreze – şi
au colaborat, deşi de la distanţă. Juriştii depindeau de patronajul regal şi guvernamental, de departe cea mai
importantă sursă a bunăstării lor financiare. Adesea primeau salarii substanţiale la numirea în funcţia de
judecător, dar şi ca învăţaţi particulari primeau burse generoase. Pe de altă parte, guvernul avea disperată
nevoie de legitimare, pe care o găsea în cercurile juridice. Una dintre trăsăturile importante ale aparatului
politic islamic premodern este aceea că îi lipsea un control sistematic asupra infrastructurilor populaţiei civile
pe care o conducea. Juriştii serveau conducătorilor drept instrument eficient de contact cu masele din rândul
cărora proveneau şi pe care le serveau şi le reprezentau aceştia din urmă.
Iată de ce specialiştii în drept, în general, şi juriştii, în particular, erau adesea chemaţi să exprime
voinţa şi aspiraţiile membrilor non-elitelor. Aceştia nu doar interveneau în numele lor la niveluri superioare
de putere, ci în acelaşi timp reprezentau pentru mase un ideal de pietate, integritate şi educaţie rafinată. Însăşi
profesiunea lor de „Paznici ai Religiei”, experţi în drept religios şi exemple de viaţă musulmană virtuoasă, îi
făcea nu doar reprezentanţii cei mai de seamă ai maselor, ci şi adevăraţii „urmaşi ai Profetului”, aşa cum atestă
un document 101.
Aşadar, conducătorii nu aveau alternativă decât să susţină atât juriştii, cât şi legea religioasă a cărei
autoritate depindea de capacitatea umană de a o aplica. Cei care au perfecţionat această practică au fost juriştii
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(ulama) care au stabilit restricţii asupra puterii absolute a conducătorilor, fie ei califi, guvernatori ai
provinciilor sau agenţi ai acestora.
Prestigiul dobândit de jurişti nu le-a asigurat doar accesul la curtea regală şi în cercurile elitei
politice 102, ci şi o puternică influenţă asupra politicii guvernamentale care afecta problemele juridice şi alte
probleme de stat. Aproape toate numirile judecătoreşti importante se făceau la recomandarea Judecătorului
Suprem al curţii regale sau a unui consiliu de jurişti convocat de calif, sau a amândurora. Uneori, influenţa
juriştilor în problemele juridice era enormă. Sursele noastre îi prezintă ca fiind învăţaţi care reuşeau să se facă
accesibili atât oamenilor de rând, cât şi înaltei societăţi, inclusiv conducătorilor supremi. Unii dintre ei se
spune că ar fi fost extraordinar de influenţi la curţile regale, până într-atât încât îi „dominau” pe califi. În
Imperiul Otoman, a cărui viaţă s-a întins peste cinci secole, această dependenţă fundamentală faţă de oamenii
legii a condus la crearea funcţiei de Shaykh al-Islam, mufti-ul şef, care ocupa cea de-a doua funcţie la
guvernare după calif însuşi, şi a cărui autoritate o restricţiona pe cea a acestuia din urmă. Aşa cum spunea un
distins expert în cultura şi civilizaţia otomană, Shayk al-Islam avea rolul de consilier religios al sultanului. Era
privit ca cel mai de seamă personaj din întreg ordinul religios: faptul că nu făcea parte din divanul sultanului,
format din cei mai înalţi oficiali, era un semn al libertăţii sale de judecată şi al puterii sale de a-i restricţiona
şi cenzura pe deţinătorii de funcţii oficiale 103.
Este evident că sultanii şi califii se străduiau să capete legitimitate prin canale religioase şi juridice.
Dar acest lucru nu poate ascunde ideea că întotdeauna rămânea un punct de fricţiune între puterea seculară,
laică şi legea religioasă. Această relaţie dintre cele două era permanent negociată şi niciodată lipsită de
provocări sporadice lansate de forţele politice împotriva legii şi a reprezentanţilor săi. Acest fapt este cel mai
evident la nivelele periferice şi provinciale, dar, pe măsură ce ne apropiem de centrul puterii politice, frecvenţa
acestor provocări scade. Pentru că sultanul sau califul se percepea, şi era perceput de ceilalţi, în general, ca
susţinător al celor mai ridicate standarde de justiţie în conformitate cu legea sfântă şi având această
responsabilitate morală, îşi adapta de regulă comportamentul la aceste aşteptări.
De regulă, califii, sultanii şi reprezentanţii lor în provincii susţineau deciziile curţilor şi în mod normal
nu interveneau în procesul judiciar. Cu toate acestea, atunci când califii sau subordonaţii lor interveneau în
procesul judiciar – oricât de rar –, adesea acest lucru se realiza prin mijloace standard, acceptabile şi legale.
În general ei respectau legea, măcar pentru motivul că astfel îşi conservau legitimitatea politică. Putem însă
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presupune că supunerea lor faţă de lege îşi avea originea în faptul că acceptau legea religioasă drept forţă
legislativă supremă atât în societate, cât şi în imperiu, precum şi în convingerea lor că sub nici o formă nu
rivalizau cu categoria profesională juridică (ulama). Există în literatură numeroase cazuri de judecători care
au dat câştig de cauză unor persoane care se judecau cu califii sau guvernatorii, iar aceştia din urmă acceptau
şi se supuneau verdictelor respective 104. Relativa disparitate a imixtiunii conducătorilor în sfera juridică pare
să respecte un anumit tipar, şi anume acela că astfel de intervenţii erau de regulă asociate cazurilor în care
erau implicate propriile interese ale conducătorilor. Deşi aceasta nu înseamnă în nici un caz că de fiecare dată
când era vorba de astfel de interese se producea imixtiunea amintită, afirmaţia sugerează că de câte ori
conducătorii îşi susţineau interesele în procesul judiciar, ei erau nevoiţi să îşi cântărească pierderile şi
câştigurile. Dacă îşi atingeau scopurile prin mijloace coercitive, aceasta însemna că legitimitatea lor picase
testul. Pe de altă parte, supunerea totală faţă de lege însemna uneori sacrificarea dorinţelor lor de câştiguri
materiale sau a dorinţei de putere. Această ecuaţie trebuia rezolvată şi echilibrată cu mare grijă; uneori
conducătorii reuşeau să facă acest lucru, alteori nu. Istoria islamică premodernă sugerează că în general
conducătorii preferau să încline balanţa în favoarea respectării legii religioase, acesta fiind mijlocul prin care
elita conducătoare putea câştiga simpatia sau cel puţin aprobarea tacită a populaţiei şi a reprezentanţilor săi
legali. Afirmaţia că în societăţile, polisurile şi culturile islamice premoderne avem de-a face cu domnia legii
este un truism.

2.5 Reforma juridică modernă
A apărut însă reforma juridică modernă, a cărei principală trăsătură a fost transformarea modului de
exercitarea legii, unde statul naţional şi-a asumat un rol nou. În timp ce, aşa cum am văzut, conducătorul
tradiţional se considera supus legii şi lăsa funcţiile şi autoritatea legislativă şi juridică în seama juriştilor
(ulama), statul naţional modern a răsturnat acest principiu, asumându-şi autoritatea de a dicta ce este lege şi
ce nu. Rolul tradiţional al conducătorului fusese în mare limitat la numirea şi revocarea judecătorilor, împreună
cu aplicarea, câteodată, a hotărârilor qadi. Imixtiunea în procesul legislativ, în stabilirea doctrinei juridice şi
în dinamica generală a legii era aproape dacă nu chiar complet absentă.
În acest context, nu trebuie exagerată importanţa legiferării otomane (care nu cuprindea decât
reglementări episodice promulgate de imperiu) pe care le genera aşa-numita siyasa. Unii istorici şi politologi
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au folosit argumentul că centralizarea – o condiţie necesară a statului naţional – şi legislaţia guvernamentală
ar fi început în epoca musulmană timpurie, facilitând astfel transformările care au condus la sistemele juridice
codificate şi controlate de guvern 105. Argumentul acesta este însă în mare parte (dacă nu chiar în totalitate)
nefondat. Tocmai pentru că „statul” musulman, chiar în cea mai activă perioadă de interferenţă cu judiciarul,
nu a reuşit niciodată să exercite vreun control asupra legii, în accepţiunea de doctrină gândită, aplicată unui
context sociologic. Cu alte cuvinte, până la reforme rolul statului a rămas semnificativ marginal atât ca
legiuitor, cât şi ca determinant al autorităţii juridice. O dată cu începutul reformelor însă, statul naţional
modern şi-a arogat rolul de legiuitor şi în acelaşi timp un statut aflat deasupra legii islamice. Imixtiunea
legislativă, adesea arbitrară, a devenit de atunci o trăsătură centrală a reformei moderne şi este în sine o dovadă
a modificării dramatice a raportului de forţe juridice 106.
Un efect direct al acestei modificări a fost adoptarea de căre noul stat naţional a modelului codificării,
prin care s-a schimbat natura legii. Codificarea nu este o formă intrinsec neutră a legii, nici un instrument
inocent în practica juridică, lipsit de scopuri politice sau de altă natură. Este o alegere deliberată în exerciţiul
puterii politice şi juridice, un mijloc prin care se impune o restricţie conştientă asupra libertăţii de interpretare
a juriştilor, a judecătorilor şi a avocaţilor 107. În contextul islamic, adoptarea codificării a avut o semnificaţie
sporită, ea reprezentând un modus operandi extrem de eficace prin care legea a fost reformulată în moduri
structurate. Între altele, ea a împiedicat o revenire ulterioară a modalităţilor tradiţionale înapoi în sistem.
Un instrument esenţial şi chiar o componentă vitală a statului naţional este centralizarea. Pe lângă
codificare, care nu ar fi putut fi realizată fără acest instrument, mecanismele de centralizare au fost folosite cu
grijă pentru a confisca domeniul juridic de către stat. Încă din 1826, de pildă, sultanul otoman Mahomed al IIlea şi consilierii săi au creat aşa-numitul Minister al Înzestrărilor Imperiale de Caritate, care a adus gestiunea
principalelor waaf (fonduri de caritate) ale imperiului sub control centralizat 108. Toate instituţiile de caritate –
împreună cu bunurile şi veniturile lor – care sprijineau educaţia în domeniul juridic şi care fuseseră
administrate de secole de juriştii din diverse regiuni ale imperiului (ulama) – au ajuns sub supraveghere directă
de la Istanbul. Această confiscare a resurselor a adus după sine începutul unei noi ere, în care juriştii au pierdut
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treptat controlul asupra propriei surse de putere, făcându-i dependenţi de alocaţiile de la stat, care au scăzut
sistematic şi constant.
Pierderea puterilor de către elita religioasă a fost accelerată de crearea unor elite alternative, care au
început să prindă contur în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Sub Mahomed al II-lea exista deja o creştere
considerabilă a numărului de şcoli tehnice independente de colegiile religioase, şcoli care au erodat monopolul
tradiţional al instituţiilor religioase asupra sistemului juridic. Şi, ca şi când nu ar fi fost suficient, atât sultanii
otomani, cât şi conducătorii egipteni locali au creat un nou corp de jurişti, care au început să înlocuiască elita
juridică tradiţională. O dată cu aplicarea – de fapt impunerea forţată 109 – a şcolilor de drept şi a tribunalelor
ierarhice de tip occidental, aceste noi elite au fost uşor încorporate în structurile juridice în formare, în timp
ce, pe de altă parte, elita juridică tradiţională, slăbită şi sărăcită, a fost pusă în imposibilitatea de a face faţă
noii realităţi. Noile tribunale funcţionau pe baza codurilor, iar avocaţii care lucrau în ele aveau cunoştinţe
puţine sau chiar nule despre funcţionarea legii religioase, Sharia, fie din punct de vedere doctrinar, judiciar
sau de orice altă natură. Pe de altă parte, în timp ce elementele juridice străine erau incomprehensibile pentru
ierarhia juridică tradiţională, madrassa (şcolole religioase unde se învaţă dreptul islamic), care depindeau
aproape exclusiv de veniturile în scădere ale waaf, au fost sistematic împinse deoparte, iar mai târziu complet
eliminate de facultăţile de drept moderne, de tip universitar. Specialiştii tradiţionali în drept şi-au pierdut nu
doar funcţiile juridice de judecători, administratori legali sau lucrători în tribunale, ci şi slujbele din sistemul
de învăţământ şi rolul educaţional, adică piatra de temelie a înseşi existenţei lor profesionale. Această pierdere
a constituit lovitura de graţie pentru că i-a privat de cariere. Prăbuşirea madrassa a reprezentat prăbuşirea
legii islamice, întrucât aria activităţilor sale era întruchiparea a ceea ce reprezenta legea islamică.
Astfel, decăderea Sharia a fost asigurată de strategia „demolării şi înlocuirii”: slăbirea şi în final
prăbuşirea waaf-urilor educaţionale, a madrassa, a legii islamice pozitive şi a tribunalelor Sharia a fost legată
colateral, diacronic şi cauzal de introducerea finanţării de stat (sau, mai corect, a finanţării prin agenţiile de
control ale statului), a şcolilor de drept de tip occidental, a codurilor europene şi a unui sistem juridic european.
Ce a mai rămas din sistemul tradiţional în codurile moderne reprezintă foarte puţin, un strat
superficial. Dreptul penal, dreptul funciar, dreptul comercial, pedepsele, legea procedurală, legea falimentului
şi multe altele au fost complet înlocuite de corespondentele lor europene şi suplimentate cu timpul cu câteva
alte coduri şi reglementări, ca dreptul corporatist, legea invenţiilor şi dreptul maritim. Doctrinele tradiţionale
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se mai pot găsi în dreptul civil, dar au fost dislocate din contextele lor originare, fapt deosebit de important.
Aşa cum se ştie, unul dintre instrumentele preferate ale moderniştilor este alegerea şi colectarea regulilor
juridice din mai multe surse 110. Astfel, principiile şi regulile privind contractul de căsătorie, de exemplu, pot
proveni din mai multe şcoli de drept sunnite, din singurul motiv şi considerent al rapidităţii, cu rezultatul că
mare parte din „metodologia” reformistă este un amalgam arbitrar de doctrine. Legiuitorii moderni din ţările
sunnite au apelat chiar la legea şiită pentru a-şi suplimenta codurile civile acolo unde legea sunnită a fost
considerată insuficientă pentru nevoile lor 111.
Ceea ce am dorit să demonstrăm este că transferul controlului asupra legii din mâinile juriştilor
tradiţionali în cele ale statului reprezintă cel mai important fenomen al reformei juridice moderne, unul care a
însemnat în acelaşi timp pierderea autorităţii religioase şi începutul mult urâtei autorităţi a statului. Erijarea
statului în purtător de autoritate juridică (sau, strict vorbind, de putere juridică) este de două ori revoltătoare
pentru fundamentaliştii islamici, nu doar pentru că statul a confiscat legea din mâna grupurilor de jurişti
religioşi (ulama) care îşi aveau rădăcinile în comunitate, ci şi pentru că statul s-a dovedit o entitate cu grave
deficienţe de religiozitate, pietate şi integritate. Dacă legea islamică a reprezentat pentru musulmani cea mai
bună parte din religie, atunci statul a reprezentat cea mai rea parte a existenţei profane. O dată cu confiscarea
legii în urma reformelor, statul s-a prăbuşit la un nivel încă şi mai de jos al dispreţului popular. A comis o
infracţiune: a înlocuit legea lui Dumnezeu cu o lege străină; şi, ca să înrăutăţească şi mai mult lucrurile a ales,
pentru a înlocui legea lui Dumnezeu, tocmai legea coloniştilor, a străinilor, a nemusulmanilor.
Fundamentaliştii islamici cer reîntoarcerea la Sharia deoarece consideră că toate aceste încălcări ale
legii religioase au dezlănţuit haosul în vieţile lor. În accepţiunea lor <statul naţional „musulman” modern> (o
sintagmă plină de contradicţii) nu a câştigat, şi nici nu pare a avea şanse să câştige supunerea maselor
musulmane şi cu atât mai puţin respectul lor. Altfel spus, <statul naţional „musulman” modern> nu a reuşit
să-şi impună autoritatea asupra supuşilor săi, pentru că autoritatea, spre deosebire de putere, nu depinde în
mod necesar de constrângere. Atunci când şcolile tradiţionale de drept şi-au dobândit autoritatea, au făcut-o
în virtutea erudiţiei juriştilor lor (ulama), care s-au dovedit nu doar devotaţi intereselor umma, ci şi competenţi
agenţi umani în descoperirea legii lui Dumnezeu. Erudiţia lor era autoritatea lor, iar erudiţia implica sau
presupunea un contact hermeneutic cu textele divine fără de care nu putea fi concepută nici o lege. Statul, din
punctul lor de vedere, l-a abandonat pe Dumnezeu şi legea juriştilor religioşi, şi nu a găsit altceva cu care să
le înlocuiască decât instrumentele coerciţiei profane şi puterea imperială.
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III. INIŢIATORII CURENTELOR DE GÂNDIRE FUNDAMENTALISTE ŞI AI
MIŞCĂRILOR ISLAMICE
Islamul fundamentalist a rezistat tuturor încercărilor de organizare în categorii clare. „Adeptul
restaurării” devine „extremist” şi invers atât de rapid şi de des încât clasificarea corectă a oricărei mişcări sau
lider nu oferă aproape nici un indiciu privind evoluţiile lor viitoare. „Adeptul restaurării” refuză poziţiile
statice deoarece musulmanii fundamentalişti, cu toată „diversitatea” lor, gravitează în jurul unei idei
principale: Islamul trebuie să aibă putere în această lume. Islamul este adevărata religie – religia lui Dumnezeu
–, iar adevărul ei se exprimă prin puterea ei.
Ce e remarcabil la Islamul fundamentalist nu este diversitatea, ci faptul că ideea puterii pentru Islam
a prins cu atâta eficacitate la tipuri atât de diverse de oameni, creând o întreagă lume de gândire care
traversează toate frontierele. Fundamentaliştii de oriunde trebuie să acţioneze în condiţii de timp şi loc limitate.
Dar ei sunt cine sunt tocmai pentru că ideea lor există dincolo de orice circumstanţe. În decurs de aproape un
secol, această idee s-a transformat într-o ideologie coerentă, caracterizată printr-o uimitoare unitate de conţinut
şi formă în numeroase segmente ale lumii musulmane.
Pentru a înţelege Islamul politic vom prezenta în cele ce urmează precursorii fundamentalismului
islamic, curentele de gândire şi mişcările islamice generate de ideile lor.
Ţelul asigurării puterii Islamului a căpătat pentru prima dată o oarecare coerenţă intelectuală în
gândirea şi cariera lui Sayyid Jamal al-Din „al-Afghani” (1838-1897), teoretician şi activist care a încercat
să transforme Islamul într-o pârghie împotriva imperialismului occidental. Epoca sa a fost una de expansiune
europeană în inima lumii islamice şi a căutării frenetice de către musulmani a unor modalităţi de a evita
cucerirea. A fost profund influenţat de raţionalismul occidental şi de tiparul ideologic al gândirii occidentale.
Afghani a combinat ostilitatea religioasă tradiţională faţă de necredincioşi cu o critică modernă a
imperialismului occidental şi cu apelul la unitate a Islamului, şi, deşi denunţa Occidentul, recomanda
adoptarea acelor ştiinţe şi instituţii occidentale capabile să întărească Islamul. Afghani şi-a răspândit mesajul
provocator în timpul permanentelor călătorii la Cairo, Istanbul, Teheran şi Kabul. A vizitat Parisul, Londra şi
St. Petersburg, unde a publicat lucrări şi a militat în numele schimbării revoluţionare.
Un admirator britanic contemporan îl descria pe Afghani ca lider al „mişcării pentru reformă
religioasă liberală” 112 a Islamului. Dar Afghani – care nu era deloc afgan, ci persan şi îşi ascundea adevărata
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identitate chiar şi de admiratorii englezi – nu a fost niciodată ceea ce părea a fi. Deşi cerea înlăturarea unor
lideri musulmani autoritari, întreţinea bune relaţii cu alţii. Deşi avea o mare putere de convingere, nu s-a ferit
de conspiraţii şi violenţă. Un discipol l-a găsit odată plimbându-se agitat şi strigând: „Nu există mântuire decât
în ucidere, nu există siguranţă decât în ucidere.” 113 Şi nu erau vorbe goale. La un moment dat, Afghani i-a
propus unui susţinător asasinarea conducătorului Egiptului şi tot el i-a inspirat unui discipol devotat asasinarea
şahului Iranului în 1896. Afghani era fascinat de putere şi considera că „puterea nu este concretă şi evidentă
decât atunci când îi slăbeşte şi subjugă pe alţii”. Pe baza acestui citat şi a altori dovezi, un critic arab susţinea
că există o corespondenţă izbitoare între gândirea lui Afghani şi fascismul european. 114
Între Afghani şi apariţia fundamentalismului propriu-zis, naţionalismul liberal şi secular a cunoscut
o lungă tradiţie în lumea islamică. Europa răspândise aici ideea că limba, şi nu religia, defineşte o naţiune. În
generaţia de după Afghani, musulmanii care priveau spre Europa preferau să fie numiţi arabi, turci sau persani.
„Dacă ştii unde să te uiţi”, scria istoricul britanic Arnold Toynbee în 1929, „poţi găsi fără îndoială câţiva
fundamentaliști islamici de modă veche care încă supravieţuiesc. Dar vei vedea şi că influenţa lor a fost
neglijabilă.” 115 Şi totuşi în acelaşi an un profesor egiptean pe nume Hasan al-Banna (1906-1949) fonda
mişcarea pe care a numit-o „Societatea Frăţia Musulmană”. Aceasta avea să devină prima mişcare
fundamentalistă modernă din Islam. Frăţia Musulmană a apărut în contextul unui resentiment tot mai mare
faţă de dominaţia străină. Fraţii aveau o dublă identitate. La un anumit nivel, ei acţionau deschis ca asociaţie
pentru redeşteptare socială şi politică. Banna predica renaşterea morală, iar Frăţia se angaja în activităţi de
caritate. La un alt nivel însă Frăţia Musulmană a creat un „aparat secret” care cumpăra arme şi antrena membrii
în utilizarea lor. O parte din arme au fost folosite împotriva sioniştilor din Palestina în 1948, dar Frăţia
Musulmană a recurs la violenţă şi în Egipt. A început să-şi impună învăţăturile morale prin intimidare şi a
lansat atacuri împotriva evreilor din Egipt. A asasinat judecători şi au doborât un prim-ministru în 1949. Banna
însuşi a fost ucis două luni mai târziu, probabil ca răzbunare. Frăţia Musulmană a trecut atunci graniţa
legalităţii, până când Gamal Abdel Nasser, care supravieţuise unui atentat organizat de ei 1954, a strivit
organizaţia fără milă. Cu toate acestea Frăţia Musulmană a continuat să comploteze, pe ascuns sau în închisori,
şi a prosperat în alte ţări arabe în care fuseseră dispersaţi membrii ei.
În acelaşi timp, o mişcare mai mică şi mai secretă, cunoscută drept „Credincioşii Islamului”, lua fiinţă
în Iran sub conducerea unui charismatic student la teologie, Navvab Safavi (1923-1956). Ca şi Frăţia

113

Citat de Elie Kedourie, „Politics in the Middle East” (New York: Oxford University Press, 1992), p. 274.
Aziz Al-Azmeh, „Islams and Modernities” (Londra: Verso, 1993), p. 85.
115
Arnold Toynbee, „A Journey to China” (Londra: Constable, 1931), p. 117.
114

68

III. INIŢIATORII CURENTELOR DE GÂNDIRE FUNDAMENTALISTE ȘI AI MIŞCĂRILOR ISLAMICE

Musulmană, mişcarea Credincioşii a apărut într-un moment în care mobilizarea naţionalistă împotriva
dominaţiei străine sporea. Grupul s-a implicat, nu mult după aceea, în asasinarea primului ministru şi a unor
intelectuali seculari de marcă. Credincioşii, care nu s-au transformat niciodată în partid de masă, depăşind
limita legalităţii au fost suprimaţi. Navvab însuşi a fost executat, după ce a stat la originea unei tentative de
asasinat împotriva unui alt prim-ministru. Dar sămânţa prinsese deja rădăcini. Unul dintre cei care au protestat
împotriva executării lui Navvab a fost un cleric între două vârste, un necunoscut la acea dată, pe nume
Ruhollah Khomeini, care avea să continue munca de împletire a Islamului şi a resentimentului într-o ideologie
a puterii.
În istoria contradictorie a lui Afghani, a Frăţiei Musulmane şi a Credincioşilor Islamului se pot
identifica tipare clare. Toţi au considerat dominaţia străină drept simptom al slăbiciunii musulmane şi
eliminarea acesteia cheia spre obţinerea puterii de către musulmani. Această dominaţie putea fi atacată direct,
prin jihad împotriva străinilor, sau indirect, prin promovarea redeşteptării islamice. Cei care puneau accent pe
confruntarea directă preferau uneori alianţele cu naţionaliştii care se opuneau regimurilor străine. În campania
antiimperialistă a lui Afghani, mai ales împotriva britanicilor în Egipt, el s-a aliat cu diverşi naţionalişti,
inclusiv nemusulmani, care au devenit cei mai fervenţi discipoli ai săi. Frăţia Musulmană, care s-a alăturat
atacurilor împotriva prezenţei britanice în zona Canalului Suez, avea numeroase legături cu „Ofiţerii Liberi
Egipteni” care au răsturnat monarhia în 1952, dar idealul lor de stat islamic i-a transformat în cele din urmă
în duşmani înverşunaţi ai noului regim. Credincioşii Islamului, deşi erau xenofobi, nu au colaborat niciodată
cu naţionaliştii laici, în care nu aveau nici un fel de încredere. Indiferent de strategiile alese însă, toţi încercau
să reducă substanţialul dezechilibru de putere între Islam şi Occident.
Toţi încercau de asemenea să înlocuiască statele şi liderii slabi cu state şi lideri puternici. Un astfel
de stat trebuia să fie bazat pe religia islamică şi, deşi forma sa exactă rămânea necunoscută, premergătorii
fundamentalismului ştiau că nu putea fi vorba de o guvernare constituţională sau de o democraţie multipartită.
Preocupaţi de apărarea Islamului şi de obţinerea puterii, ei preferau conducerea puternică a unui musulman
drept şi virtuos. Afghani, „liberalul”, nu recomanda guvernarea constituţională. Într-o recenzie a faimoasei
publicaţii în limba arabă scoase de Afghani la Paris, biograful său nota că „nu există un cuvânt în articolele
teoretice din ziar în favoarea democraţiei politice sau a parlamentarismului” 116. Afghani îşi imagina pur şi
simplu „răsturnarea conducătorilor individuali slabi sau servili faţă de străini, şi înlocuirea lor cu oameni
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puternici şi patrioţi.” 117 În Egipt, Frăţia Musulmană respingea şi ea sistemul partidelor politice. Banna cerea
abolirea tuturor partidelor politice din Egipt şi crearea unui partid islamic unic. În cadrul partidului se puteau
organiza alegeri, dar campaniile electorale trebuiau limitate, votul trebuia să fie obligatoriu, iar alegerile făcute
pe liste, ceea ce, considera Banna, avea să „elibereze alesul de presiunea celor care l-au ales.” Banna menţiona
Uniunea Sovietică a lui Stalin ca model de sistem unipartid. 118 Şi Navvab accepta alegerile, dar toţi aleşii
trebuiau să fie „musulmani devotaţi”, şi permanent aflaţi „sub supravegherea unui grup de lideri religioşi pioşi,
care să se asigure că activităţile lor sunt în concordanţă cu reglementările islamice.” 119 Această preferinţă
pentru un stat islamic puternic şi autoritar, adesea simplificată în afirmaţia că Islamul şi democraţia sunt
incompatibile, avea să devină o marcă a gândirii şi practicii fundamentaliste.
Urmărirea utopiei acestui stat puternic degenera adesea în violenţă împotriva statelor slabe existente.
Aceşti „reformatori” respingeau însă imediat orice legătură cu violenţa adepţilor lor, negând că discipolii ar
putea interpreta învăţăturile lor drept instrucţiuni sau justificări pentru asasinate. Afghani a dat tonul, după
asasinarea şahului Iranului de un discipol al său. „Uciderea acestui tiran însetat de sânge a fost cu siguranţă
un lucru bun”, a opinat el. „În ce mă priveşte însă, nu am jucat nici un rol în această faptă.” 120 Banna,
comentând crimele şi bombardamentele puse în practică de Frăţia Musulmană, susţinea că „singurii
responsabili pentru aceste fapte sunt cei care le comit.” 121 Navvab, a cărui unică tentativă de asasinat a eşuat,
şi-a trimis în loc tinerii discipoli. Ani la rând a beneficiat de protecţia personalităţilor religioase, în timp ce
punea – literalmente – arme în mâinile asasinilor. 122 (Doar în străinătate se lăuda. „Eu l-am omorât pe
Razmara”, anunţa el în timpul vizitei în Egipt din 1954, referindu-se la primul ministru asasinat trei ani mai
devreme de discipolul său.) 123 Dar, în ciuda tuturor negaţiilor, violenţa a devenit umbra inseparabilă a
Islamului fundamentalist încă de la început, iar încercarea de a dezlipi umbra de siluetă este, în cel mai bun
caz, problematică.
Fondatorii fundamentalişti au determinat şi viitoarea înclinaţie panislamică a Islamului
fundamentalist. Afghani s-a folosit de vapoarele cu aburi şi trenuri pentru a traversa frontiere politice şi graniţe
confesionale, diseminându-şi mesajul de solidaritate islamică. Ziarul său tipărit la Paris circula în întreaga
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lume islamică, datorită poştei moderne. Şi Frăţia Musulmană din Egipt privea dincolo de linia orizontului. În
1948, şi-au trimis voluntari să lupte împotriva evreilor în Palestina. În cursul deceniului următor au apărut
ramuri ale Frăţiei Musulmane în întregul Orient Mijlociu şi Africa de Nord, legate prin publicaţii şi conferinţe.
Membrii egipteni ai Frăţiei care fugeau pentru a nu fi arestaţi au înfiinţat alte filiale în Europa, devenind
experţi în tehnica transferurilor bancare.
Fondatorii fundamentalismului au aruncat chiar punţi peste prăpastia prejudecăţilor sunnite faţă de
Iranul şiit. Credincioşii Islamului din Iran au organizat demonstraţii masive pentru Palestina şi au recrutat
5.000 de voluntari care să lupte împotriva Israelului. Nu li s-a permis să plece pe front, dar Navvab însuşi a
călătorit în Egipt şi Iordania în 1953, pentru a-şi întări legăturile cu Frăţia Musulmană. Vizitând linia de
armistiţiu iordaniano-israeliană, a trebuit să fie împiedicat să se arunce, fizic, asupra duşmanului sionist. 124
Navvab îi prevestea pe voluntarii iranieni sosiţi în Liban 30 de ani mai târziu pentru a purta jihadul islamic
contra Israelului.
Încă de la început, aşadar, fundamentaliştii au dispreţuit graniţele statale arbitrare şi şi-au dovedit
hotărârea de a acţiona şi gândi dincolo de frontierele care divizau Islamul. Avionul, caseta audio, faxul şi
reţelele de computere aveau să ajute mai târziu fundamentaliştii să creeze un sat global de idei şi acţiune – nu
un „Islam intern” ierarhic, ci un „Islam info” pe orizontală – contracarând efectele distanţei geografice şi ale
loialităţii confesionale. Nu doar presupusa graniţă dintre susţinătorii restauraţiei şi extremişti este greu de
trasat, graniţele naţionale şi confesionale au fost şi ele şterse sau înceţoşate, iar fundamentaliştii se bazează tot
mai mult pe un fond comun de idei, strategii şi sprijin.
Un antioccidentalism hotărât, viziunea unui stat islamic autoritar, înclinaţia spre violenţă şi nostalgia
panislamică, acestea au fost prejudecăţile fondatorilor Islamului fundamentalist. Nici o mişcare
fundamentalistă ulterioară nu a reuşit să le zdruncine. Mai mult, unii gânditori aveau chiar să le transforme
într-o adevărată ideologie.

3.1 Fundamentalismul islamic ca ideologie a revoluţiei
La jumătatea secolului XX, fundamentaliştii s-au angajat în transformarea Islamului în cea mai
completă şi mai perfectă ideologie. Legea islamică atotcuprinzătoare, bazată pe Coran şi pe tradiţiile Profetului
Mahomed, au constituit manifestul şi programul lor ideologic. Multe dintre prevederile acestei legi fuseseră
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idealuri îndepărtate, aplicate inegal în timp de statele slabe. Acum, fundamentaliştii, conştienţi de puterea
coercitivă sporită a statului modern, au început să-şi imagineze că această lege poate fi aplicată în totalitatea
sa şi că această ordine totală ar conferi o putere inimaginabilă statului islamic.
Ideologia fundamentalistă insista, aşadar, nu doar asupra puterii, ci asupra puterii absolute. Un efort
ideologic în acest sens a fost făcut de Mawlana Abu’l-A`la Mawdudi (1903-1979), fondatorul organizaţiei
fundamentaliste Jama`at-i Islami în India şi Pakistan. Numeroasele sale scrieri, traduse în toate limbile
importante vorbite de musulmani, oferă o imagine generală a idealului statului fundamentalist. În acest stat
suveranitatea ar aparţine doar lui Dumnezeu şi ar fi exercitată în numele Său de un conducător drept, el însuşi
îndrumat de interpretarea legii lui Dumnezeu în ansamblul său. Ca stat ideologic, acesta ar fi administrat
pentru Dumnezeu doar de musulmanii care aderau la ideologia sa şi „ale căror vieţi sunt dedicate respectării
şi aplicării” legii islamice. Non-musulmanii, care nu îi pot împărtăşi ideologia, şi femeile, care prin natura lor
nu-şi pot dedica vieţile acesteia, nu ar avea ce căuta în politică. Totul ar intra sub incidenţa statului islamic.
„Într-un astfel de stat”, anunţa Mawdudi, „nimeni nu poate privi nici un domeniu al vieţii sale ca personal şi
privat. Privit din această perspectivă, statul islamic se aseamănă într-un fel cu statele fascist şi comunist”, deşi
Mawdudi respingea dictatura individuală şi recomanda în schimb o versiune a sistemului partidului unic.
Mawdudi ştia sigur cu ce nu s-ar asemăna statul islamic: el ar fi „însăşi antiteza democraţiei seculare
occidentale.” 125 Mawdudi nu a avut suficienţi susţinători pentru a putea prelua puterea în Pakistan, dar scrierile
lui i-au influenţat semnificativ pe fundamentaliştii mai în măsură să acţioneze conform viziunii sale.
Ideile lui Mawdudi au fost duse până la consecinţele lor ultime de un membru egiptean al Frăţiei
Musulmane, Sayyid Qutb (1906-1966). Acesta a preluat mare parte din viziunea lui Mawdudi privind statul
islamic, dar originalitatea lui a constat în analiza modurilor în care să se realizeze aceasta. Mawdudi scrisese
despre nevoia de „revoluţie” pentru a putea crea un stat islamic, dar considera că această revoluţie trebuie
pregătită de o lungă campanie de persuasiune 126. Qutb, închis într-unul din lagărele lui Abdel Nasser, unde şia scris opera principală, era mult mai nerăbdător. Islamul era sub asalt, iar mântuirea nu putea aştepta o
revoluţie nepătată de sânge. Qutb cerea organizarea unei avangarde de credincioşi, care să se retragă din
societatea păcătoasă, să îi denunţe pe musulmanii permisivi drept necredincioşi şi să lupte pentru răsturnarea
ordinii politice. Aşa cum explica Qutb 127, „cei care au uzurpat puterea lui Dumnezeu pe pământ şi i-au
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transformat pe credincioşii Lui în sclavi nu vor putea fi înlăturaţi doar prin Cuvânt.” 128 Qutb transforma astfel
ceea ce fusese o înclinaţie către violenţă într-o logică explicită a revoluţiei. Nu a avut nici o şansă să-şi pună
teoria în practică, pentru că a petrecut aproape un deceniu în închisoare înainte de execuţie. Dar
fundamentaliştii de mai târziu aveau să se întoarcă la scrierile sale pentru a-şi justifica propriul recurs la
violenţă. De asemenea, Qutb a aşezat anti imperialismul vechilor fundamentalişti pe baze ideologice. El a
atribuit propria reîntoarcere la Islam perioadei de peste doi ani pe care a petrecut-o în America din 1948.
America îi repugna în toate privinţele. Era, susţinea el, o combinaţie dezastruoasă de materialism rapace şi
individualism egoist, care comercializa femeile şi practica un rasism feroce. Qutb a mers chiar mai departe,
pretinzând că exista ceea ce s-a numit uneori „cruciadism” – un plan sistematic de eradicare a Islamului care
lega creştinismul medieval, imperialismul modern şi cultura de consum a Occidentului. „Sângele occidental
poartă în sine spiritual cruciadelor”, scria Qutb. „El umple subconştientul Occidentului.” 129 Opera lui Qutb
avea să fie mai târziu o parte esenţială a tezei fundamentaliste că independenţa oficială de Occident trebuie
însoţită de o purificare a sângelui Islamului de orice influenţă culturală occidentală.
Ruhollah Khomeini (1902-1989) a fost cel care a dat formula ideologică finală pentru cea dintâi
revoluţie fundamentalistă care a avut succes în Islam. Khomeini nu aducea nimic nou ideologiei
fundamentaliste atunci când insista asupra nevoii unui stat islamic, creat dacă este necesar printr-o revoluţie
islamică, dar a făcut un pas uriaş prin afirmaţia că doar persoanele cele mai educate în domeniul legii islamice
îl puteau conduce: „Din moment ce guvernul islamic este un guvern al Legii, cunoaşterea legii este necesară
conducătorului, aşa cum se specifică în tradiţie.” Conducătorul „trebuie să îi depăşească pe toţi ceilalţi în
cunoaştere” şi să fie „mai educat decât oricine altcineva.” 130 Cum nici un stat existent nu avea un astfel de
lider, doctrina lui Khomeini a reprezentat un apel la revoluţie în întreaga regiune, la răsturnarea fiecărei forme
de autoritate existente şi la înlocuirea lor cu guvernarea juriştilor islamici. În Iran, unde aceşti jurişti îşi
păstraseră permanent independenţa faţă de stat, această doctrină i-a transformat într-o clasă revoluţionară,
atrasă de dobândirea şi exercitarea puterii. Spre marea uimire a lumii – inclusiv a fundamentaliştilor – formula
a funcţionat, aducându-i pe Khomeini şi pe adepţii săi la putere, pe valul revoluţiei din 1979. Khomeini a
reconfirmat şi elementele anti- occidentale şi anti-americane ale fundamentalismului. Ideea lui Qutb de
„cruciadism” a funcţionat mai ales în Egipt şi Levant, unde moştenirea cruciadelor putea fi readusă la viaţă
din adâncurile memoriei colective musulmane, dar nu spunea nimic celor din Iran, un ţinut neatins de cruciade.
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Khomeini s-a folosit astfel de o metaforă izbitoare pentru a transmite aceeaşi idee: America, moştenitorul
istoric al necredincioşilor, era „Marele Satan”. Ceea ce postula un conflict absolut între Islam şi Occident, nu
doar în termeni istorici, ci şi escatologici. 131 Teza a căpătat aspecte dramatice prin asedierea Ambasadei
americane din Teheran şi detenţia de 444 de zile a personalului său. În ideologia fundamentalistă, conflictul
politic cu Occidentul a fost transformat într-un conflict cultural şi religios atemporal cu „inamicii Islamului”,
conduşi de SUA şi reprezentaţi în regiune de prietenul acestora, Israelul.
Nu toate ideile lui Khomeini au avut un impact important asupra Islamului în ansamblu. Argumentele
sale pentru legitimarea juriştilor islamici drept conducători s-au dovedit greu de asimilat de alte mişcări
fundamentaliste, deoarece porneau de la premisa că aceşti jurişti erau înclinaţi să adopte o atitudine de
opoziţie. Dar în ţările sunnite, juriştii islamici serveau de regulă interesele statului, astfel încât mişcările
sunnite au tins să-şi păstreze conducători laici. Similar, deşi anti-americanismul lui Khomeini atinsese o
coardă sensibilă, invazia Afganistanului de către Uniunea Sovietică în 1980 i-a redus impactul. Mişcările
sunnite s-au mobilizat pentru un jihad islamic internaţional împotriva sovieticilor şi au fost chiar gata să
colaboreze temporar cu SUA în acest scop.
Ideile lui Khomeini privind lipsa de legitimitate a regilor şi preşedinţilor slabi (din punct de vedere
religios) au avut însă un ecou puternic, el demonstrând cum o revoluţie poate avea succes în practică. Tot
Khomeini a demonstrat că alienarea culturală se poate traduce într-o xenofobie îndârjită, liant esenţial al unei
largi coaliţii revoluţionare. S-a spus ulterior că doar „extremiştii” din afara Iranului au fost încântaţi de
revoluţia iraniană. În realitate însă entuziasmul a fost aproape unanim în rândul fundamentaliştilor. Aşa cum
demonstrează lectura atentă a reacţiilor publice ale Frăţiei Musulmane din Egipt, chiar şi această mişcare
considerată rezervată a primit revoluţia iraniană cu „entuziasm neştirbit şi euforie necondiţionată”, însoţite de
o „acceptare fără rezerve atât a mijloacelor, cât şi a scopurilor sale.” 132 Aveau să apară îndoieli în rândul
suniţilor privind implementarea statului islamic în Iran, dar în următorul deceniu mare parte din eforturile
fundamentaliştilor avea să se concentreze în tentative de a copia succesul lui Khomeini şi a realiza o a doua
revoluţie islamică.
Încercările de a realiza o a doua revoluţie demonstrează că fundamentaliştii de toate tipurile erau
dispuşi să folosească violenţa revoluţionară dacă aceasta ar fi asigurat obţinerea puterii. Frustraţi de eforturile
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necesare pentru obţinerea sprijinului maselor, inflamaţi de ideile lui Mawdudi şi Qutb şi inspiraţi de succesul
lui Khomeini, au continuat să atace. Fundamentaliştii suniţi de toate soiurile, de la cei aprigi la cei şireţi, au
început să conspire. O sectă mesianică a ocupat Marea Moschee din Mecca în 1979. Un grup influenţat de
învăţăturile lui Qutb l-a asasinat pe preşedintele Egiptului Anwar Sadat în 1981. Frăţia Musulmană a organizat
o rebeliune împotriva regimului sirian în 1982. În paralel cu aceasta a apărut o a doua cale a violenţei –
activitatea celor şase mişcări şiite formate în teritoriile arabe în jurul nucleului revoluţiei islamice din Iran.
Ura acestora se concentra asupra regimurilor existente în Irak, Arabia Saudită, Kuweit, Liban şi statele mai
mici din Golf. În Irak, ei au răspuns apelului lui Khomeini încercând să organizeze o revoltă a şiiţilor din ţară
în 1979. În Liban, au primit cu bucurie Gărzile Revoluţionare ale Iranului în 1982, întâi pentru a ajuta la
alungarea evreilor şi apoi pentru a trimite atentatori sinucigaşi să arunce în aer taberele americane şi franceze
de menţinere a păcii în 1983. Un alt atentator sinucigaş aproape l-a ucis pe conducătorul Kuweitului în 1985.
Unii dintre adepţii lui Khomeini mergeau la Mecca pentru a predica idei revoluţionare pelerinilor adunaţi
acolo. Alţii deturnau avioane şi răpeau străini. Khomeini a dat lovitura de graţie a deceniului atunci când şi-a
incitat la crimă adepţii din întreaga lume, prin emiterea edictului religios în care cerea moartea romancierului
Salman Rushdie în 1989.
Această violenţă nu a fost o excepţie, ci un apogeu. Încă din timpul lui Afghani, fundamentaliştii au
cochetat cu ideea înlăturării de la putere prin asasinat şi a obţinerii puterii prin revoluţie. Întrucât recursul la
violenţă politică implica multe riscuri, forţa a fost folosită cu precauţie şi aproape întotdeauna în secret, dar a
rămas o opţiune legitimă, adânc înrădăcinată în tradiţie, şi a devenit opţiunea preferată după ce revoluţia din
Iran a dat curaj fundamentaliştilor de pretutindeni. Pentru prima dată ideologia Islamului era la putere, şi acest
lucru se întâmplase prin revoluţie. Obţinerea puterii de către islamişti părea fezabilă, cu condiţia ca
fundamentaliştii să fie suficient de curajoşi să rişte. Mulţi au fost. Între ei nu doar revoluţionarii declaraţi din
cadrul Jihad Organization din Egipt, ci şi liderii precauţi şi calculaţi ai Frăţiei Musulmane din Siria şi partidul
şiit Da`wa din Irak.
Soarta bătăliei a oscilat în tot deceniul 1980. Nicăieri nu a fost repetată experienţa Iranului. Masele
nu s-au aprins în focul revoluţiei, liderii nu s-au îmbarcat în avioane pentru a pleca în exil. Regimurile existente
au folosit adesea mijloace nemiloase pentru a izola şi elimina cuiburile „subversiunii” fundamentaliste.
Fundamentaliştii au fost puşi la zid şi urcaţi pe eşafod în Egipt. Sângele lor s-a revărsat în Hama – Siria, Mecca
– Arabia Saudită şi Najaf – Irak. Dar fundamentaliştii au replicat, ţintind ostatici oficiali guvernamentali,
intelectuali, minorităţi şi străini. Deşi nu au ajuns la putere nicăieri, şi-au creat multe zone de rezistenţă semiautonome. Unele din aceste zone erau la distanţă de centrele politice, ca Valea Bekaa în Liban şi câteva
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provincii în Egiptul Superior, dar fundamentaliştii s-au stabilit şi în cartiere din oraşe şi campusuri
universitare, unde portul islamic a devenit obligatoriu pentru femei şi bărbile obişnuite la bărbaţi. Din când în
când specialişti nerăbdători aveau să proclame că valul Islamului fundamentalist s-a retras, dar popularitatea
sa continua evident la un nivel mult mai adânc. Soluţia directă propusă la criza complexă a statului şi a
societăţii îi atrăgea pe săraci şi pe tineri, pe cei supra-calificaţi şi angajaţi sub nivelul lor, al căror număr creştea
întotdeauna mai repede decât numărul oportunităţilor.
După revoluţia din Iran şi revoltele ulterioare, coerenţa ideologică pe care o dobândise Islamul
fundamentalist a devenit imposibil de negat. Ea reuşise să reinstaureze în multe minţi o opoziţie absolută între
Islam şi necredincioşi. Adepţii săi, mânaţi de viziunea puterii, loviseră ordinea existentă, se întorseseră
împotriva culturii străine şi respingeau nu doar apologetica, ci şi politica – urmărirea posibilului prin
compromis. Fundamentalismul şi-a mobilizat adepţii pentru conflict, pentru că fundamentaliştii nu acceptă
împărţirea acestei puteri, aşa cum nu admit împărţirea adevărului religios şi, deşi fundamentaliştii au folosit
mijloace diferite pentru a obţine puterea, au fost unanim de acord în ce priveşte utilizarea ei. Un observator
scria că până şi în Egipt, unde scena fundamentalistă părea puternic fragmentată, programul politic şi social
al grupurilor minore violente „nu părea să difere foarte mult de cel al organizaţiei Frăţia Musulmană”, şi era
împărtăşit de „aproape întreg spectrul politic islamic.” 133 În general, acest lucru era adevărat pentru Islamul
fundamentalist în ansamblu.

3.2 Noua generaţie de teoreticieni
Însă în acelaşi timp o nouă generaţie de teoreticieni a rafinat ideologia în mod hotărâtor, adaptând-o
vremurilor. Nici chiar fundamentaliştii nu puteau respinge Occidentul în totalitate. În ciuda credinţei
fundamentaliştilor că declinul său este inevitabil, Occidentul a continuat să producă tehnologii şi instituţii care
i-au conferit o putere uriaşă. Pentru a obţine această putere, musulmanii trebuiau să importe aceste
instrumente, altfel riscau să fie copleşiţi definitiv. Această nouă generaţie de teoreticieni a conceput statul
islamic nu atât ca pe o baricadă împotriva Occidentului, cât ca pe un filtru pentru inovaţiile şi influenţele
occidentale. Acest filtru ideologic avea să lase să treacă orice ar fi putut spori puterea statului islamic şi să
respingă orice avea să diminueze unitatea şi hotărârea societăţii islamice. Pentru acest rol era nevoie de un
altfel de lider fundamentalist, unul din rândul musulmanilor care cunoşteau în mod direct punctele tari şi
slăbiciunile Occidentului, şi care ieşiseră din focul intens al scepticismului său cu credinţa intactă.
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Sudan’s Hasan al-Turabi (n. 1932) este cel mai important reprezentant al acestei noi generaţii. Cu
un background religios puternic, Turabi şi-a făcut doctoratul în drept la Sorbonna din 1959 până în 1964. Spre
deosebire de Qutb, nu a fost complet dezgustat de şederea pe pământurile necredinţei: „Am fost încântat de
bogăţia şi precizia limbii franceze, de cultură, de istoria revoluţiei, de relaţiile dintre biserică şi stat şi studiul
diverselor constituţii. Nu m-am concentrat exclusiv asupra studiilor mele de drept. Am mers la biblioteca
naţională, am vizitat muzee.” 134 Această educaţie unică a contribuit la transformarea lui Turabi în „maître al
islamismului contemporan”, pentru că se presupune că el cunoaşte suficient de îndeaproape Occidentul pentru
a decide ce ar trebui împrumutat şi ce trebuie respins. Parteneriatul său cu regimul militar din Sudan, începând
din 1989, îi oferă cea mai bună poziţie, între fundamentaliştii contemporani, pentru a implementa un stat
islamic.
Un alt membru al acestei generaţii este Rashid al-Ghannushi (n. 1941), lider al mişcării
fundamentaliste tunisiene. 135 Ghannushi a preluat ideile Frăţiei Musulmane în timpul studiilor de filosofie la
Damasc, unde a fost martor la dezastrul arab din iunie 1967. Ghannushi şi-a continuat, o scurtă perioadă,
studiile de filosofie la Sorbonna, în anul crucial al revoltei studenţeşti din 1968. Aşa cum mărturiseşte, a citit
nu doar lucrările filosofilor islamici, ci şi pe Descartes, Bacon, Kant, Hegel, Schopenhauer şi Althusser. 136
Dar la întoarcerea în Tunisia a preferat să predea ideile lui Mawdudi, Banna şi Qutb unei mişcări
fundamentaliste pe cale de coagulare. Ghannushi şi-a atras repetat duşmănia autorităţilor tunisiene şi în 1989
a ales să se exileze. Astăzi este refugiat politic în Marea Britanie, unde joacă rolul celui mai aprig apărător al
islamismului în Occident. Impactul său regional derivă din faptul că vorbeşte cu bună ştiinţă din chiar
„pântecul monstrului”.
O a treia personalitate de importanţă comparabilă, cel puţin între şiiţi, este Sayyid Muhammad
Husayn Fadlallah (n. 1936) din Liban. Fadlallah, născut în Irak într-o familie libaneză şiită, este un produs
al academiilor şiite din Najaf, Irak. Dar chiar şi acolo a fost atras de studierea cunoştinţelor interzise ale
filosofilor şi ale necredincioşilor, aşa cum avea să sugereze mai târziu: „Studiile mele, care ar fi trebuit să fie
tradiţionale, s-au ridicat împotriva tradiţiei şi a tuturor celor familiare.” 137 Fadlallah a ajuns în Beirut în 1966,
când oraşul se confunda adesea cu un arondisment al Parisului. Pe această bursă a ideologiilor, Fadlallah a
învăţat să prezinte Islamul într-un ambalaj foarte competitiv. Şi el a adoptat o poziţie nuanţată, recomandând
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împrumuturile de la Occident chiar în timpul luptei cu acesta. În anii 1980 Fadlallah a devenit profetul şi
mentorul Hezbollah, predicând în acelaşi timp dialogul şi rezistenţa.
Turabi, Ghannushi şi Fadlallah nu au rescris ideea de stat islamic dezvoltată de Mawdudi, Qutb şi
Khomeini, ei i-au dat doar o nouă faţă. Au înţeles că tinerii se îndoiau că Occidentul secular chiar plănuia o
cruciadă împotriva Islamului, astfel încât au minimalizat temele „cruciadismului” şi „Marelui Satan”,
înlocuindu-le cu retorica mai la modă a anti-imperialismului în Lumea a Treia. Nu le-a fost greu, căci auziseră
Occidentul auto-incriminându-se, în timpul şederilor lor. Argumentele lor pentru inevitabilul trimf al
Islamului se bazau pe profeţiile negre privind declinul Occidentului, emise de filosofi americani şi europeni
de peste un secol. În acelaşi timp, ei au înţeles că mulţi tineri fuseseră influenţaţi de ideile luptei de clasă pe
care au încorporat-o dezvoltând o terminologie care îi numea pe musulmani „dezmoşteniţi” ai „Sudului.” 138
Deloc surprinzător, fundamentaliştii au reuşit chiar să-şi găsească apologeţi în susţinătorii Lumii a Treia din
Occident, care au crezut că aud un ecou în cuvintele rostite la tribunele islamiste. („Ne urăsc, deci trebuie să
aibă dreptate”, scria ironic un autor francez. „Ce coincidenţă minunată, că revelaţia adevărului coincide cu
lupta anti-imperialistă!”) 139
Lovitura genială a noilor teoreticieni a fost însă crearea unui climat care putea susţine o analogie
complet diferită. Au înţeles că mulţi tineri nutreau o admiraţie furişă sau invidioasă pentru ştiinţa şi democraţia
Occidentului liberal, astfel încât au susţinut că se puteau împrumuta elemente din ambele, dacă aceasta ar fi
întărit Islamul. Fără a sacrifica nici un element al principiului ideologic, s-au străduit să prezinte mişcările
fundamentaliste islamice ca pe echivalentul funcţional al mişcărilor de „reformă” din fostul bloc comunist.
Această ultimă lovitură de imagine nu doar a adus noi adepţi mişcărilor fundamentaliste, ci a convins
şi un număr surprinzător de observatori optimişti ai Orientului Mijlociu că „Islamul este soluţia.” Aceştia
susţin acum că sub faţada monolitică, islamismul s-a diversificat, şi poartă sămânţa mult aşteptatei reforme a
Islamului. „Islamul se află acum într-un moment crucial şi profund al evoluţiei sale”, anunţa un jurnalist, „un

Această tendinţă a fost identificată de Nikki R. Keddie, „Islamic Revival as Third Worldism”, în Jean-Pierre Digard, coord., Le
cuisinier et le philosophe: Hommage à Maxime Rodinson (Paris: Maisonneuve et Larose, 1982), pp. 275-81. Keddie notează că
„mulţi actuali purtători de cuvânt ai restaurării islamice şi-au preluat unele idei din curentul de gândire non-religios privind Lumea
a Treia”, o influenţă atât de răspândită încât „chiar şi cineva aparent separat mare parte a vieţii de curentele de gândire occidentale
ca Ayatollahul Khomeini se face ecoul unor astfel de idei (mai exact curentul susţinătorilor de stânga ai Lumii a Treia).”
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punct de cotitură comparat tot mai mult cu Reforma Protestantă.” 140 „Este într-adevăr cea mai interesantă
perioadă din istoria religioasă a Islamului din secolul al XII-lea încoace”, se entuziasma un profesor. 141
Dar cine sunt „reformiştii” despre care se spune că fac primul pas înainte după şapte secole? Unde
sunt textele călăuzitoare fără de care nici o „Reformă” nu e posibilă? Aşa cum observa un critic occidental al
gândirii islamiste, de la scrierile fondatorilor, publicate mult înainte de revoluţia din Iran, „nu există decât
broşuri, rugăciuni, comentarii firave şi citate din autori canonici.” 142 În lucrările scrise acum o generaţie şi
mai bine a devenit Islamul fundamentalist o ideologie coerentă, bazată pe un canon fix. Drumul spre mântuire
trece prin statul islamic imaginat de Mawdudi, Qutb şi Khomeini. Turabi vorbeşte în numele aproape tuturor
fundamentaliştilor atunci când neagă nevoia de orice alt efort de gândire: „Musulmanii care se aventurează să
reformeze Islamul pentru că au fost impresionaţi de Reforma occidentală au scris câteva cărţi, dar nu au ajuns
prea departe. Nu au impresionat nici un musulman.” 143 Pentru generaţia lui Turabi, munca intelectuală de
gândire a unui stat islamic deja s-a încheiat. Rămâne doar de dat o nouă faţă viziunii şi de mobilizat
musulmanii pentru implementarea ei. Turabi explică cel mai bine: mişcările islamiste sunt astăzi „lipsite de
elitism sau obsesia calităţii.” Ele reprezintă „cantitatea şi poporul.” 144
Până acum nu a avut loc nici o „reformă”, şi categoric nici o „reformare”. Deşi ideologia
fundamentalistă a fost modernizată la exterior, miezul său rămâne constant şi stabil. Acum un deceniu Hasan
Hanafi, un alt islamist cu studii la Sorbonna, descria acest miez ireductibil şi inalterabil: „În trecut, Islamul şia găsit calea între două imperii în declin, cel persan şi cel roman. Ambele erau epuizate de războaie. Ambele
se confruntau cu crize morale şi spirituale. Islamul, ca nouă ordine mondială, a reuşit să se extindă ca înlocuitor
al vechiului regim. Astăzi, Islamul se identifică din nou ca o nouă putere, marcându-şi drumul printre două
superputeri în criză. Islamul se regenerează, cele două superputeri degenerează. Islamul este puterea viitorului,
moştenind cele două superputeri ale prezentului”. 145
Un deceniu mai târziu, Uniunea Sovietică dispărea şi fundamentaliştii Islamului pretindeau că
reprezintă provocarea ideologică finală pentru ultima dintre superputeri. Ahmad Khomeini, fiul celui care a
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provocat prima revoluţie islamică, rezuma punctul de vedere fundamentalist: „După căderea marxismului,
Islamul l-a înlocuit, şi atâta vreme cât va exista Islamul va exista şi ostilitatea SUA, şi atâta vreme cât va exista
ostilitatea SUA, va exista şi lupta.” 146 Acest Islam, format de un secol de gândire, pretinde statutul de ideologie
mondială. Pentru fundamentalişti, dovada validităţii sale nu este numărul de suflete câştigate de partea sa, ci
puterea pe care o va câştiga Islamul.
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4.1 Fundamentalism şi integrism – avatarurile unor concepte
Termenul “fundamentalism”, ca şi cel de “integrism” apar în religia creştină, fără legătură cu
semnificaţiile politice acordate astăzi celor două concepte. Eticheta “fundamentalist” este prima dată folosită
în Statele Unite, în anii 1920, ca o reacţie a creştinilor protestanţi la accelerarea schimbărilor sociale,
reprezentând un factor de auto-identificare. Acei protestanţi care se simţeau ameninţaţi de critica tot mai
virulentă asupra Bibliei şi de creşterea influenţei scepticismului filosofic au dorit o reafirmare a credinţei lor
în litera Bibliei şi “fundamentele” credinţei creştine, în special în teoria creaţionistă. Creştinii protestanţi au
adoptat numele de fundamentalişti, un termen foarte des folosit în timpul Procesului Maimuţelor din 1925 în
SUA. Tot atunci a căpătat o conotaţie peiorativă puternică, cel puţin în ochii liberalilor şi moderniştilor
occidentali.
În prezent, cel puţin în România, ideea de fundamentalism este asociată la nivelul simţului comun,
exclusiv cu fundamentalismul islamic, atribuire neconformă însă cu realitatea. Fundamentalismul este o
realitate nu atât religioasă, cât mai degrabă politică, trebuind analizată în toate secvenţele existenţei sale, nu
doar legat de credinţa musulmană, aşa cum se întâmplă în prezent.
În continuare, vom analiza „cariera” conceptului de fundamentalism, în special în relaţia sa cu lumea
islamică, pentru a reveni apoi cu o serie de clarificări conceptuale legate de semnificaţia exactă acordată
termenului.
În etapele următoare apariţiei conceptului în Statele Unite au apărut o serie de referiri la
fundamentalismul islamic, însă acestea erau destul de rare şi nesemnificative din punctul de vedere al
conţinutului ideatic. „Dacă ne uităm cu atenţie”, scria istoricul britanic Arnold Toynbee în 1929, „putem
identifica o serie de fundamentalişti islamici demodaţi care persistă în anumite zone. Însă vom constata, în
acelaşi timp, că influenţa acestora este neglijabilă”. Din context se poate deduce că Toynbee folosea termenul
de fundamentalist pentru a desemna tradiţionaliştii musulmani şi nu noii activişti politici ai lumii islamice
care, printre altele, formau în chiar acel an, Societatea Frăţia Musulmană în Egipt.
Cincizeci de ani mai târziu, fundamentalismul islamic a devenit cel mai des invocat fundamentalism,
datorită, în primul rând, relatărilor mediatice referitoare la revoluţia iraniană. Jurnaliştii, în căutarea unui
termen care să desemneze o realitate nouă şi complet necunoscută, au adoptat, aproape fără rezerve, termenul
de fundamentalism. Astfel, cuvântul a început să fie din ce în ce mai folosit în engleza americană, desemnând
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în principal anti-modernismul a cărui personificare părea a fi chiar Ayatollahul Khomeini. Asocierea dintre
fundamentalism şi Islam s-a răspândit rapid, astfel încât, în 1990, dicţionarul Concise Oxford English adăuga
la definiţia de „păstrare strictă a doctrinelor vechi sau fundamentale ale credinţei protestante” şi „păstrarea
strictă a doctrinelor vechi sau fundamentale ale Islamului” 147. Astfel, dintr-o simplă nevoie de numire şi
desemnare, fundamentalismul islamic a devenit cel mai citat fundamentalism dintre toate.
Cu toate acestea, cu cât termenul devenea mai popular în mass-media, cu atât cercetătorii Islamului
s-au ferit mai mult de el. Iar motivele erau diferite, începând cu teama că acest termen nu reuşeşte să surprindă
metodologia şi stilul revoluţiei iraniene şi a mişcărilor musulmane comparabile cu aceasta. Bernard Lewis,
unul dintre cei mai respectaţi istorici ai Islamului, afirma:
„Acest termen există deja şi are o semnificaţie bine stabilită. Este regretabil faptul că este folosit la
întâmplare, creând astfel confuzii. ’Fundamentalist’ este un termen creştin, apărut probabil în primii ani ai
acestui secol (n.a. sec. XX) şi se referă la anumite biserici şi organizaţii protestante, în special cele care
susţineau originea divină a cuvântului Bibliei”. Prin aceasta se diferenţiau de teologii liberali şi modernişti,
care adoptau o viziune istorică şi critică asupra Scripturii. Printre teologii musulmani nu există astfel de
abordări liberale sau moderne ale Coranului şi toţi musulmanii, în ceea ce priveşte atitudinea faţă de textele
Coranului, sunt cel puţin fundamentalişti. Aşa-numiţii fundamentalişti musulmani diferă de alţi musulmani şi
de fundamentaliştii creştini prin abordarea scolastică şi juridică. Ei se referă în acelaşi timp la Coran, tradiţie
şi corpul transmis de învăţături teologie şi juridice. 148
Alţi cercetători, în special cei care simpatizau cu noile mişcări din spaţiul musulman, au respins
termenul, considerându-l o etichetă nedreaptă pentru gânditorii musulmani progresişti. John Esposito, unul
dintre cei mai mari susţinători ai mişcărilor politico-sociale inspirate de Islam, a negat în mai multe rânduri
folosirea termenului fundamentalism în context islamic: „Pentru mulţi creştini obişnuiţi, sau liberali,
’fundamentalist’ are o semnificaţie peiorativă, aplicată tuturor celor care propovăduiesc litera sacră a Bibliei.
Acestora li se atribuie o viziune statică, retrogradă şi extremistă despre lume. În consecinţă, fundamentaliştii
sunt consideraţi a fi puternic legaţi de trecut, pe care vor, de altfel, să îl reînvie. În realitate, sunt foarte puţine
organizaţii în Orientul Mijlociu care să se potrivească unui asemenea stereotip. În fapt, foarte mulţi lideri
fundamentalişti au avut acces la cea mai bună educaţie, deţin funcţii de conducere şi nu ezită în a folosi cele
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mai moderne tehnologii pentru a-şi propaga ideile şi pentru a crea instituţii moderne viabile, precum şcoli,
spitale şi agenţii de protecţie socială.” 149
Tot Esposito adăuga că „fundamentalismul este deseori înţeles ca activism politic, extremism,
fanatism, terorism şi anti-americanism, ceea ce induce din start o anumită prejudecată”, respingând astfel
categoric folosirea termenului. 150
Edward Said, unul din apărătorii palestinienilor şi critic al reprezentărilor occidentale ale Islamului,
respinge la fel de categoric folosirea termenului. Obiecţiile sale nu sunt în primul rând legate de termen (dacă
acesta este corect definit) cât de felul în care este folosit împotriva Islamului: „Din păcate, nu cercetătorii, ci
presa este cea care impune conceptele în rândul publicului larg. Iar aceasta se foloseşte de ambiguitatea
termenului ’fundamentalist’, un cuvânt care a ajuns să fie asociat automat cu Islamul, deşi poate fi pus, fără
teamă de a greşi, în relaţie cu creştinismul, iudaismul sau hinduismul. Asocierea intenţionată între Islam şi
fundamentalism a dus la situaţia în care cititorul mediu ajunge să considere cei doi termeni ca desemnând una
şi aceeaşi realitate”. În această accepţiune, susţine Said, „fundamentalismul şi Islamul sunt acelaşi lucru şi
reprezintă duşmanul absolut, la fel cum s-a întâmplat cu comunismul în timpul Războiului Rece” 151
Termenul de „fundamentalism” a avut însă o serie de susţinători în lumea academică. În 1988,
Universitatea din Chicago, sprijinită de Academia Americană pentru Arte şi Ştiinţe, a lansat „Proiectul
fundamentalist”, menit să ducă la compararea tendinţelor de această natură în Creştinism, Islam, Iudaism,
Hinduism, Budism şi chiar Confucianism. Proiectul a plecat de la ipoteza conform căreia accelerarea
modernităţii împinge credincioşii tuturor religiilor într-o stare reactivă şi uneori violentă. Organizatorii
proiectului defineau fundamentalismul ca pe o „strategie, sau set de strategii, prin care credincioşi asaltaţi de
schimbările contemporaneităţii tind să-şi păstreze identitatea ca persoane sau ca grupuri… printr-o revitalizare
selectivă a doctrinelor, credinţelor şi practicilor dintr-un trecut considerat sacru” 152. Proiectul fundamentalist
a fost cel mai important efort de a legitima termenul ca mijloc de comparaţie între religii. Cu toate acestea,
impactul său a fost destul de limitat, probabil şi datorită faptului că nu a produs niciodată o opinie unitară.
Sadik J. al-Azm, un cunoscut filosof sirian, a furnizat, probabil, cel mai întemeiat argument pentru
utilizarea fundamentalismului în context islamic. Al-Azm, cunoscut pentru conflictele repetate în care a intrat
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cu autorităţile religioase, a studiat doctrinele noilor mişcări islamice şi a constatat că acestea constau într-o
„inedită întoarcere la ’bazele’ şi ’fundamentele’ Islamului”. Chiar arabii musulmani, susţinea el, au apelat la
neologismul arab usuli (de la usul, care înseamnă fundamente) 153. El concluziona că „a numi aceste mişcări
islamice ’fundamentaliste’ (în sensul puternic al termenului), este adecvat, acurat şi corect” 154.
Însă cel mai puternic argument pentru utilizarea termenului de „fundamentalist” pare a fi ubicuitatea
şi interşanjabilitatea sa, ceea ce dă o mare uşurinţă, mai puţin în cercetare, cât la nivelul înţelegerii de simţ
comun.
Un concept concurent pentru fundamentalismul islamic este varianta propusă de spaţiul francofon,
cea de „islamism”, adoptată atât de cercetătorii din Occident, cât şi de către o parte a liderilor musulmani,
atraşi, şi unii, şi alţii, de aparenţa de „respectabilitate” a termenului prin comparaţie cu cel de fundamentalism.
Robert Pelletreau Jr., adjunctul secretarului de stat al SUA pentru Orientul Mijlociu, amintea, în 1994, că
„fundamentalism islamic” trebuie folosit cu mare atenţie. „În comunitatea relaţiilor internaţionale, folosim
deseori termenul de ’Islam politic’ pentru a ne referi la grupurile şi mişcările cu scopuri politice din cadrul
renaşterii musulmane. ’Islamişti’ sunt musulmanii cu scopuri politice. Iar acest termen este unul analitic, nu
normativ. Nu se referă la fenomene care sunt cu necesitate rele: există o serie întreagă de grupuri musulmane
legitime, responsabile din punct de vedere social. În acelaşi timp, există grupuri sau indivizi care acţionează
în afara legii – care folosesc violenţa pentru atingerea scopurilor – care sunt numiţi extremişti.” 155
Integrismul este o altă variantă a aceluiaşi concept, destul de lax în esenţă, folosită cu precădere de o
parte a cercetătorilor francezi ai fenomenului, care însă nu a câştigat o recunoaştere la fel de mare în rândul
opiniei publice şi în special al specialiştilor. Deşi folosit alternativ cu fundamentalismul, termenul de integrism
a fost refutat în special din pricina reverberaţiilor contextului originar de apariţie, cel catolic, şi a dezbaterilor
în curs referitoare la autoritate în interiorul Bisericii Catolice, motiv pentru care s-a renunţat la termen relativ
repede, fiind folosit în prezent doar sporadic. În general, integrism este un termen folosit doar în releţie cu
mişcările religioase tradiţionaliste care nu îşi propun atingerea unor scopuri politice. Acesta este motivul
pentru care considerăm că integrism nu este un concept viabil în studiul mişcărilor fundamentaliste islamice.
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4.2 Paradigme ştiinţifice în abordarea fundamentalismului
Prăbuşirea comunismului a coincis cu apariţia regimurilor democratice în ţări din Europa de Est,
America Latină şi unele părţi ale Africii. În paralel, dezvoltarea fundamentalismului islamic în ţări ale
Orientului Mijlociu a dus la o întârziere a procesului democratizării. Nu puţini au fost cercetătorii care au
susţinut că islamismul va fi sursa viitoarelor conflicte internaţionale, mergând până la a afirma că lumea
islamică are „graniţele însângerate”. Mişcările fundamentaliste islamice promit o înlocuire a statelor autoritare
actuale cu regimuri totalitare, în care dezacordul politic devine blasfemie, asasinatul un mod de viaţă, iar
prigoana intelectualilor nealiniaţi o realitate zilnică.
Mediul intelectual, în egală măsură occidental şi islamic, a produs o serie întreagă de dezbateri şi
analize referitoare la relaţia fundamentalismului islamic cu democraţia, la misoginismul ideologiei şi nu în
ultimul rând la relaţia cu statele occidentale, abordare care a prevalat în special după atacurile de la 11
septembrie 2001.
Principalele paradigme adoptate în cercetarea fundamentalismului islamic sunt: excepţionalismul
islamic, fundamentalismul comparativ şi analiza clasială.

4.2.1 Excepţionalismul islamic
Această paradigmă consideră că teoriile occidentale ale ştiinţelor sociale nu se pot aplica spaţiului
islamic. Cu alte cuvinte, Islamul este diferit de restul lumii în general şi de Occident în special. Conform
acestei paradigme, Islamul este înţeles ca un set de principii bine definite şi imuabile. O astfel de abordare
esenţialistă este dublată de percepţia conform căreia Islamul nu este doar o religie, ci un stil de viaţă, definit
printr-o ideologie totală. Adepţii acestei paradigme sunt împărţiţi în trei categorii: relativiştii, luptătorii postRăzboi Rece şi fundamentaliştii islamici 156. Cel mai cunoscut reprezentant al primei categorii este John
Esposito, printre lucrările căruia amintim: „Islam and Politics” şi „The islamic threat. Myth and Reality”.
Relativiştii evită folosirea termenului „fundamentalism”, deoarece consideră apariţia mişcărilor islamiste
drept o etapă a unui fenomen ciclic al istoriei Islamului 157, preferând sintagma „islamist” sau „islam politic”.
Membrii acestui subgrup tind să aprecieze pozitiv Islamul şi mişcările islamiste, încercând o relativizare a
percepţiei negative şi respingerea caracteristicilor de antidemocratic, misogin sau barbar, fie apelând la
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diversitatea şi relativitatea culturală, fie dând vina pe excesele unor persoane particulare, considerate
nereprezentative pentru idee în ansamblu.
Cea mai mare parte a cercetătorilor occidentali aparţin însă celei de-a doua categorii, luptătorii postRăzboi Rece, care adoptă puncte de vedere radical negative faţă de mişcările islamiste. Aceştia, denumiţi de
Kazemzadeh (op. citată) luptători post-Război Rece, susţin că rădăcinile dictaturii şi represiunii în ţările
musulmane se găsesc în însăşi religia islamică, în vreme ce fundamentalismul nu este decât forma politică a
credinţei islamice. Există şi excepţii, de pildă Samuel Huntington, care nu face nici o distincţie între Islam ca
şi credinţă şi fundamentalismul islamic ca ideologie politică. Reprezentanţii acestei categorii de cercetători
consideră, în general, că fundamentalismul reprezintă principala ameninţare la adresa intereselor occidentale
după sfârşitul Războiului Rece, din cel puţin câteva motive:
•

ameninţă stabilitatea regimurilor pro-occidentale din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord;

•

se opune păcii între Israel şi Autoritatea Palestiniană;

•

se află la originea şi în spatele atacurilor teroriste care ameninţă din ce în ce mai mult întreaga
lume occidentală;

•

există o coordonare a mişcărilor fundamentaliste care ameninţă interesele americane.

Daniel Pipes, unul dintre cei mai cunoscuţi exponenţi ai acestei categorii, consideră că „Teheranul
administrează o reţea care tinde să devină un fel de Comintern islamist, al cărui rol acum nu este foarte diferit
de cel al Moscovei de atunci”. 158
Cea de-a treia sub-categorie a apărătorilor excepţionalismului islamic este formată chiar din
fundamentaliştii islamici, numiţi deseori în literatura de specialitate modernişti. În fapt, există un paradox al
denominaţiilor aici, fundamentalismul fiind preluat exact de antonimul său, modernitatea. Aceşti gânditori
afirmă superioritatea guvernământului islamist în faţa democraţiei occidentale şi a legii divine în faţa legilor
umane ale democraţiei vestice. Pentru aceştia nu este posibilă distincţia între public şi privat, specifică
democraţiei, ceea ce conduce la impunerea de către autoritatea publică a unor norme care afectează viaţa
privată a individului – de la interdicţia consumului de alcool sau a sexului premarital, până la limitarea
accesului la orice altă informaţie care nu susţine dogma religioasă.
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Clericii şiiţi susţin în continuare că suveranitatea este a lui Dumnezeu care l-a învestit pe Profetul
Mahomed care, la rândul său, a transferat-o celor 12 Imami, unul după altul. Inovaţia pe care a adus-o
Khomeini acestei butade este ideea că, în timpul absenţei celui de-al 12-lea imam, suveranitatea aparţine
clericilor şiiţi. Unul dintre ayatolahii iranieni afirma în 1997: „Conducerea religioasă şi conducerea politică
nu pot fi separate una de cealaltă. Politica, guvernământul şi conducerea islamică sunt doar pentru cler, şi orice
persoană care nu aparţine clerului nu are dreptul de a se amesteca în politică.” 159 În ciuda represiunii, clericii
şiiţi tradiţionalişti din Iran au afirmat în continuare credinţa de secole conform căreia clericii şiiţi nu trebuie
să se amestece în politică şi pot face comentarii doar în chestiunile pur religioase. Suniţii, de ambele feluri,
tradiţionalişti şi fundamentalişti, au militat pentru implementarea Sharia (legea islamică), însă nu s-au luptat
pentru susţinerea ulama şi a clericilor (mufti).

4.2.2 Paradigma fundamentalismului comparativ
Cercetătorii care au adoptat această a doua paradigmă consideră creşterea mişcării islamiste din
ultimele două decenii ca parte a unui fenomen manifest în mai multe părţi ale globului: apariţia mişcărilor
religioase de dreapta.
Cu alte cuvinte, fundamentalismul islamic este doar o parte a unui fenomen amplu, nu este nicicum
un eveniment singular. Se poate vedea apariţia fundamentalismului creştin în Statele Unite,
fundamentalismului iudaic în Israel şi Statele Unite, fundamentalismului hindus în India şi mişcării militante
de dreapta în ţări precum Franţa, Germania, Canada şi SUA.
Adepţii acestei paradigme privesc toate mişcările religioase de dreapta ca o ameninţare la adresa
democraţiei, a libertăţilor civile, a drepturilor femeii, a vieţii laice şi a progresului ştiinţific. Ei aparţin în
general curentelor dominante moderate sau liberale.
Pe de altă parte, susţinătorii mişcărilor religioase de dreapta nu acceptă încadrarea mişcării lor ca
parte a unui curent general, fiecare dintre ei susţinând unicitatea grupului religios fundamentalist căruia îi
aparţin şi considerându-se unicii posesori ai adevărului absolut. Pentru majoritatea membrilor acestor mişcări,
comparaţia cu alte mişcări fundamentaliste este considerată o „blasfemie”.
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Teoretizarea acestei a doua paradigme a fost posibilă graţie, în special, „Proiectului fundamentalist”,
organizat de Academia Americană de Arte şi Ştiinţe. Cele mai importante realizări ale acestui proiect au fost:
- realizarea unui acord al comunităţii ştiinţifice asupra unor termeni şi definiţii intra-paradigmatice;
- adoptarea unei metodologii comparative riguroase;
- elaborarea unor caracteristici generale (chiar dacă acestea au fost infirmate de cercetări calitative
sau cantitative ulterioare, referitoare la cazuri particulare).
Din păcate, proiectul nu s-a bucurat de atenţia meritată din partea cercetătorilor politicului, iar aceasta
este cu atât mai grav cu cât volumele cu care s-a încheiat „Proiectul fundamentalist” puteau fi de un real folos
nu doar celor preocupaţi de fenomenul fundamentalist, ci mai ales cercetătorilor specializaţi în politică
comparată şi relaţii internaţionale. Însă asupra acestei abordări vom reveni în cele ce urmează, ea fiind, din
punctul nostru de vedere, cel mai puţin supusă subiectivismului cercetătorului şi permiţând eludarea
europocentrismului dominant în multe dintre scrierile asupra fenomenului fundamentalist, cu atât mai mult cu
cât lucrarea de faţă preferă abordarea comparativă, dar nu înainte de a trece în revistă şi cea din urmă
paradigmă.

4.2.3 Paradigma analizei clasiale
Această din urmă abordare este în general proprie cercetătorilor din ţările islamice, care se feresc, în
general, de comparaţii cu alte mişcări religioase, preferând să compare mişcările fundamentaliste islamice cu
mişcări populiste sau fasciste, precum KKK în SUA, naziştii germani sau peroniştii argentinieni. Ei consideră
fundamentalismul o mişcare politică menită să aducă la putere anumite clase sociale.
Spre deosebire de cercetătorii paradigmei excepţionalismului islamic, care consideră conceptul de
clasă economico-socială un construct intelectual eminamente occidental, inaplicabil spaţiului Orientului
Mijlociu, şi faţă de cercetătorii paradigmei fundamentalismului comparativ care se referă doar rareori la
analiza clasială, susţinătorii acestei ultime paradigme sunt foarte devotaţi conceptelor marxiste de clasă şi
luptă de clasă în încercarea de a explica apariţia fundamentalismului islamic. Cei mai importanţi susţinători ai
acestei paradigme sunt Sami Zubaida, Ervand Abrahamian, Misagh Parsa şi Fred Halliday. O parte dintre
aceştia sunt musulmani practicanţi, care privesc fundamentalismul ca pe o ameninţare la adresa viitorului
Islamului – descendenţi ai unor familii arabe, iar ceilalţi sunt atei, în marea lor majoritate cercetători iranieni
care predau în universităţile din Occident.
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Paradigma analizei clasiale este marginală comunităţii ştiinţifice preocupate de studiul
fundamentalismului, având în vedere faptul că aceştia consideră clasele sociale un epifenomen în Orientul
Mijlociu. Şi, spre deosebire de statele occidentale, unde clasele feudale şi capitaliste au existat independent
de stat şi au încercat să influenţeze politicile acestuia în sensul satisfacerii propriilor interese, în spaţiul islamic
indivizii şi mai ales grupurile (legate de conducător, clan sau regiune) acaparau mai întâi aparatul de stat şi
mai apoi se îmbogăţeau, devenind comercianţi stăpâni de pământuri sau capitalişti 161.
La începutul anilor 1970, un număr mic de neomarxişti specializaţi în Orientul Mijlociu au aplicat
concepte precum „clasă” şi „imperialism”, pentru a explica fenomenele politice din regiune. Mulţi dintre ei sau aşteptat să asiste la apariţia unor noi clase sociale şi a unor forme de asociere moderne (sindicate, asociaţii
ale profesorilor, camere de comerţ etc.). În orice caz, apariţia mişcărilor fundamentaliste islamice la sfârşitul
anilor 1970 şi începutul anilor 1980 a subminat ideea că se poate vorbi în lumea islamică despre o societate
bazată pe clase. Theda Skocpol, de exemplu, care susţinuse anterior ideea de clase sociale şi a negat orice
semnificaţie cauzală a variabilelor superstructurale (ideologie, religie etc.), a revenit ulterior asupra acestor
argumente susţinând că revoluţia iraniană ilustrează preeminenţa factorului ideologic. 162
Cercetătorii paradigmei clasiale susţin în analiză elemente marxiste, deşi conceptele de proletariat şi
burghezie nu pot fi aplicate spaţiului islamic. Asemenea fascismului, ideologia fundamentalismului islamic
este corporatistă şi organică (societatea este percepută ca un corp organic în care toate părţile trebuie să
coopereze pentru a asigura funcţionarea sănătoasă a întregului sistem). La fel ca fascismul, fundamentalismul
islamic neagă importanţa luptei şi conştiinţei de clasă, dar, în acelaşi timp, utilizează retorica clasială pentru
mobilizarea anumitor părţi ale societăţii. Parafrazând descrierea pe care Karl Kautsky o face nazismului
(„socialismul proştilor”), Fred Halliday descrie fundamentalismul islamic drept „anti-imperialismul
proştilor” 163. Ultimii ani par a fi adus o revenire la această ultimă paradigmă, o dată cu abordările feministe
ale cercetărilor asupra apariţiei fundamentalismului islamic.
În continuare, analiza pentru stabilirea principalelor caracteristici ale fundamentalismului se va
încadra în paradigma comparativă, plecând de la premisa că pentru relaţiile internaţionale nu este relevant
fundamentalismul religios în sensul de integrism, ci acel fundamentalism religios ale cărui scopuri sunt mai
degrabă politice şi care, plecând de la doctrine religioase, evoluează într-un spaţiu mai degrabă laic. Promotorii
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acestuia nu sunt, de cele mai multe ori, membri ai clerului, ci mai degrabă gânditori laici, care manevrează
concepte religioase în sensul atingerii unor obiective politice. Putem spune că în distincţia „fundamentalismlaic” – fundamentalism religios ne interesează doar primul termen al binomului, considerând că orice
fundamentalism cu implicaţii politice este unul laic, şi nu religios, şi evitând dezbaterile referitoare la
fundamentalismul religios pur, care ţine mai degrabă de studiul istoriei religiilor. Pe de altă parte vom prefera
să ignorăm, în cele ce urmează, aserţiunea militanţilor anti-globalizare care consideră susţinerea economică şi
politică (uneori chiar militară) a răspândirii valorilor occidentale la nivel global drept fundamentalism laic.

4.3 Fundamentalism comparativ
Începând cu deceniul şapte al secolului XX apare, în diferite regiuni ale globului, o mişcare politică
regională, influenţată de diferite doctrine religioase, cunoscută în general sub termenul de fundamentalism
politic (nu ne vom referi în cele ce urmează la variantele extremiste ale acestor curente).
În această lucrare vom încerca să definim factorii comuni în timp şi spaţiu care ajută la explicarea
acestor mişcări politice şi vom căuta similitudinile şi diferenţele existente între ele. Vom încerca să prezentăm
diferenţele dintre naţionalismul religios (sau comunalism) orientat în general împotriva altor comunităţi
religioase şi politica religioasă conservatoare orientată în general împotriva inamicilor din interior, ambele ca
forme ale fundamentalismului religios.
Ambele tendinţe includ un apel la reinterpretarea unei tradiţii religioase omogene, ca mijloc de a
contrabalansa diferitele forme de putere: laică, obştească sau străină. În al doilea rând, acestea sunt mişcări
populiste care tind să câştige puterea politică pentru a transforma guvernarea în funcţie de propriul program
politico-religios. În al treilea rând, nu sunt conduse de democraţi, ci de lideri cu opinii conservatoare. Pentru
cele mai multe astfel de grupuri vederile conservatoare se referă la atitudini patriarhale în ceea ce priveşte
genul relaţiilor de familie şi moravurilor sociale.
Partizanii mişcărilor fundamentaliste nu acceptă să fie consideraţi o parte a unui trend global, ci
preferă să fie numiţi adevăraţii credincioşi ai propriilor religii. Însă a-i denumi „musulmani”, „creştini”,
„hinduşi” etc. înseamnă a nega apartenenţa la aceste religii a celorlalţi adepţi, care nu fac din credinţă un
mijloc de luptă politică. În vreme ce adepţii universaliilor politice precum democraţie, socialism etc. acceptă
identificarea cu un termen unic, cei care susţin limitele credinţelor lor preferă să fie identificaţi cu o denumire
particulară. În continuare, vom folosi pentru toţi aceştia termenul de fundamentalist, subliniind de la început
că a face o comparaţie nu înseamnă a nega diferenţele.
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4.4 Factori globali care favorizează fundamentalismul
Există o serie de factori comuni, la nivel global, care stau la baza apariţiei mişcărilor
fundamentaliste. 164 O parte dintre tendinţele pe care le vom enumera mai jos există şi în acele locuri în care
mişcările fundamentaliste sunt slabe sau inexistente. Astfel de distincţii trebuie făcute pentru a stabili cauzele
care sunt necesare, dar nu şi suficiente pentru apariţia unui anumit fenomen. Factorii prezenţi la nivel global
pot explica apariţia aproape simultană a mişcărilor fundamentaliste contemporane, sub influenţa unor
schimbări socio-economice, politice şi culturale, însă trebuie explicat de ce aceşti factori au dus la apariţia
mişcărilor fundamentaliste doar în anumite regiuni.
Vom face în continuare o trecere în revistă a acestor tendinţe globale:
Expansiunea capitalistă (principalul factor al globalizării) care a dus la o creştere a producţiei totale,
însă avantajele sale sunt inechitabil distribuite în funcţie de religie, clasă, rasă şi gen. Au crescut astfel
discrepanţele între venituri în aproape toate zonele, odată cu insecuritatea locurilor de muncă şi migraţia forţată
– factori de nemulţumire şi temeri identitare.
Stagnările economice şi insecuritatea în ţările dezvoltate, Orientul Mijlociu, cea mai mare parte a
Asiei de Sud, Africa şi America Latină au încurajat nemulţumirile şi apariţia mişcărilor populiste de dreapta,
care tind spre naţionalism în unele ţări sau fundamentalism (deseori combinat cu naţionalism) în altele.
Creşterea migraţiei, care ar putea duce la o creştere a standardelor de viaţă, dar produce alt fel de
constrângeri: localizarea imigranţilor în anumite zone face posibilă apariţia contra-ideologiilor (ideologiile
fundamentaliste par a fi mult mai legate de migraţia rural-urban decât naţionalismul laic; există de asemenea
fundamentalisme anti-imigranţi).
(R)Evoluţia în stilul de viaţă al femeilor, care a redus influenţele patriarhale, dar a introdus în viaţa
publică noi dezbateri, precum creşterea ratei divorţurilor, creşterea inadecvată a copiilor sau „atacarea”
prerogativelor masculine. Mulţi au fost atraşi de nostalgia vremurilor trecute ca răspuns la aceste schimbări,
în vreme ce schimbările în structura familiei au condus la o independenţă tot mai mare a tinerilor şi au crescut
dorinţa acestora de a-şi găsi o nouă identitate.
Creşterea puterii statului laic, care a adus o serie întreagă de avantaje sociale, favorizează anumite
grupuri sociale şi creează reguli cărora mulţi nu sunt dispuşi să se supună. Autorităţile sunt învinuite pentru
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schimbările socio-economice. Având în vedere eşecul capitalismului şi comunismului în egală măsură în a
rezolva o serie de probleme, a apărut tendinţa de a căuta ideologii în acelaşi timp noi, totuşi familiare, fie ele
naţionalisme de dreapta sau fundamentalisme religioase.
Educaţia şi creşterea urbanizării au permis unui număr mai mare de persoane să-şi exprime
nemulţumirile. Acest factor favorizează fundamentalismul, atâta vreme cât ideile acuzate sunt împărtăşite de
un număr mare de persoane, pot pretinde un temei moral înalt şi sunt independente de statele şi partidele
discreditate.
Omogenizarea culturală la nivel global generează reacţii identitare, în special naţionalism şi
fundamentalism, acestea fiind considerate a exprima nevoile mai bine decât ordinea laică prezentă, care
favorizează valorile moderne occidentale. În anumite regiuni (precum Sri Lanka şi fosta Iugoslavie),
diviziunile religioase, etnice şi lingvistice coincid accentuând şi mai mult divizările. Alţii percep criza
omogenităţii culturale în termeni morali şi apelează la o soluţie de sorginte religioasă.
Îmbunătăţirea serviciilor medicale în Sud (înţeles în accepţiune globală) a condus la o creştere masivă
a populaţiei. Această creştere a dus la noi constrângeri făcând ca majoritatea populaţiei să graviteze în jurul
unor vârste mici. Aceste categorii de vârstă sunt principalii adepţi ai fundamentalismului în aceste regiuni.
Însă nici o mişcare nu apare pur şi simplu ca o reacţie la astfel de tendinţe generale; toate implică
indivizi activi ale căror raţiuni sunt impredictibile. Pentru a putea realiza comparaţia care ne-o propuneam la
început este însă nevoie să subliniem factorii generali chiar în dauna caracteristicilor individuale.

4.5 Condiţii specifice pentru apariţia fundamentalismelor
Cele mai importante mişcări fundamentaliste au apărut în zone precum Asia de Sud, lumea
musulmană, Israel şi Statele Unite. În rândul musulmanilor mişcările cele mai importante sunt în Orientul
Mijlociu. Mişcările din Asia de Sud-Est, Africa şi Asia Centrală sunt, cel puţin până acum, mai puţin relevante.
Teologia eliberării, foarte puternică în America Latină, diferă prin faptul că nu este tradiţionalistă în ideologie
şi este mai liberală din punct de vedere politic şi mai socialistă din punct de vedere economic decât doctrina
oficială a Bisericii. Mişcările liberale sau socialiste, chiar dacă sunt bazate pe o ideologie a resentimentului,
nu fac parte din categoria analizată aici, ele neîndeplinind criteriul conservatorismului şi al doctrinei religioase
omogene. Nici partidele creştin-democrate nu fac parte din categoria fundamentalismelor, deşi delimitarea
între militanţii acestor partide şi fundamentaliştii moderaţi este destul de dificil de realizat. Deşi mulţi romanocatolici par a se încadra în definiţia de mai sus, doar un număr restrâns de persoane, care aparţin acelor mişcări
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al căror scop este preluarea puterii pentru a impune preceptele religioase proprii poate fi încadrat în categoria
fundamentaliştilor, lucru valabil pentru adepţii oricărei alte religii.
Anumiţi cercetători, pornind de la o definiţie a fundamentalismului diferită, limitează conceptul la
credincioşii religiilor monoteiste, cu texte sacre. Astfel, sunt pierduţi din categorizare militanţii hinduişti care
împărtăşesc aceleaşi caracteristici. Însă ceea ce este relevant din punctul nostru de vedere pentru definirea
fundamentalismului religios este mai puţin monoteismul textelor sacre cât politica de sorginte religioasă,
conservatorismul şi populismul, iar din acest punct de vedere nu fac excepţie de la categoria de fundamentalişti
nici naţionaliştii hinduşi, budişti sau sikhs.
În general, vorbind de regiuni precum Statele Unite, Asia de Sud, Israel şi lumea musulmană, sunt
mult mai frapante deosebirile decât similitudinile. În aceste teritorii sunt reprezentate mai multe religii, naţiuni
cu nivele de dezvoltare şi istorii foarte diferite. Statele Unite sunt o superputere economică şi militară care a
dominat şi domină alte regiuni; Israelul este un stat dezvoltat care combină o istorie a persecuţiilor cu una a
dominării; Asia de Sud şi cea mai mare parte a lumii musulmane sunt zone mult mai sărace, mai puţin
dezvoltate şi au o istorie de colonii sau semicolonii. Deşi aceste diferenţe sunt reflectate de fiecare mişcare
fundamentalistă (cei din Lumea a Treia sunt anti-occidentali şi consideră iudaismul şi creştinismul ca arme
culturale ale neo-colonialismului), totuşi, între ele există o serie întreagă de similitudini.
Aşadar, caracteristicile care duc la fundamentalism sunt cele enumerate mai sus, precum căutarea
unei identităţi sigure pentru a putea face faţă schimbărilor socio-economice şi culturale foarte rapide; creşterea
diferenţelor între venituri, schimbări în statutul femeii în familie şi moravurile sexuale, creşterea autorităţii
guvernelor centrale, de multe ori lipsite de popularitate şi legitimitate dată fiind incapacitatea lor de a satisface
anumite cereri economice şi sociale. Pentru că doar aceste caracteristici nu dau singure seamă pentru motivul
apariţiei într-un anumit loc a mişcărilor fundamentaliste, ele nu vor mai fi reluate, ci vor fi asumate ca
precondiţii pentru apariţia fenomenului discutat.
O posibilă ipoteză de lucru este aceea că mişcările fundamentaliste importante tind să apară doar
acolo unde, în deceniile trecute (oricât de depărtate în timp), o parte importantă a populaţiei a crezut sau s-a
identificat cu religii monoteiste.
Această înseamnă că, în prezent, un procent important al populaţiei dintr-o anumită regiune sau
comunitate se identifică cu valorile fundamentale ale tradiţiei sale religioase, cu Dumnezeul sau zeii săi, cu
textele sale sacre etc. Acest fenomen este definit, mai mult sau mai puţin aproximativ, aproape oriunde în
lume, drept religiozitate. Însă, oriunde şi oricând, există cel puţin două comunităţi religioase şi există o
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identificare foarte comună, cvasi-naţionalistă, cu una dintre comunităţi, identificare care aduce proiecţia
celuilalt, membru al altei comunităţi, ca duşman, inamic. Această a doua varietate a fundamentalismului
religios este o formă de naţionalism religios sau „comunalism”.
Acest factor, religiozitatea împărtăşită sau comunalismul, este deseori cel mai important în stabilirea
potenţialului unei comunităţi de a crea o mişcare fundamentalistă; în sensul menţionat mai sus Statele Unite
se deosebesc fundamental de Europa de Vest, ţările musulmane de cele confucianiste etc. 165
Aceste grupuri au fost mobilizate de paşii făcuţi de autorităţile laice şi de elitele hegemonice, de
natură să deranjeze „credinţele” propriilor membri. Printre aceste măsuri se numără deciziile Curţii Supreme
a SUA începând cu anul 1962, programele de acţiuni afirmative în Statele Unite şi India şi reformele în
educaţie, legislaţie, viaţă privată – în special familie şi chestiuni de gen – în lumea musulmană şi în alte părţi.
De asemenea, a existat o dezamăgire crescândă în multe părţi ale lumii, legată de incapacitatea noilor guverne
de a satisface principalele cerinţe ale populaţiei, indiferent dacă aceste guverne erau de sorginte capitalistă sau
comunistă.
Putem spune că pentru apariţia unei mişcări politice fundamentaliste puternice este nevoie, în aceeaşi
măsură, de schimbări socio-economice recente şi lipsite de popularitate şi de religiozitate sau comunalism.
Religiozitatea este factorul care creşte posibilitatea dezvoltării unei mişcări fundamentaliste într-o regiune în
care sunt îndeplinite precondiţiile menţionate anterior, în vreme ce condiţiile socio-economice şi cauzele
politice sunt cel mai important factor pentru a explica momentul apariţiei. Mai departe, mişcările
fundamentaliste importante apar începând cu 1970, doar după ce anumite schimbări socio-economice şi
culturale specifice acestei perioade au loc în acele regiuni în care este prezentă variabila numită religiozitate
sau comunalism.
America Latină (şi alte regiuni) poate îndeplini condiţiile de mai sus într-un viitor apropiat de vreme
ce zona împărtăşeşte în acelaşi timp religiozitatea şi problemele socio-economice şi politice necesare. Cu toate
acestea, romano-catolicii, chiar cei cu puternice sentimente tradiţionaliste, pot fi numiţi mai degrabă integrişti,
având în vedere faptul că scopurile lor nu sunt politice. Acei catolici al căror tradiţionalism este preocupat de
temele subliniate de către papă le susţin fără a se alătura mişcărilor fundamentaliste catolice. Catolicismul este
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Barry A. Kosmin & Seymour P. Lachman, „One nation under God: Religion in Contemporary American Society”, Crown,
New York, 1993, citează un sondaj Gallup din 1989 în care, la întrebarea “Sunteţi afiliat la o biserică sau la o organizaţie
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britanici afirmă o apartenenţă similară. Conform autorilor citaţi, sondajul relevă diferenţe cel puţin la fel de mari între americani şi
vest-europeni şi în ceea ce priveşte răspunsurile la întrebarea referitoare la importanţa pe care religia o are în viaţa subiecţilor, cu
un accent mult mai mare pus pe religiozitate de către americani.
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singura religie mare cu un singur lider doctrinar (până şi Khomeini era contracarat de rivalii şiiţi), ceea ce
imprimă acestor mişcări o dinamică care impietează asupra flexibilităţii necesare unor fundamentalisme
locale. 166
Mulţi dintre membrii mişcărilor fundamentaliste pot avea o motivaţie sau idei primordial politice sau
primordial religioase, însă mişcările din care aceştia fac parte combină în părţi egale cele două tipuri de
motivaţii. Nu toate mişcările despre care vom discuta mai departe continuă însă să existe sau să crească: unele
au fost eliminate sau slăbite de acţiuni directe ale guvernelor din ţările respective datorită îmbunătăţirii
condiţiilor socio-economice sau politice sau membrii lor au preferat să părăsească mişcarea datorită erorilor
propriilor acţiuni sau actelor extermiste întreprinse de unii membri ai acesteia.

4.6 Fundamentalismul naţional-religios
Fundamentalismul naţional-religios face mai puţin obiectul acestei lucrări, motiv pentru care va fi
menţionat doar pe scurt, având în vedere faptul că este orientat mai degrabă împotriva altor comunităţi, ceea
ce face ca, de multe ori, preceptele religioase tradiţionale să fie mai puţin relevante în modul de acţiune al
mişcării decât scopurile sale practice.
Astfel de mişcări fundamentaliste sunt, în general, influenţate de perioada colonială şi post-colonială
şi apar în special în Asia de Sud, iar printre cele mai cunoscute se numără naţionalismul hindus, centrat pe
ideea că hinduşii sunt doar cei care au trăit sau conştientizează legăturile cu vechea Indie, ceea ce include toate
naţionalităţile, mai puţin creştinii şi musulmanii, percepuţi ca străini. În prezent, mişcarea este reprezentată de
Vishva Hindu Parishad (Consiliul mondial hindus) partid condus de lideri religioşi care nu ezită să facă apel
la „tehnicile” naziste, în special în ceea ce priveşte folosirea pe scară largă a ritualului politic. Principalul
obiectiv al naţionalismului hindus îl reprezintă lupta anti-musulmană, acutizată fiind de sistemul de caste din
India: aici, paria, cei din afara castelor, lipsiţi de drepturi sociale şi cu un nivel educaţional scăzut, formează
una din bazele naţionalismului hindus. Aceştia percep existenţa musulmanilor drept o ameninţare nu atât la
tradiţia sau religia lor cât, mai degrabă, la accesul la educaţie şi locuri de muncă. Fundamentalismul hindus
este intolerant faţă de alte doctrine (inclusiv faţă de laicizare), mobilizează militanţii în jurul unui crez care
pare a se trage din fundamentele religioase, însă este în realitate un obiectiv politic nou şi încearcă cucerirea
puterii statale în numele acelui crez. Spre deosebire de hinduismul clasic, care nu are un singur set de norme

William D. Dinges şi James Hitchcock, „Roman Catholic Traditionalism and Activist Conservatism in the United States”, în
Martin Marty şi Scot Appleby edit, Fundamentalism Observed, University of Chicago Press, Chicago, 1991, p. 66-141
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şi precepte, fundamentalismul hindus, care îşi trage seva din modernismul hindus, a creat un set mult mai
unitar de propuneri doctrinare, în special prin analogie cu religiile monoteiste considerate drept adversari.
Fundamentalisme similare, centrate pe un naţionalism religios, nu se întâlnesc doar în Asia de Sud, ci şi în
regiuni precum Israel-Palestina, Nigeria, Malaysia sau Sri Lanka, revendicându-se în egală măsură de la
hinduism, islam sau iudaism.
Acest tip de fundamentalism se deosebeşte de fundamentalismul conservator prin faptul că nu este la
fel de interesat de menţinerea valorilor patriarhale în viaţa politică şi socială. Cu toate acestea, astfel de mişcări
trebuie avute în vedere atunci când se vorbeşte despre fundamentalism, deoarece în zone precum Sudan,
Palestina, Liban sau Israel liniile de demarcaţie între categoriile menţionate sunt foarte greu de identificat, cu
atât mai mult cu cât ele au în acelaşi timp revendicări teritoriale şi trăsături ale conservatorismului religios.

4.7 Fundamentalismul religios-conservator
Există două categorii importante ale fundamentalismului de tip religios-conservator: cel al lumii
musulmane şi cel al Statelor Unite. Aceste două tipuri sunt diferite de naţionalismul religios prin accentul mult
mai mare pus asupra chestiunilor religioase, pe poziţiile conservatoare în ceea ce priveşte chestiunile familiale
şi de gen şi pe înlocuirea guvernelor existente mai degrabă decât pe cucerirea de noi teritorii. În vreme ce
naţionalismul religios are în mare măsură cauze comune, fundamentalismul religios-conservator în Statele
Unite şi cel din lumea musulmană au mai degrabă cauze diferite, dar rezultate similare. În vreme ce islamismul
se adresează tuturor musulmanilor, Dreapta Creştină din Statele Unite se adresează în general unei minorităţi
creştine evanghelice.
Islamul a unit, în cea mai mare parte a existenţei sale istorice, politicul şi religia. Aceasta este cauza
principală pentru care lumea musulmană a fost foarte expusă fundamentalismului politic. Mai întâi, legăturile
iniţiale dintre Islam şi politică au continuat, deşi într-o formă mult mai atenuată, şi după stabilirea dinastiilor
ereditare non-religioase în acest spaţiu; instituţiile islamice au controlat pentru o perioadă îndelungată de timp
educaţia, sistemul legislativ şi pe cel al protecţiei sociale în ţările musulmane, ceea ce a făcut ca laicizarea să
fie şi mai dificilă. În al doilea rând, mişcările de contestare a guvernelor din lumea musulmană au avut, în
general, ideologii de inspiraţie religioasă. În al treilea rând, contactele ostile cu Occidentul, considerat
susţinător al Israelului sau acţionând în numele unor interese strategice sau legate de petrol, au generat
sentimente puternic ostile, ceea ce a dus la consolidarea ostilităţii faţă de ideile occidentale dominante.
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Mişcările islamiste sunt vizibile în special acolo unde nemulţumirile economico-sociale sunt mari,
precum în Orientul Mijlociu şi Pakistan, şi sunt în creştere în Asia Centrală. Islamismul reuneşte o varietate
foarte mare de grupuri şi mişcări, însă poate fi împărţit în sunnit şi şiit, şi în moderat (adept al organizării,
persuasiunii şi politicilor electorale) şi radical (care legitimează violenţa). Date-cheie în evoluţia acestor
mişcări sunt apariţia Frăţiei Musulmane în Egipt (1928), înfrângerea Egiptului de către Israel (1967) şi victoria
Revoluţiei Islamice din Iran (1979). Fiecare dintre aceste date au dat un impuls nou răspândirii
fundamentalismului.
Alt element care a contribuit la multiplicarea activismului islamist l-a constituit (şi nu puţine sunt
vocile care susţin că îl constituie în continuare) sprijinul financiar saudit acordat instituţiilor islamice, în
special celor care predau învăţăturile acestei mişcări în afara graniţelor ţării. Un alt factor a fost lupta antisovietică, susţinută în anii 1980 de către SUA în Afganistan (unul dintre cele mai importante by-product-uri
ale aceste politici fiind chiar inamicul numărul unu din prezent al SUA şi al întregii lumi democrate, Osama
Ben Laden). Acestor elemente li se adaugă resentimentele faţă de un Occident invaziv, ale cărui norme,
atitudini şi idei par a se rostogoli ca un tăvălug peste lumea islamică, peste guvernele locale care par, în ochii
islamiştilor, incapabile să le opună tradiţionalismul musulman. Printre musulmanii conservatori (la fel ca în
cazul creştinilor conservatori) schimbarea modului de trai, în special în structura familiei şi drepturile acordate
femeilor, a provocat o puternică reacţie de nemulţumire. Iar acele guverne care au adoptat sau acceptat
asemenea legi au fost etichetate drept satanice şi au devenit ţinta atacurilor pentru o schimbare rapidă sau
răsturnare de la putere.
Deşi fiecare mişcare din fiecare stat are caracteristici particulare, anumite puncte comune în ceea ce
priveşte creşterea opoziţiei islamiste faţă de politicile nepopulare ale propriilor guverne în contextul
occidentalizării politicilor lor pot fi observate în toate mişcările fundamentaliste. Guvernele mai multor state
musulmane erau considerate, în special în anii 1970, ca fiind mult prea obediente Occidentului şi Israelului,
necorespunzătoare cererilor celor care nu profitau de beneficiile economiei de tip occidental, autoritare şi
agresive la adresa legii şi practicii islamice, în special în ceea ce priveşte chestiunile familiale şi de gen.
Bogăţia şi puterea noilor îmbogăţiţi (adepţi în mare măsură ai moravurilor occidentale) erau factori generatori
de frustrări, în special datorită urbanizării rapide şi creşterii rapide a nivelului educaţional în mediul rural şi
oraşe mici, ceea ce a creat categorii sociale mult mai bine articulate, mai informate, dar care nu puteau să
profite în nici un fel de noul lor status, generat de mediul de locuire şi educaţie (mobilitatea socială foarte
redusă în aceste state).
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Iranul a perceput multe dintre aceste probleme şi contradicţii într-o formă acută. Modernizarea
acestui stat a avut loc într-o perioadă extrem de scurtă, din 1925 până în 1978, sub conducerea şahilor Pahlavi.
Rapiditatea schimbărilor economico-sociale sub ultimul şah, susţinută în special de veniturile mari încasate
pe petrol, reprezintă, de asemenea, un factor direct sau indirect în multe dintre mişcările fundamentaliste
islamice. Modernizarea economiei, dublată de migraţia internă, de creşterea şi întinerirea populaţiei, de
adâncirea diferenţelor dintre săraci şi bogaţi şi dintre grupurile tradiţionale şi cele moderne nu au fost urmate
de democratizare politică, ci, mai degrabă, de o creştere a autoritarismului. Ambii şahi au făcut eforturi pentru
a scoate legislaţia, educaţia şi serviciile sociale de sub influenţa clerului, cea mai importantă reuşită fiind aceea
a Legii protecţiei familiei din 1967/75. Şahii iranieni au adoptat cele mai îndrăzneţe politici în ceea ce priveşte
conflictul deschis cu clerul islamic, printre acestea numărându-se renunţarea la văl pentru femeile musulmane
şi arestarea şi exilul liderului ulama, Khomeini, în 1964, ceea ce a determinat o reacţie violentă împotriva lor
din partea presei iraniene.
Prin antinomie la politicile pro-occidentale ale şahilor, s-a conturat un răspuns de opoziţie care
respingea categoric asemenea orientare, concentrându-se pe argumente de ordin religios islamice, şi nu pe
raţionalitate laică. În anii 1970, islamiştii din Iran şi nu numai au început să prezinte societăţilor din lumea
musulmană o altă versiune a Islamului, ca un regim egalitar şi just din punct de vedere social, capabil să ofere
un răspuns propriu provocărilor occidentalizării. În Iran, clerul de opoziţie condus de Khomeini şi discipolii
săi a pus bazele unui islamism intelectual non-clerical (scriitorul Jalal al-e Ahmad, Ali Shariati – eroul
tineretului educat; Mehdi Bazargan cu a sa Mişcare de eliberare; „gherilele urbane” ale islamiştilor de stânga
– Mojahedin-e Khalq) 167.
Pe de altă parte, în Iran, tradiţia opoziţiei clerului şiit era una bine stabilită şi care se bucura de un
larg sprijin social, în special după ce reforma pământului întreprinsă de şah la mijlocul anilor 1960 a îndepărtat
şi mai mult regimul aflat la putere de o mare parte a claselor sociale, ceea ce a făcut ca Revoluţia Islamică din
Iran să se bucure de un deosebit sprijin popular, ceea ce nu este însă neapărat o caracteristică a tuturor
mişcărilor fundamentaliste. Cu toate acestea, exemplul reuşitei revoluţiei din Iran a alimentat celelalte mişcări
fundamentaliste din Orientul Mijlociu care, de cele mai multe ori, erau conduse nu de clerici (ulama), ci de
bărbaţi care beneficiaseră de educaţie occidentală sau chiar în Occident şi care au devenit foarte puternice în
ţări precum Algeria, Egipt şi Sudan.
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Mişcările fundamentaliste islamice sunt, în general, orientate împotriva propriilor regimuri, menite
să ducă la schimbări în ordinea internă şi mai puţin ostile împotriva altor comunităţi religioase. Tendinţele
actuale înregistrate în realităţile contemporane, care implică inclusiv repetatele ameninţări teroriste la adresa
SUA şi a statelor Europei Occidentale, sunt încadrate în literatura de specialitate sub denumirea de neofundamentalism, o schimbare doctrinară menită să revitalizeze susţinerea pentru aceste mişcări în condiţiile
în care ele au eşuat atunci când s-au aflat la putere în anumite state sau pur şi simplu nu au ajuns la cucerirea
puterii.
În Statele Unite, situaţia este diferită faţă de lumea musulmană. Promotorii fundamentalismului
aparţin unei singure comunităţi religioase, creştinii evanghelici, deşi aceştia încearcă să atragă o serie de aliaţi
din rândul catolicilor şi evreilor. Iar nevoia de aliaţi vine din realitatea simplă a faptului că astfel de grupuri şi
mişcări sunt, spre deosebire de Orientul Mijlociu, minoritare în societatea americană. Însă, la fel ca
fundamentalismul lumii musulmane, şi fundamentalismul american acordă o atenţie deosebită poziţiilor
conservatoare, în special în ceea ce priveşte relaţiile de familie, de gen şi moravurile sexuale. Ambele mişcări
demonizează autorităţile centrale şi puterea tot mai mare a acestora.
În vreme ce mişcările fundamentaliste au deseori lideri care au adoptat anterior strategii naţionaliste
sau marxiste, însă au fost atraşi de Islamul politic ca potenţial instrument al schimbării, Dreapta Creştină din
Statele Unite este formată în principal din protestanţi habotnici şi conservatori. Aceştia s-au orientat către
scopuri politice mai întâi cu intenţia de a realiza aşa-numitele „scopuri religioase”, în special pentru a reuşi
schimbarea unor decizii ale Curţii Supreme, mai ales cele legate de avort, rugăciunea din şcoli şi predarea
teoriei evoluţioniste.
Deşi în ultimii ani mişcarea fundamentalistă americană a adoptat o politică a schimbărilor graduale,
concentrată pe mici victorii în competiţii locale şi introducerea unor amendamente în legile şi normele privind
avortul, rugăciunea în şcoli şi creaţionismul, încercările lor continue de a prelua controlul asupra Partidului
Republican demonstrează faptul că nu au renunţat la ideea câştigării puterii la nivel naţional. Pentru a sublinia
importanţa fundamentalismului creştin în politica naţională a Statelor Unite putem aminti un studiu din 1999
care sublinia importanţa deosebită a identificărilor fundamentalist-antifundamentalist în conturarea opţiunilor
de vot pentru alegerile prezidenţiale. Strategia electorală şi gradualistă, susţinută de Ralph Reed, fostul director
al Coaliţiei Creştine, este contestată acum de părţi importante ale Dreptei Creştine. Astfel de tactici nu pot
exista în statele nedemocratice din Orientul Apropiat, unde singura speranţă pentru obţinerea controlului o
reprezintă răsturnarea prin revoluţie sau violenţă a regimurilor existente. Atunci când este posibilă o politică
electorală, mişcările islamiste au deseori o bază mai largă de susţinere decât Dreapta Creştină americană, aşa
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cum s-a întâmplat în Algeria înainte de 1992, în Egipt, unde Frăţia Musulmană a găsit aliaţi în rândul partidelor
politice, sau în Iordania, unde alegerile legislative au întărit poziţiile islamiştilor.
Fundamentalismul în SUA şi cel din lumea musulmană sunt ambele caracterizate de accentul pus pe
comportamentul conservator şi dorinţa de a înlocui autorităţile seculare, însă sunt diferite în ceea ce priveşte
punctele de plecare ale fiecăruia şi grupurile cărora li se adresează. Ambele mişcări sunt preocupate de
politicile care afectează familia şi femeile şi consideră moravurile contemporane ca pe o ofensă adusă
moralităţii şi religiei, cerând întoarcerea la o „vârstă de aur” a patriarhatului de sorginte religioasă. 168
Politica democrată descentralizată în Statele Unite permite Dreptei Creştine să acţioneze prin
organizaţii diferite, în feluri diferite, inclusiv prin sprijinirea anumitor candidaţi şi propaganda la toate
nivelurile sau promovarea sau împiedicarea anumitor legi şi regulamente referitoare la învăţământ, avort,
drepturile homosexualilor etc. Natura eminamente politică a dreptei creştine, inclusiv participarea acesteia la
forme partizane sau non-partizane de implicare politică, diferenţiază această mişcare de cei care se
autodenumeau în Statele Unite „fundamentalişti” la începutul secolului XX. Atingerea unor obiective politice,
inclusiv impunerea politică a unor scopuri ideologice sunt acum principalele priorităţi ale Dreptei Creştine.

4.8 Similitudini şi diferenţe ale fundamentalismelor religioase
1. Mişcările apar relativ în aceeaşi perioadă de timp, la sfârşitul anilor 1970. Principalele evenimente
care au stimulat fundamentalismul au fost:
•

Conducerea Indirei Ghandi în India, în perioada 1973-1975, care a stimulat atât mişcările
hinduşilor, cât şi pe cele ale musulmanilor din Kaşmir.

•

Revoluţia Iraniană din 1979 şi reverberaţiile acesteia;

•

Invazia sovietică în Afganistan în acelaşi an şi reacţiile islamiste;

•

Fondarea în SUA a grupului Moral Majority de către Jerry Falwell, în 1979.

Acestea au fost evenimente care au venit pe un fond comun al nemulţumirilor provocate de
schimbările factorilor socio-economici la nivel global.
2. Existenţa unei religiozităţi crescute la populaţia din zonele respective. Deşi nu există cercetări care
să susţină această ipoteză în Sudul global, este limpede faptul că în zonele musulmane există o aderenţă sporită
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la factorul religios. Acelaşi lucru este valabil pentru Statele Unite. De altfel, ipoteza religiozităţii sporite ca
factor care condiţionează apariţia fundamentalismelor este cel mai bine susţinută de situaţia din Statele Unite.
Aici, fundamentalismul religios este susţinut de nivele foarte mari ale credinţei în Dumnezeu – 72% din
americani consideră că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu şi 39% consideră că scrierile Scripturii trebuie luate
ad-litteram. 169
3. Mişcările islamiste nu ar fi putut apărea doar îndeplinind precondiţiile frustrării socio-economice
şi ale religiozităţii mari dacă nu ar existat o bază socială, formată din intelectuali dezamăgiţi de eşecul
ideologiilor comunistă, socialistă şi naţionalistă. Aceştia au văzut o linie politică nouă în revigorarea mitului
vârstei de aur a Islamului. 170
4. Un alt factor care a dus la inflamarea fundamentalismului în toate părţile lumii a fost adoptarea, de
către diverse guverne, a unor măsuri în spiritul drepturilor omului, care au fost considerate a fi atacuri la „fiinţa
religioasă”. Printre aceste măsuri se numără eliminarea rugăciunilor din spaţiul public, dreptul la avort etc.,
sau recunoaşterea unor drepturi ale femeilor în lumea islamică, laolaltă cu schimbarea treptată a moravurilor
sociale în lumea islamică.
5. Existenţa a cel puţin două „culturi”, a două grupuri sociale, unul bine educat şi cu un status social
mai înalt şi un altul tradiţionalist, habotnic şi conservator. Cel din urmă consideră moravurile progresiste ale
celui dintâi drept păcate împotriva lui Dumnezeu şi îşi construieşte retorica împotriva sa cu argumente
religioase. Această realitate funcţionează în toate zonele în care apare fundamentalismul islamic.

4.9 Caracteristicile fundamentalismului islamic
În contactul cu lumea modernă (şi în special cu Occidentul), fundamentaliştii se reîntorc la trecutul
lor istoric şi într-un asemenea demers ei pun la baza mişcărilor şi ideilor lor religioase şi sociale doar poruncile
şi textele religioase sacre, fără să ţină cont de comentarii mai noi. Cu alte cuvinte ei tind pe de o parte să revină
la originile Islamului şi la tradiţia „sinelui pios” şi pe de altă parte pornesc de la texte şi surse religioase
originale, fără a ţine cont de comentariile moderne, bazându-se adesea pe perspective fundamentaliste. Prin
urmare, un fundamentalist are două caracteristici bine definite: (1) Este împotriva progresului şi a modernităţii,
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Barry A. Kosmin & Seymour P. Lachman, „One nation under God: Religion in Contemporary American Society”, Crown,
New York, 1993, p. 8-9
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Oliver Roy, „The Failure of Political Islam”, Harvard University Press, Cambridge, 1994, p. 4: „Din Cairo la Teheran,
mulţimile care în anii ’50 demonstrau sub steagurile naţionale sau roşii mărşăluiesc acum sub bannerul verde al islamismului…
Continuitatea nu este evidentă doar în aceste obiective, ci şi în cazul participanţilor: aceiaşi indivizi care îi urmau pe Nasser sau
Marx în anii ’60 sunt islamiştii de astăzi.”
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şi (2) este ireconciliabil. Aceste două trăsături ar putea fi considerate drept două caracteristici fixe şi comune
ale acestei concepţii religioase contemporane, deci se poate spune că fundamentaliştii se opun în general
oricărui fel de modernism (indiferent dacă provine din Est sau din Vest) şi rezistă oricărui modernism sau
modernităţi (indiferent de natură).
Fundamentaliştii islamici resping orice înclinaţie către lume şi insistă ca musulmanii să se supună
codurilor islamice. Aceştia sunt numiţi fundamentalişti pentru că doresc să pună bazele ideologiei islamice
într-o lume modernă. Ei acceptă denumirea de „fundamentalism” şi cred că un musulman fundamentalist este
un musulman de neclintit în devotamentul său. Datorită acestei aserţiuni ei resping amestecul altor opinii şi
comentarii în principiile drept-credincioase ale religiei lor şi consideră Coranul, poruncile Profetului şi fiqh
(ştiinţa legii sau jurisprudenţei islamice) ca fiind instituirea legală a acestora (această interpretare este foarte
importantă şi este unul dintre punctele esenţiale ale diferenţei dintre fundamentalişti şi modernişti.)
În lumina celor prezentate mai sus, următoarele caracteristici pot fi atribuite tuturor
fundamentaliştilor şi adepţilor lor:
•

Sunt împotriva modernităţii;

•

Sunt tradiţionalişti şi preferă să se reîntoarcă la sinele pur (adică tradiţia şi cultul Islamului
deoarece primii musulmani erau mai apropiaţi de Profet şi înţelegeau mai bine principiile şi
graniţele religiei);

•

Fundamentaliştii se bazează pe textele religioase sacre fără să simtă nevoia să audă sau să se
supună comentariilor sau interpretărilor moderne (fapt care se datorează unei interpretări
superficiale a Coranului, a tradiţiei şi a comportamentului ajutoarelor Profetului şi, pentru
şiiţi, a comportamentului imamilor);

•

Fundamentaliştii se bazează în general pe Islamul istoric şi pe ştiinţele religioase dezvoltate
de-a lungul istoriei şi ajunse la ei sub forma tradiţiei. Potrivit acestor musulmani devotaţi,
ştiinţele islamice actuale sunt moştenirea lor religioasă şi singura bază pentru înţelegerea
religiei şi legii islamice. Ei susţin, prin urmare, că nu este nevoie ca aceste ştiinţe să fie
reconstruite şi, dacă este necesar, aceasta trebuie făcută doar de anumite personalităţi
religioase (ca învăţaţii religioşi, experţii clerici sau conducători ai credincioşilor). Pentru că
liderii religioşi competenţi sunt unicele autorităţi eligibile care pot să discearnă între bine şi
rău în ştiinţele religioase. Ayatollahul (Mahmoud) Taleqani obişnuia să spună că unii oameni
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credeau că tot ce e vetust şi arhaic ţine de Islam şi această definiţie este aplicabilă
fundamentaliştilor;
•

Fundamentaliştii cred în renaşterea totală şi arbitrară a canoanelor religioase aduse în epoca
actuală de ulama şi iniţiati în ultimele paisprezece secole. După părerea lor, o parte a acestor
coduri, texte religioase şi porunci sunt obligatorii şi fac parte din drept, şi o parte au devenit
lege prin hotărâri judecătoreşti;

•

Stabilirea unui guvern conform legii pentru implementarea în întregime şi arbitrar a
canoanelor islamice. Din moment ce Shria este cunoscută şi interpretată doar de juriştii
religioşi (ulama), o conducere islamică devine în mod natural o conducere conform legii care
se bazează pe coduri de legi şi cu siguranţă că în acest tip de guvernământ juriştii trebuie să
conducă;

•

Fundamentaliştii se luptă împotriva Occidentului şi a lumii moderne în general cu scopul de
a răsturna forme de guvernare şi sisteme non-religioase, şi pentru a stabili guvernări
religioase. Mulţi fundamentalişti nu numai că resping comunităţile non-islamice, ci consideră
comunităţile şi formele de guvernare islamice actuale apostate şi păgâne, şi practic
excomunică credincioşii musulmani care acceptă şi se supun unor astfel de conduceri. Având
în minte asemenea vederi radicale, se consideră departe de tărâmul islamic şi cred că trebuie
să imigreze din pământul păcatului în altă parte sau trebuie să lupte să elimine acele
comunităţi păgâne şi păcătoase;

•

Credinţa în teoria conspiraţiei istorice şi mai ales a celei din lumea actuală. În general
fundamentaliştii consideră dezvoltările istorice şi sociale un rezultat al unor comploturi şi
intrigi ţesute de persoane păcătoase, impure sau viciate şi în special de adversarii Islamului
şi ai musulmanilor, şi consideră actualele puteri hegemonice şi coloniale drept inamici ai
Islamului şi ai musulmanilor. Această şcoală de gândire provine bineînţeles dintr-o
perspectivă istorică şi filozofică ce are rădăcini adânci în modul de gândire al radicalilor, care
susţin că aceste comploturi şi intrigi sunt unele dintre cele mai importante motive (dacă nu
singurele motive) ale înapoierii şi stării actuale nefericite ale musulmanilor;

•

Acumulare de putere prin urmarea unui lider înţelept şi în timpul organizării unor forme
religioase de guvernare;
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•

Formalism religios. În formalismul religios conservarea formalităţilor exterioare ale
codurilor religioase devine un scop principal. Cu alte cuvinte acordul cu toate codurile
judecătoreşti şi religioase, cu canoanele şi formalităţile religiei cum ar fi îndeplinirea
poruncilor, constituirea prin ulama de guverne religioase şi aplicarea de pedepse religioase,
supravegherea purtării vălului şi evitarea păcatelor devin obligatorii. Bineînţeles că, pe lângă
conservarea şi practicarea acestor formalităţi exterioare, orice dezvoltare socială, ştiinţifică
şi economică este considerată o chestiune secundară şi se face în scopul consolidării
dominaţiei şi puterii Islamului.

O parte a acestor trăsături atribuite fundamentaliştilor sunt identice cu cele atribuite tradiţionaliştilor.
Principala dificultate întâmpinată de fundamentalişti este problema lipsei de putere şi a neajutorării
musulmanilor în faţa Occidentului, a imperialiştilor şi a culturii şi civilizaţiei moderne în întregul său. Ei cred
că prin renaşterea deplină a legii islamice pure, care a fost practicată la începuturile Islamului, şi prin
supunerea arbitrară la aceste coduri, îşi pot consolida şi întări puterea, asigura independenţa politică, păstra şi
proteja religia şi preceptele morale şi pot salva umma islamică de pericolele care o ameninţă. Potrivit acestora
slăbirea şi decăderea musulmanilor au început din momentul în care ei au abandonat ritualurile religioase şi
au încetat să urmeze arbitrar aceste coduri. Dacă menţin pe viitor acest lucru prin obedienţa sinceră şi arbitrară
faţă de edicte şi doctrine, musulmanii pot rezolva problema puterii politice şi, acumulând această putere, pot
pune capăt dominaţiei puterilor imperialiste. De altfel, principalul slogan şi mesajul fundamentaliştilor
islamici contemporani este că Islamul nu are în sine nici un defect şi, dacă există totuşi vreun defect, acesta
constă în modalitatea de a aplica poruncile coranice.
Fundamentalismul se opune modernismului care este favorabil progresului şi modernităţii şi este,
prin urmare, împotriva oricărei forme sau idei noi în religie. Din moment ce fundamentaliştii au ambiţii
politice şi luptă împotriva adversarilor lor (adversari politici sau ideologici, domestici sau străini), ei atacă în
mod continuu şi îi resping pe conservatori şi pe cei dispuşi la conciliere, compromiţând şi ataşând etichete ca:
neglijent, pasiv, revizionist şi îi combat şi resping chiar şi pe intelectuali şi liberali. Bineînţeles că asemenea
interpretări sunt făcute adesea împotriva moderniştilor islamici pentru că atitudinea lor faţă de ne-musulmani
este total diferită. În Iran, aceste cuvinte iau o formă abuzivă, acuzatoare şi sarcastică şi sunt adresate de obicei
împotriva celor care resping cel puţin interpretările fundamentaliste şi monopoliste făcute de învăţaţii şi
judecătorii din Cler sau de liderul înţelept care îşi arogă dreptul să aducă alte interpretări ale religiei.
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Trauma Islamului modern rezultă din contrastul succeselor medievale (Vârsta de Aur a Islamului) şi
eşecurile mai recente în faţa Occidentului. În căutarea unei explicaţii pentru această stare de lucruri,
musulmanii au conceput trei răspunsuri politice pentru modernitate – secularismul, reformismul şi
islamismul.
Prima dintre acestea, secularismul, susţine că musulmanii nu pot avansa decât prin emulaţia
Occidentului. Seculariştii recunosc Islamul ca o moştenire valoroasă şi apreciată, dar dimensiunea sa publică,
consideră ei, trebuie abandonată. În particular, legea islamică – care guvernează probleme ca sistemul judiciar,
modul în care statele musulmane se implică în războaie şi natura interacţiunilor sociale dintre bărbaţi şi femei
– trebuie abandonată în totalitate. Principalul stat musulman secular este Turcia, unde Kemal Atatürk, în anii
1923-1938, a reconstruit şi modernizat o societate majoritar musulmană. În general însă, secularismul este o
minoritate între musulmani, şi chiar în Turcia începe să piardă teren.
Reformismul, ocupând o neclară poziţie de mijloc, oferă o replică mai populară modernităţii. În timp
ce secularismul invită deschis la copierea modelelor vestice, reformismul fură selectiv elemente ale acestora.
Reformiştii pretind: „Priviţi, în linii mari Islamul este compatibil cu modul de viaţă occidental. Problema e că
noi am pierdut din vedere propriile realizări, pe care Occidentul le-a exploatat. Trebuie să revenim la propriile
tradiţii, adoptându-le şi pe cele occidentale.” Pentru a fundamenta aceste concluzii, reformiştii au reinterpretat
scripturile islamice din perspectivă occidentală. De exemplu, Coranul permite bărbatului să aibă maximum
patru soţii, cu condiţia să le trateze echitabil. În mod tradiţional, şi foarte logic, musulmanii au înţeles acest
verset ca pe o permisiune de a-şi lua câte patru neveste. Dar fiindcă în Occident un bărbat nu poate avea decât
o singură soţie, reformiştii au reinterpretat versetul: Coranul, pretind ei, cere ca bărbatul să îşi trateze în mod
egal soţiile, ceea ce categoric nu poate face nici un bărbat, atâta vreme cât are mai mult de o soţie. Aşadar,
conchid ei, Islamul de fapt interzice căsătoria cu mai multe femei.
Reformiştii au aplicat acest tip de raţionament în toate domeniile. În ştiinţă, de exemplu, ei insistă că
musulmanii nu trebuie să se opună descoperirilor ştiinţifice, deoarece ştiinţa este de fapt de origine arabă.
Chiar termenul „algebră” vine, cum am mai spus, din limba arabă, al-jabr. Şi cum algebra este esenţa
matematicii, iar matematica este esenţa ştiinţei, întreaga ştiinţă şi tehnologia modernă îşi au rădăcinile în
descoperirile musulmane. Aşadar, nu există motive ca musulmanii să se opună ştiinţelor occidentale; problema
se pune mai degrabă ca o recucerire a ceea ce Occidentul a luat de la bun început. Caz după caz, şi cu grade
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diferite de credibilitate, reformiştii îşi asumă elemente ale civilizaţiei occidentale sub pretextul întoarcerii la
propria moştenire. Ţelul reformiştilor este, aşadar, acela de a imita Occidentul, fără a recunoaşte acest lucru.
Deşi fără valoare din punct de vedere intelectual, reformismul funcţionează destul de bine ca strategie politică.
Cea de-a treia replică este islamismul, cu câteva trăsături principale: devotamentul faţă de legea
sfântă, respingerea influenţelor occidentale şi transformarea credinţei în ideologie.
Islamismul susţine că musulmanii sunt inferiori occidentalilor pentru că nu sunt buni musulmani.
Pentru a recâştiga gloria pierdută, este necesară o reîntoarcere la trecut, şi aceasta se realizează prin vieţuirea
în deplină conformitate cu Sharia. Dacă musulmanii ar face acest lucru, ei ar recâştiga poziţia fruntaşă în
lume, aşa cum se întâmpla în urmă cu o mie de ani. Ceea ce însă nu este deloc uşor, pentru că legea sfântă
include un corp de reglementări extrem de vast, care abordează fiecare aspect al vieţii, multe din ele în
contradicţie cu practicile moderne. (Sharia seamănă întrucâtva cu legea iudaică, dar nu există nimic
comparabil în creştinism.) Astfel, ea interzice camăta sau perceperea vreunei dobânzi, ceea ce are evidente şi
profunde implicaţii asupra vieţii economice. Stipulează de asemenea tăierea mâinilor hoţilor, ceea ce
contravine sensibilităţii moderne, ca şi acoperirea completă a corpului femeii

sau separarea sexelor.

Islamismul nu solicită doar simpla aplicare a acestor legi, ci o aplicare mai strictă ca oricând. Înainte de 1800,
interpreţii Sharia obişnuiau să mai îndulcească prevederile acesteia. Spre exemplu, ei găsiseră o metodă să
eludeze interdicţia asupra dobânzilor. Fundamentaliştii resping însă aceste modificări, şi cer în schimb
aplicarea strictă şi completă a legii islamice.
În efortul de a construi un mod de viaţă bazat în întregime pe legile Sharia, islamiştii se străduiesc să
respingă orice fel de influenţă vestică – obiceiuri, filosofie, instituţii politice şi valori. În ciuda acestor eforturi,
ei absorb însă influenţă occidentală în grade apreciabile, în diverse modalităţi. Una dintre ele ar fi nevoia de
tehnologie modernă, mai ales în aplicaţiile sale militare şi medicale. O alta, ei înşişi tind să fie indivizi moderni
şi ca atare sunt mult mai impregnaţi de influenţa occidentală decât sunt pregătiţi să recunoască. Astfel, atunci
când Ayatollahul Khomeini, mai tradiţional decât majoritatea islamiştilor, a încercat să fondeze un guvern în
exclusivitate pe principiile Islamului şiit, a sfârşit prin a realiza o republică bazată pe o constituţie care
reprezintă poporul prin intermediul unui parlament, care la rândul său este ales prin vot popular – fiecare din
acestea este un concept occidental. Un alt exemplu de influenţă occidentală este că vinerea, ziua care în Islam
este zi nu de odihnă, ci de adunare, este astăzi echivalentul musulman al sabatului. Similar, legile Islamului
nu se aplică tuturor celor care locuiesc pe teritoriul geografic al unui stat musulman, ci doar musulmanilor.
Islamiştii însă le aplică teritorial (aşa cum a descoperit un preot italian care locuia în Sudan, cu mult timp în
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urmă, atunci când a fost pedepsit pentru că deţinea băuturi alcoolice). Islamismul preia, aşadar, nedeclarat,
elemente occidentale, deşi neagă că ar face acest lucru.
Poate că cea mai importantă dintre aceste preluări este emularea ideologiilor occidentale. Termenul
„islamism” este util şi adecvat, deoarece identifică fenomenul ca fiind comparabil cu alte ideologii ale
secolului al XX-lea. De fapt, islamismul reprezintă versiunea islamică a utopiilor radicale ale epocii moderne,
după marxism-leninism şi fascism. El introduce o gamă largă de idei economice şi politice occidentale în
religia islamică.
Islamiştii văd aderenţa la Islam în primul rând ca o formă de adeziune politică; deşi de regulă sunt
musulmani practicanţi, acest aspect nu este o necesitate absolută. Numeroşi islamişti par de fapt mai degrabă
a nu respecta religia islamică. De pildă, creierul atentatelor cu bombă din 1993 de la World Trade Center din
New York, Ramzi Yousef, avea o iubită în timp ce locuia în Filipine şi „cutreiera barurile, localurile de striptease şi cluburile de karaoke, flirtând cu femei”. Din aceasta şi din alte informaţii privind modul său de viaţă,
biograful său, Simon Reeve, găseşte „prea puţine dovezi care să susţină o descriere a lui Yousef ca un luptător
religios”. Agentul FBI însărcinat cu investigarea lui Yousef a concluzionat că „se ascundea în spatele hainei
Islamului.”
La un nivel mai înalt, Ayatollahul Khomeini a sugerat irelevanţa credinţei pentru islamişti, într-o
scrisoare adresată lui Mihail Gorbaciov la începutul anului 1989, când Uniunea Sovietică se dezintegra rapid.
Liderul iranian oferea propriul guvern drept model: „Declar deschis că Republica Islamică a Iranului, ca cea
mai mare şi mai puternică bază din lumea islamică, poate contribui cu uşurinţă la umplerea vidului ideologic
din sistemul vostru.” Khomeini pare să sugereze aici că sovieticii ar trebui să treacă la ideologia islamistă –
convertirea la religia islamică pare o idee secundară.
Contrar reputaţiei sale, islamismul nu este o reîntoarcere spre trecut; ca ideologie contemporană,
oferă nu o modalitate de revenire la un mod de viaţă demodat, ci un mod de a naviga printre capcanele
modernizării. Cu foarte puţine excepţii (cea mai importantă fiind talibanii din Afganistan), islamiştii sunt
locuitori ai oraşelor, care încearcă să facă faţă problemelor vieţii urbane moderne, şi nu ţărani. Astfel,
provocările pe care le întâlnesc femeile în încercarea de a-şi construi o carieră ocupă un loc important în
dezbaterile islamiştilor. Ce poate face de exemplu o femeie care trebuie să călătorească spre serviciu cu un
mijloc de transport aglomerat, pentru a se proteja de atingerile nedorite ale bărbaţilor? Islamiştii au răspunsul
pregătit: îşi poate acoperi trupul şi faţa, şi transmite astfel, prin purtarea veşmântului islamic, că nu este
abordabilă. În general, islamiştii oferă un mod de viaţă incluziv şi alternative oamenilor moderni, unul care
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respinge întregul complex al culturii populare, al consumismului şi individualismului în favoarea unui
totalitarism bazat pe credinţă.

5.1 Devierile de la tradiţie ale islamismului
Fundamentalismul islamic este adesea considerat o formă a Islamului tradiţional, dar Islamul
tradiţional caută să înveţe oamenii cum să trăiască în acord cu voia lui Dumnezeu, în timp ce islamismul caută
să creeze o nouă ordine. Islamul tradiţional pune accent pe comunitate, în timp ce islamismul pune accent pe
individ. Primul este un crez personal, al doilea – o ideologie politică.
Distincţia devine cu atât mai evidentă când se compară conducătorii celor două mişcări.
Tradiționaliştii îşi asumă un îndelungat proces de învăţare, în timpul căruia absorb un corp imens de informaţie
şi asimilează adevărurile islamice în mod similar cu felul în care o făceau strămoşii lor cu secole în urmă.
Credinţa lor reflectă mai mult de un mileniu de dezbateri între teologi, jurişti şi învăţaţi. Liderii islamişti,
dimpotrivă, tind să fie bine educaţi în domeniul ştiinţei, şi nu al religiei islamice; în adolescenţă se confruntă
cu probleme pentru care educația lor modernă nu a reuşit să îi pregătească, astfel încât apelează la religie.
Făcând acest lucru, ei ignoră însă întregul corp de învăţături islamice şi interpretează Coranul aşa cum cred
de cuviinţă. Ca autodidacţi, resping tradiţiile şi îşi aplică propriul raţionament (modern) pe textele străvechi,
ceea ce conduce la ceva aproximativ asemănător unei versiuni protestante a Islamului.
Lumea modernă îi dezavantajează şi frustrează pe tradiţionalişti care, educaţi în domeniile străvechi,
nu au studiat limbi europene, nu au petrecut timp în Occident, nu i-au învăţat secretele. De exemplu,
tradiţionaliştii nu ştiu de multe ori să folosească radioul, televiziunea sau internetul pentru a-şi disemina
mesajele. Spre deosebire de ei, liderii islamişti de regulă vorbesc limbi europene, au trăit în străinătate şi tind
să stăpânească misterele tehnologiei. Internetul abundă de site-uri islamiste. François Burgat şi William
Dowell notează în cartea lor, „Mişcarea islamistă în Africa de Nord” (1993) :
„Ţăranul bătrân, apropiat sistemului religios tradiţional şi care cunoaşte prea puţin din cultura
occidentală (din care tehnologia este a priori refuzată), nu poate fi confundat cu tânărul student la ştiinţe care
este mai mult decât capabil să critice valorile occidentale, pe care le cunoaşte şi de la care este capabil să
împrumute anumite dimensiuni. Tradiţionalistul respinge televiziunea, se teme de modernismul devastator pe
care îl aduce ea; islamistul cere să se distribuie cât mai multe televizoare... o dată ce a obţinut controlul
posturilor de televiziune.”
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Cel mai important lucru din punctul nostru de vedere, tradiţionaliştii se tem de Occident, în timp ce
islamiştii sunt nerăbdători să i se opună. Decedatul mufti al Arabiei Saudite, 'Abd al-'Aziz Bin-Baz, era un
exemplu al temătoarei generaţii vechi. În vara lui 1995, el avertiza tineretul saudit să nu plece în vacanţă în
Occident, „călătoria în ţinuturile necredincioşilor este o otravă mortală şi există planuri prin care duşmanii
Islamului ademenesc musulmanii şi îi îndepărtează de religia lor, le creează îndoieli în locul convingerilor, şi
răspândesc seminţele răzvrătirii în rândurile lor.” El le cerea tinerilor să îşi petreacă verile în „siguranţa”
staţiunilor din ţară.
Islamiştii nu sunt în totalitate imuni la planurile de atragere ale Occidentului, dar au ambiţia de a-l
îmblânzi, şi nu se dau înapoi de la a anunţa public această intenţie. Cei mai cruzi vor doar să îi ucidă pe
occidentali. Într-o declaraţie memorabilă, un tunisian condamnat pentru detonarea unor bombe în Franţa în
1985-1986, care au făcut 13 victime, le-a spus judecătorilor: „Nu renunţ la lupta mea împotriva Occidentului
care l-a asasinat pe Profetul Mohamed... Noi musulmanii ar trebui să vă ucidem până la ultimul.” Alţii
plănuiesc să extindă Islamul în Europa şi America, folosind violenţa, dacă trebuie. Un imam care locuia în
Amsterdam a declarat la un post de televiziune turc: „Trebuie să îi ucizi pe cei care se opun Islamului, ordinii
Islamului sau lui Allah, sau Profetului Său; să îi spânzuri sau să îi înjunghii după ce îi legi de mâini şi de
picioare... aşa cum cere Sharia.” Un grup terorist algerian, GIA, a emis un comunicat în 1995 plin de
ameninţări şi imagini ale bombardării Turnului Eiffel: „Continuăm cu toată puterea paşii jihadului şi atacurile
militare, şi de această dată în inima Franţei şi în cele mai mari oraşe ale ei... Jurăm că [francezii] nu vor mai
avea parte de somn sau de odihnă, şi Islamul va ajunge în Franţa indiferent de voinţa lor.”
Islamiştii mai moderaţi se gândesc să folosească mijloace non-violente pentru a transforma ţărilegazdă în state islamice. Pentru ei, cheia este convertirea. Un gânditor musulman american de renume, Isma'il
R. Al-Faruqi, a exprimat poetic această aspiraţie: „Nimic nu ar fi mai minunat decât ca acest continent tânăr,
viguros şi bogat [America de Nord] să se îndepărteze de la trecutul său vicios şi să mărşăluiască sub steagul
Allahu Akbar [Dumnezeu este mare].”
Acest contrast implică nu doar faptul că islamismul ameninţă Occidentul într-un mod în care credinţa
tradiţională nu o face, dar sugerează de asemenea de ce musulmanii tradiţionalişti, care sunt adesea primele
victime ale islamismului, îşi exprimă dispreţul faţă de această ideologie. Astfel, egipteanul Naguib Mahfouz,
câştigător al Premiului Nobel pentru literatură, comenta după ce a fost înjunghiat de un islamist: „Mă rog lui
Dumnezeu ca poliţia să învingă terorismul şi să cureţe Egiptul de acest rău, să îi apere pe oameni, libertatea şi
Islamul.” Tujan Faysal, o membră a parlamentului iordanian, numea islamismul „unul din cele mai mari
pericole cu care se confruntă societatea noastră” şi îl compară cu „un cancer” care „trebuie extirpat.” Çevik
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Bir, una din figurile centrale în eliminarea guvernului islamist din Turcia în 1997, spunea direct că în ţara sa
„fundamentalismul musulman rămâne inamicul public numărul unu.” Dacă musulmanii simt aşa, atunci şi
non-musulmanii pot simţi la fel; a fi împotriva islamismului nu înseamnă a fi împotriva islamului.

5.2 Islamismul în practică
Ca şi alte ideologii radicale, islamiştii privesc statul ca pe principalul mijloc de promovare a
programului lor, pârghiile statului fiind esenţiale pentru atingerea scopurilor lor. În acest scop, islamiştii
conduc adesea partide de opoziţie (Egipt, Turcia, Arabia Saudită) sau au câştigat o putere semnificativă (Liban,
Pakistan, Malaysia). Tactica lor este de multe ori criminală. În Algeria, o rebeliune islamistă a cauzat 70.000
de morţi din 1992. Când islamiştii chiar câştigă puterea, cum s-a întâmplat în Iran, Sudan şi Afganistan,
rezultatul este, invariabil, catastrofal. Declinul economic începe imediat. Iranul, unde timp de două decenii
standardul de viaţă a scăzut aproape constant, oferă cel mai izbitor exemplu în acest sens. Drepturile omului
sunt încălcate, aşa cum s-a dovedit, dramatic, prin reinstaurarea sclaviei în Sudan. Represiunea femeilor este
o cerinţă absolută, o practică cel mai dramatic ilustrată în Afganistan în timpul regimului taliban, unde femeile
au fost excluse din şcoală şi serviciu.
Un stat islamist este aproape prin definiţie falimentar, nu respectă nici o regulă în afara celor ale
oportunităţii şi puterii, o instituţie crudă care provoacă suferinţă celor din ţară şi de peste hotare. Un regim
islamist înseamnă proliferarea conflictelor, societate militarizată, creşterea arsenalului, iar terorismul devine
un instrument de stat. Nu întâmplător Iranul a fost implicat în cel mai lung război convenţional din secolul al
XX-lea (1980-1988, împotriva Irakului) sau că atât Sudanul, cât şi Afganistanul sunt sfâşiate de războaie civile
ce durează de zeci de ani, şi al căror sfârşit nu pare să se apropie. Islamiştii îi reprimă pe musulmanii moderaţi
şi îi tratează pe non-musulmani ca aparţinând unor specii inferioare. Apologeţii săi ar dori să vadă în islamism
o forţă a democraţiei, dar această viziune pierde din vedere elementul-cheie, punctat de Martin Kramer, că
„sunt mai multe şanse ca islamiştii să ajungă pe poziţii mai puţin militante dacă sunt excluşi de la putere...
Slăbiciunea îi moderează pe islamişti.” Puterea are efectul opus.
Islamismul este în ascensiune de mai bine de un sfert de secol. Această ascensiune de până acum nu
trebuie înţeleasă însă ca dovadă a sprijinului de care s-ar bucura. În ţrile musulmane. O estimare rezonabilă
indică un procentaj de 10% din musulmani care sprijină abordarea islamistă. Puterea pe care o colectează
islamiştii este mai degrabă o reflectare a statutului lor de minoritate profund dedicată unei cauze, capabilă şi
bine organizată. Asemănător cadrelor partidului comunist, compensează numărul restrâns prin activism şi
urmărire a obiectivelor.
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Islamiştii se remarcă prin opoziţia faţă de non-musulmani în general, şi evrei şi creştini în special. Ei
dispreţuiesc Occidentul din cauza uriaşei sale influenţe culturale şi deoarece este un inamic tradiţional –
vechiul rival, creştinismul, într-o nouă formă. Unii dintre ei au învăţat să îşi modereze vederile pentru a nu
deranja publicul occidental, dar masca este transparentă şi nu ar trebui să păcălească pe nimeni.

5.3 Diferenţele dintre mişcările islamice
În lumea musulmană există o mare varietate de mişcări islamice – în ceea ce priveşte construcţia
socială, structura şi programul. Începând cu revoluţia iraniană a existat o distincţie mai clară între două
abordări care pot fi etichetate fundamentalism şi islamism. Islamismul cuprinde în acelaşi timp aşa-numiţii
„progresişti”, intelectuali din zona urbană care cred că limitele Islamului sunt compatibile cu valori moderne
asemenea libertăţii şi democraţiei. Punctul de vedere al islamiştilor se află în contrast puternic cu cel al
fundamentaliştilor, ulama tradiţionalişti care au tradiţional monopolul asupra dreptului de a interpreta religia
musulmană şi limitele ei. 171
Robin Wright expune o parte a acestei abordări subliniind că mişcările fundamentaliste includ o mare
parte de modern şi noutate. Prin urmare, se neagă ideea că majoritatea mişcărilor musulmane de azi sunt
“fundamentaliste”. Diferitele mişcări musulmane, deşi sunt etichetate “fundamentaliste” în Occident,
majoritatea nu sunt fundamentaliste prin programul lor. Fundamentalismul îndeamnă în general la adeziune
pasivă, la citirea literală a textelor sfinte şi nu sprijină schimbări ale ordinii sociale, concentrându-se pe
schimbarea vieţii individului şi a familiei.
Majoritatea mişcărilor musulmane de azi se aseamănă cu teologii Eliberării Catolice care îndeamnă
la folosirea învăţăturilor religioase originale pentru a corija viaţa laică şi politică în lumea modernă. Conceptul
de „islamic” sau „musulman” descrie mai corect punctul lor de vedere, modul mai puţin strict, interpretativ
sau chiar inovativ de a reconstrui ordinea socială. 172 Punctul de vedere opus este transmis de dr. Ibrahim
Yazdi, care pretinde că toate mişcările cu adevărat musulmane sunt „fundamentaliste”. După cum precizează
Yazdi, există „două curente majore printre mişcările musulmane. Unul este tradiţionalist (termenul
«fundamentalism» nu reflectă adevărul faptelor. Noi toţi suntem fundamentalişti după definiţia culturii

Diferenţa între traiţionalism/fundamentalism şi Islamism se face din punctul de vedere al relaţiei Islamului cu statul, societatea
şi economia. Se poate accepta că această clasificare a liderilor religioşi în aceste două categorii largi nu este potrivită tuturor, dar
pentru scopul general al acestui studiu această clasificare ar trebui să fie suficientă. Alţi autori au făcut o distincţie similară între
fundamentalişti şi Islamişti. Vezi Wright, "Islam, Democracy and the West", Foreign Affairs, 71, no. 3 (Summer 1 1992): 131-45.
172
Robin Wright, "Islam, Democracy, and the West”, citat de la pagina 144
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occidentale, prin care toţi cei care cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu sunt fundamentalişti), acesta este
reprezentat de musulmanii tradiţionalişti intelectuali, aşa-numiţii ulama; celălalt curent este reprezentat de
reformatori sau intelectualii musulmani modernişti.” 173
Ambii termenii, “fundamentalism” şi “tradiţionalism” islamic, sunt folosiţi aici interşanjabil
circumscriind opoziţia dintre musulmanii reformatori sau “islamiştii” care sunt mai flexibili în ceea ce priveşte
legea musulmană (Sharia) şi culturile non-musulmane. În orice caz, clasificarea mişcărilor musulmane în
tradiţionaliste/fundamentaliste şi islamiste/reformiste poate fi neclară, din moment ce doctrina islamică în sine
lasă loc diferitelor interpretări şi, prin urmare, diferitelor opinii asupra Sharia şi a principiilor sale. Este foarte
posibil pentru un lider religios tradiţionalist să împartă aceleaşi valori musulmane cu un reformator musulman
în ceea ce priveşte statutul general al religiei musulmane în societate, economie şi politică.
De aceea trebuie subliniat că există dezacorduri importante chiar şi între tradiţionalişti asupra
suveranităţii divine ca opusă suveranităţii poporului. Aul A'la Mawdudi (fondatorul Jamaat-i Islami în India)
a argumentat că, dacă democraţia este concepută ca o formă limitată a suveranităţii poporului, restrânsă şi
condusă de legea lui Dumnezeu, nu există nici o incompatibilitate cu Islamul, dar Mawdudi a concluzionat că
religia musulmană este în antiteza puternică a democraţiei occidentale secularizate, bazată numai pe
suveranitatea poporului. 174 Pe de altă parte, Sayyid Qutb (teoretician tradiţionalist de frunte al Frăţiei
Musulmane) se opune ideii de suveranitate a poporului în orice formă: “Statul musulman trebuie să se bazeze
pe principiul consultării sau Sura care provine din Coran (interpretarea Sharia), şi că legea Islamică sau Sharia
este un sistem legal şi moral atât de complet încât nici o altă legiferare nu este posibilă sau necesară”. 175
Dar evenimentele care s-au desfăşurat cu repeziciune din anii 1980 şi 1990 au ajutat la popularizarea
mesajului şi la lărgirea sprijinului pentru musulmanii moderaţi prin comparaţie cu fundamentaliştii
revoluţionari care au avut o perioadă înfloritoare după revoluţia din Iran. Forţele radicale au fost oarecum
discreditate prin critica adusă modelului iranian, prin modul în care au folosit violenţa şi prin faptul că au ratat

Dr. Yazdi, este profesor universitar şi un politician care a avut funcţia de viceprim-ministru şi ministru al afacerilor externe sub
conducerea Ayatollahului Khomeini, este acum secretar general în partidul politic de opoziţie Mişcarea de Eliberare din Iran.
Statutul Mişcării de Eliberare ca partid politic de opoziţie trebuie văzut cu atenţie din moment ce din punct de vedere oficial nu
există partide politice în Republica Islamică Iran. Vezi “"A Seminar with Ibrahim Yazdi”, Middle East Policy 3, no. 4 (April
1995): 15-28; Pe 7 Decembrie 1988, totuşi, un partid nou a fost format de către susţinătorii preşedintelui Khatami, numit Frontul
de Participare al Iranului musulman.
174
Citat în Esposito şi Piscatori, „Democratization and Islam”, p. 436. Vezi şi Abul A'la Mawdudi, „A Political Theory of Islam”,
în Donohue şi John Esposito, ed., „Islam in Transition: Muslim Perspectives” (New York: Oxford University Press, 1982), pp.
253-54.
175
Citat în Hudson, "After the Gulf War", p. 436. Pentru mai multe despre punctele de vedere ale lui Qutb despre Islam, vezi John
L. Esposito, ed., „Voices of Resurgent Islam” (New York: Oxford University Press, 1983).
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ocazia de a pune mâna pe putere. Curentul actual este de partea liderilor politici musulmani, care sunt în
favoarea participării la procesul electoral ca mod de a prelua puterea într-un stat, şi a intelectualilor
reformatori care s-au angajat într-o dezbatere vie pe tema religiei musulmane şi a modernităţii (de exemplu:
perspectiva Islamului asupra democraţiei, egalităţii şi drepturilor oamenilor, minorităţilor şi femeii). Ulama
se ocupau în mod tradiţional cu interpretarea literală a Coranului şi dezvoltarea Legii Islamice (Sharia) care
se bazează fundamental pe Coran şi Sunna („cale” sau „tradiţie” cu referire la tradiţiile despre comportarea
Profetului). 176
Datorită acestui fapt s-au făcut multe analize ale contribuţiilor unor gânditori musulmani ca al-Shafi'i
(767-820), Ibn Hanbal (780-855), al-Ghazzali (1058-1111), Ibn-Taymiyya (1263-1328) şi alţii. Aceştia au dat
mai puţină atenţie în scrierile lor dimensiunii politice a legii musulmane prin comparaţie cu aspectele
teologice. Probleme vitale ca drepturile indivizilor în opoziţie cu societatea (umma), dreptul de a conduce şi
sursa legitimităţii politice, şi dreptul sau datoria de răzvrătire împotriva conducerii nedrepte au rămas puţin
acoperite. Prin urmare, învăţaţii nu au studiat în detaliu datoriile şi funcţiile unei conduceri islamice. Ca
rezultat nu s-a dezvoltat niciodată o doctrină politică concretă bazată pe Sharia şi gândirea politică musulmană
a rămas pur speculativă. 177
Dar islamiştii 178 argumentează că Sura (consultarea) poate fi interpretată ca un principiu democratic,
din moment ce presupune dezbateri deschise atât între ulama, cât şi în comunitate în ansamblul ei, pe teme ce
privesc societatea. Dar viziunea tradiţionalistă monolineară şi rigidă a fost pusă din ce în ce mai mult sub
semnul întrebării printre musulmani. Grupuri militante fundamentaliste ca al-Gama din Egipt, Islamic
Salvation Front (FIS) din Algeria sau Hamas din Palestina nu au reuşit nici să-şi lărgească sprijinul peste un
anumit prag, nici să câştige puterea.
Punctele lor de vedere asupra Islamului şi politicii sunt prea rigide, prea învechite pentru problemele
moderne, ar spune unii nemusulmani. Mişcarea Talibană din Afganistanul anilor 1990, sub conducerea
religioasă a unor ulama, a impus asemenea legi „musulmane” restrictive în provinciile aflate sub control
militar care au făcut ca ulama conservatori din Iran să apară ca reformatori liberali.

Atât ulama şiiţi, cât şi cei suniţi acceptă autoritatea Sunnei, deşi există câteva diferenţe în interpretarea semnificaţiei Sunnei
Profetului. Ulema şiiţi se bazează şi pe tradiţiile imamilor, ”moştenitorii de drept ai Profetului”, ultimul dintre ei, Mahdi,
rămânând ascuns până când se va întoarce să conducă lumea.
177
Pe această temă şi altele înrudite, vezi Zubaida, „Islam, The People and the State”.
178
Pentru o discuţie recentă a diferitelor concepte musulmane cu implicaţii pentru democraţie (de exemplu tawhid, shurah,
khilafah etc.), vezi John L. Esposito, „Islam and Democracy” (New York: Oxford University Press, 1996).
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Tradiţionaliştii de peste tot sunt nu numai sub o atentă cercetare în tot ceea ce fac sau declară, dar
chiar fundamentul puterii lor ca unicii interpreţi legitimi ai Sharia a fost zdruncinat. Fundamentaliştii arabi au
fost acuzaţi de o reprezentare falsă a istoriei musulmane, de prezentarea părtinitoare şi incoerentă a gândirii
musulmane, pentru a promova poziţia şi interesul propriu. 179 Şi desigur, asocierea lor strânsă de natură istorică
cu statul slăbeşte şi mai mult credibilitatea unor fundamentalişti.
Zbuciumul politic şi economic din Orientul Mijlociu a acutizat imaginea şi aşteptările oamenilor
asupra grupurilor musulmane şi conducerii lor. Din ce în ce mai mult, capacitatea de a aduce bunuri economice
tangibile şi drepturi politice de bază a devenit mai importantă decât politica ideologică sau retorică,
musulmană sau nu. Conducerea musulmană a Iranului şi a Sudanului, de exemplu, rămân oarecum izolate în
comunitatea internaţională şi se confruntă cu probleme interne grave care au dus la nemulţumirea populaţiei
şi chiar revolte. Arabia Saudită, un stat musulman autoproclamat, se confruntă cu probleme economice mari
în timp ce monarhia pretinde legitimitatea prin fundamentalismul musulman Wahhabi, neagă populaţiei
drepturile politice şi civile fundamentale care sunt respectate în Islam. Ultima fază a mişcării islamice care a
început în anii 1980 se diferenţiază clar de experienţa musulmană din Iran în 1979, în Liban după 1982, şi
printre câteva grupuri mici în Egipt, Arabia Saudită, Kuweit, Siria şi în alte părţi, spre sfârşitul anilor 1970 şi
începutul anilor 1980. 180 Cea mai izbitoare diferenţă este vizibilă în tactica noilor islamişti.
Dacă extremismul a caracterizat prima etapă a mişcărilor fundamentaliste, cele noi încearcă să
acţioneze în sistemul de stat, şi nu în afara lui. Musulmanii, cu alte cuvinte, au recunoscut că pluralismul şi
interdependenţa sunt cuvintele-cheie ale anilor 1990. 181 Din punct de vedere istoric, Islamul ca religie a rămas
la periferia politicii de stat, umbrită de state autoritare care au propagat ideologii şi valori laice. Mai mult,
structura generală a politicii economice internaţionale după cel de-al doilea război mondial a ajutat la
consolidarea puterii statului în cele mai multe state musulmane. Taxele colectate din exporturile de petrol şi
gaze naturale, şi ajutorul extern sub formă militară, economică şi financiară au ajutat statele din Orientul
Mijlociu, de exemplu, să monopolizeze puterea internă în timpul Războiului Rece. Conflictul arabo-israelian
a susţinut hegemonia statelor arabe legitimându-le autoritarismul şi a furnizat scuze pentru inegalităţile din
performanţa social-economică.

179

As'ad Abukhalil, "The Incoherence of Islamic Fundamentalism", Middle East Journal, Vol. 48, 4 (Autumn 1994): 677-94.
Robin Wright, „Islam, Democracy, and the West”, p. 131. Wright crede că această a doua fază a mişcărilor islamiste este
marcată de diferitele grupuri electorale în aceeaşi măsură.
181
Wright, "Islam, Democracy, and the West", p. 132. 12. Vezi Simon Bromley, ”Rethinking Middle East Politics” (Austin:
University of Texas Press, 1994).
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Este clar pentru toţi musulmanii că în Coran şi Sharia, Allah este suveranul ultim şi tot ceea ce este
pe pământ şi în cer este sub comanda lui. Totuşi, nu există nimic în nici una dintre surse care să nege libertatea
de acţiune a musulmanilor pentru a îmbunătăţi vieţile individuale sau comunitatea, nici nu se promovează în
Sharia subordonarea totală către stat ca o dovadă a unui comportament musulman corect. Dimpotrivă, indivizii
sunt văzuţi ca responsabili de propria mântuire şi de bunăstarea lor, a familiilor şi a comunităţilor lor.

182

O

asemenea supunere oarbă către un stat musulman autoproclamat poate fi tot atât de anti-musulmană ca şi
sfidarea deschisă a unui asemenea stat. Dacă o conducere guvernează în numele lui Allah atunci trebuie să
respecte faptul că Allah priveşte persoanele, şi nu statul, ca responsabile pentru acţiunile lor, pentru că ele vor
fi pedepsite sau recompensate în consecinţă în Ziua Judecăţii. 183 Pe această bază musulmanii resping ideea că
ar fi imposibilă o altă legislaţie în afară de Sharia, ca o confuzie a limitelor dintre suveranitatea totală a lui
Allah şi specificitatea suveranităţii populare.
Dezbaterea între islamişti şi câţiva tradiţionalişti progresivi – fie în Iran, Sudan, Egipt, Algeria sau în
altă parte – se desfăşoară asupra vechii întrebări: cum să se reconcilieze limitele religiei musulmane cu
concepte moderne ca democraţie, libertate, justiţie şi egalitatea între sexe. După ani de dezbateri, spune Yazdi:
„Mulţi (islamişti) au ajuns la concluzia că alegerile generale şi un parlament servesc conceptul consultării”. 184
Sunt dezbătute limitele suveranităţii populare, şi nu existenţa acesteia. Datorită schimbărilor
economice, tehnologice şi de mediu, noi evoluţii ale Sharia le apar ca inevitabile islamiştilor. Evoluţia Sharia
, argumentează ei, nu trebuie privită ca o depărtare de la principiile islamice, ci, dimpotrivă, ca o etapă necesară
spre a ajunge la o societate musulmană ideală — o utopie dezvoltată material şi spiritual. Un element
indispensabil în a construi o asemenea societate este libertatea de gândire şi exprimare, incluzând eliberarea
de sub controlul şi apăsarea guvernului. Pe scurt, acceptând suveranitatea lui Allah, nu se contrazice în mod
necesar suveranitatea populară.
De aceea reevaluarea musulmanilor tradiţionalişti făcută asupra poziţiei lor istorice, asupra valorilor
socio-economice şi politice este necesară pentru a-i aduce mai aproape de transformările sociale şi economice
din societăţile musulmane. Într-adevăr personalităţi religioase, ca ultimul Ayatollah Taleqani, printre cei mai
proeminenţi conducători ai Revoluţiei Iraniene, i-au avertizat pe iranieni asupra relaţiilor dintre Islam şi
politică şi asupra poziţiei ulama în societate şi politică. Aşa cum explică Hasan Turabi, Islamul există în
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societate „ca o colecţie de norme şi legi. Este un mod de viaţă complet şi global. De aceea guvernarea trebuie
limitată, pentru că un guvern musulman ar fi omnipotent. Guvernarea nu trebuie să interfereze cu religia sau
practicile religioase ale unei persoane.” 185 Aşadar, în ceea ce priveşte legile cu privire la îmbrăcămintea
feminină în societăţile musulmane, de exemplu, societatea va exercita cu siguranţă într-o anumită măsură
cenzura sau încurajarea pentru un tip sau altul de veşmânt. Dar nici o organizaţie, ca organizaţia saudită amr
bil-maarouf wal-nahi an al-munkar (porunca: „să comande binele şi să interzică răul“), nu are autoritatea
legală să împiedice sau să hărţuiască femeile. Izolarea femeilor nu este cu siguranţă o parte a Islamului. Acesta
este doar Islamul convenţional, istoric. Este total necunoscută în modelul islamic sau în textul musulman 186.
În ceea ce priveşte relaţiile societăţii civile cu statul, după Turabi, “în general societatea civilă ar trebui lăsată
în pace, dar, dacă funcţiile societăţii dau greş, conducerea trebuie să preia comanda. Imediat ce societatea
reîncepe să funcţioneze, statul trebuie să se retragă în limitele securităţii, organizând acele aspecte ale societăţii
care trebuie organizate din punct de vedere legal.” 187
Aşadar, aşa cum spunea un învăţat musulman „o problemă majoră în democratizarea societăţii
musulmane este de a observa dacă învăţaţii şi conducătorii au făcut cu succes tranziţia de la ’doctrinele
democratice musulmane’ la crearea unor teorii coerente şi structuri ale democraţiei musulmane care nu sunt
doar reformulări simpliste ale conceptelor occidentale în idiom musulman.” 188 Dar absenţa unui dialog
constructiv între ulama tradiţionalişti şi reformatorii islamişti a lărgit discrepanţa între mişcările musulmane
şi sprijinitorii lor. Lipseşte, prin urmare, dezbaterea asupra creării şi legiferării de coduri legale preocupate de
drepturi politice şi libertăţi civice ale cetăţenilor individuali şi de relaţia generală stat-societate (de exemplu
drepturi, politice, umane, ale minorităţilor, egalitatea între sexe, gradul de interferenţă guvernamentală în
societate).

5.4 Societatea civilă în Islam
O premisă recentă în relaţia stat-societate în Orientul Mijlociu e aceea care spune că statele sunt
slabe şi societăţile puternice, aceasta în timp ce punctul de vedere opus a fost îndelung argumentat. Revoluţia
Iraniană, apariţia mişcărilor islamiste în anii 1980 şi scăderea preţurilor la petrol sunt aduse ca argumente al

185

Citat în Cantori and Lowri, "Islam, Democracy, the State, and the West", p. 52.
Ibid., p. 58.
187
Ibid., p. 54.
188
Esposito and Voll, „Islam and Democracy”, p. 31.
186

116

V. RĂSPUNSUL ISLAMIC LA MODERNITATE

acestui punct de vedere. Aceasta este luată ca bază pentru un optimism şi a condus la un interes în creştere
pentru relaţiile stat-societate şi a şanselor de apariţie a unei societăţi civile în regiune în anii 1980 şi 1990. 189
Astfel, „astăzi majoritatea învăţaţilor afirmă cu încredere că bazele societăţii civile – atât puteri
intermediare, cât şi grupuri sociale autonome – există în Orientul Mijlociu” 190. Chiar şi formaţiunile sociale
tradiţionale bazate pe legături de sânge şi căsătorie sau legături tribale (ca în monarhia din Yemen) – triburile
semi-independente (ca în Iran) sunt considerate ca o parte a societăţii civile în Orientul Mijlociu. 191 Se
argumentează că simpla prezenţă a unor asemenea grupuri limitează puterea statului şi conduce la şanse mari
pentru democratizare.
Dar această poziţie se sprijină pe un teren alunecos. Chiar şi apariţia partidelor politice şi a grupurilor
formale şi asociaţiilor în Orientul Mijlociu în sine nu semnifică în mod necesar o mişcare fundamentală în
direcţia democraţiei statului sau societăţii. Creşterea numărului de partidelor politice în regiune poate fi mai
degrabă un semn al adaptării statului la presiunile grupurilor musulmane şi a aliaţilor lor în locul unei
deschideri politice autentice..
Partidele politice din Orientul Mijlociu rămân în principal ineficiente şi joacă mai degrabă un rol
ritual care serveşte în a legitima statul şi politicile lui. De exemplu, în Iran, elita religioasă conducătoare
proclamă suveranitatea poporului, dar, în ciuda acestui fapt, noua elită s-a dovedit ezitantă în a împărţi puterea
cu opoziţia politică. Deşi formalităţile statului democratic există (de exemplu alegerile şi dezbaterile), oamenii
rămân fără prea multă putere din punct de vedere politic şi economic. Orice tip de societate civilă care a existat
în Iran păleşte, deşi viaţa intelectuală şi a asociaţiilor continuă să reziste statului care a ajuns să domine cele
mai multe aspecte ale vieţii din Iran.
Mai mult decât atât, asociaţiile embrionare existente în ţările musulmane, sunt organizate slab şi
rămân dependente de protectorii din interiorul statului. Aşa cum spune Rosefsky Wickham discutând situaţia
din Egipt: „Apariţia unor părţi independente de expresie socială şi politică în graniţele unei structuri autoritare
nu este acelaşi lucru cu apariţia societăţii civile, cel puţin nu în concepţia sa liberală.” 192 Apariţia pluralismului
aproximativ controlat de stat în ţări precum Egiptul sau Iordania nu ar trebui văzută ca o schimbare de la
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guvernarea unui singur partid la pluralism, pentru că aceasta ar presupune implicarea a numeroase partide
politice şi asociaţii.
Baza reală a puterii statului în ţările din Orientul Mijlociu este în primul rând informală, şi nu
instituţională pentru că legăturile personale, familiale şi de grup sunt cele care ajută la sprijinirea puterii
executive a elitelor conducătoare. Modelul conducerii ereditare nu este circumscris doar Orientului Mijlociu
fără îndoială, din moment ce multe ţări în dezvoltare manifestă acest fenomen. 193 (Formele ereditare, deşi în
forme temperate şi mai puţin rigide, au existat chiar şi în Portugalia, Spania, Grecia, unde au rezistat mai mult
timp decât în majoritatea statelor europene, cu excepţia zonei Balcanilor. Procesul de modernizare a eradicat
în sfârşit acest tipic în Portugalia, Spania şi Grecia care au inaugurat în cele din urmă sau au restabilit
democraţia formală deplină în anii 1970.)
Puterea pe care o au elitele conducătoare variază în ţările în dezvoltare. Kuweitul şi şeicatele din
Golful Persic, ca şi Arabia Saudită şi Omanul sunt probabil exemplele evidente ale unei conduceri foarte
tradiţionaliste şi autocratice. La cealaltă extremă, Coreea de Sud, Taiwanul , Malaysia, Turcia, Tunisia şi
Brazilia sunt exemple care atestă, în diferite grade, schimbarea balanţei în relaţia stat-societate în favoarea
societăţii datorită faptului că instituţionalizarea unor puteri independente subminează încetul cu încetul
asociaţiile informale şi arbitrare ale puterii statului.
Poziţia dominantă a statului în Orientul Mijlociu a însemnat dominarea politicului de către familii
puternice, elite, funcţionari militari şi din aparatul birocratic. Apariţia şi creşterea încetinită a grupurilor şi
asociaţiilor independente au fost semnificative. De exemplu, munca organizată în sine sau printr-o alianţă cu
clasa de mijloc poate fi o forţă foarte eficientă capabilă să controleze puterea statului şi să promoveze
democraţia, deşi cei mai mulţi analişti ignoră rolul muncii organizate în dezbaterea asupra societăţii civile.
Dar, în orice caz, în zona Orientului Mijlociu sindicatele, un agent de bază al societăţii civile, rămân
inexistente sau sunt reprimate de stat.
Rachid al-Ghannouchi, fondatorul mişcării islamice din Tunisia, al-Nahda, crede că „o dată ce
musulmanii vor avea şansa să înţeleagă valorile modernităţii occidentale, ca democraţia şi drepturile omului,

Despre “patriarhism” şi "patrimonialism”, vezi Max Weber, „The Theory of Social and Economic Organization” (New York:
Oxford University Press, 1947) şi Reinhard Bendix, Max Weber: „An Intellectual Portrait” (Garden City, NY: Doubleday, 1962),
pp. 330-60. Vezi Bill şi Springborg, „Politics in the Middle East”, pentru modele de patrimonialism în Orientul Mijlociu.
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vor căuta în Islam un loc pentru a le implanta, a le hrăni şi preţui aşa cum occidentalii făceau înainte, când
plantau asemenea valori pe un sol mult mai puţin fertil.” 194
Cu alte cuvinte, Islamul nu are nevoie să treacă printr-un proces de secularizare aşa cum a făcut
Occidentul, ci trebuie să se confrunte cu una dintre provocările de frunte pe care le-a întâlnit până acum: „Să
schiţeze un regim care este islamic, dar şi reprezentativ şi responsabil.” 195 Ghannouchi promovează „un sistem
musulman care are ca trăsături caracteristice domnia majorităţii, alegeri libere, presă liberă, protecţia
minorităţilor, egalitatea tuturor partidelor laice sau religioase şi drepturi neştirbite femeilor în orice privinţă,
de la cabinele de vot, coduri de îmbrăcăminte şi curţi de divorţ la cea mai înaltă slujbă în palatul prezidenţial.
Rolul Islamului este să asigure acestui sistem valorile morale.” 196
Alţii, ca reformatorul musulman iranian, Abdul Karim Soroush, au argumentat că nu este nici o
contradicţie între Islam şi libertăţile inerente unei democraţii. „Islamul şi democraţia nu numai că sunt
compatibile, ci asocierea lor este inevitabilă. Într-o societate musulmană, una fără cealaltă nu pot ajunge la
perfecţiune.” 197 Soroush crede că voinţa şi credinţele majorităţii trebuie să dea formă statului musulman ideal,
şi Islamul în sine evoluează ca religie, ceea ce lasă loc deschis interpretărilor: textele sacre nu se schimbă, dar
interpretarea lor variază mereu datorită epocii şi schimbării condiţiilor în care trăiesc credincioşii care le
influenţează înţelegerea. Mai mult decât atât, fiecare este liber să aibă propria interpretare. Nici un grup de
oameni, incluzând Clerul, nu are dreptul exclusiv la interpretarea sau reinterpretarea limitelor credinţei. Unele
variante pot fi mai răspândite decât altele, dar nici o versiune nu poate fi în mod automat mai autoritară ca
alta. 198
Şansele apariţiei societăţii civile depind în primul rând de caracteristicile oamenilor care formează
societatea. Cu cât oamenii sunt mai bine educaţi, mai sănătoşi, mai bogaţi şi mai organizaţi şi cu cât mai mult
sunt diseminate aceste resurse cu atât mai puternică va fi societatea în a se proteja de dominaţia statului. Mai
mult, resursele acestea permit formarea de instituţii care acţionează ca centru al activităţii, în care diferendele
în opinii şi politici pot fi dezbătute şi rezolvate fără a se recurge la violenţă. De aceea instituţionalizarea este
esenţială pentru stabilitatea politică, pentru canalizarea sistematică şi ordonată a dorinţelor elitelor contestatare
către conducerea politică. Ca să fie democratice, partidele politice, religioase sau nu, trebuie să funcţioneze
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într-o reţea independentă şi instituţionalizată în care deciziile finale sunt luate şi executate fără interferenţa
permanentă a diferitelor pături ale birocraţiei statului în care se află. Grupurile asociaţionale şi instituţiile
formale care au jucat un rol decisiv în sistemele politice occidentale, totuşi, au fost considerabil mai puţine în
ţările mai puţin dezvoltate. 199 Şansele unor crize datorate neparticipării lor se măresc acolo unde opoziţiei îi
lipseşte baza instituţională pentru a exercita presiuni asupra participanţilor (de exemplu opoziţia religioasă
împotriva şahului înaintea revoluţiei din Iran) sau unde statul şi participanţii nu reuşesc să se adapteze
schimbării forţelor sociale şi politice (de exemplu Libanul înainte de 1975). Pe de altă parte, opoziţia
instituţionalizată, religioasă sau nu, poate fi integrată cu succes în procesul politic (de exemplu partidele
religioase evreieşti în Israel, şi într-un anumit grad opoziţia islamică în Iordania, Turcia, Pakistan şi Egipt).
În realitate, punctul de vedere pesimist al lui Samuel P. Huntington în ceea ce priveşte Islamul şi
normele democratice este subminat de argumentul său asupra efectului destabilizator al modernizării şi asupra
efectelor stabilizatoare ale instituţionalizării. El arată renaşterea fundamentalismului islamic şi sărăcia multor
state musulmane ca motive fundamentale pentru viziunea lui pesimistă. 200 Totuşi renaşterea Islamului şi
creşterea fundamentalismului în Iran şi în alte state din Orientul Mijlociu nu au fost mişcări anti-democratice,
care să ţintească la distrugerea valorilor democraţiei. Dată fiind gama variată de reacţii la adresa Occidentului
apelul din ţările musulmane la forme neconvenţionale de conducere politică, incluzând revolte de masă şi
revoluţii, nu se datorează unei intoleranţe inerente Islamului împotriva democraţiei şi a rezolvării paşnice a
diferendelor. Islamul, în diferitele sale confesiuni, a fost întotdeauna, de-a lungul istoriei, atât o sursă de protest
social, cât şi o sursă de sprijin pentru unele guvernări. Ostilitatea manifestată împotriva Occidentului de unele
(nu de toate) grupuri religioase musulmane este aţintită nu atât către valorile democratice cât către dominaţia
Occidentului şi intervenţia lui în treburile interne ale acestor ţări.
Nu pare să existe o rezolvare imediată pentru dezbaterea între tradiţionalişti, islamişti şi reformatorii
intelectuali asupra Islamului şi democraţiei. Totuşi, încercarea de a crea o doctrină politică în lumea
musulmană de către islamişti, reformatorii intelectuali şi unii tradiţionalişti nu trebuie neapărat văzută ca o
încercare de a submina legitimitatea instituţiei religioase în ţările musulmane. 201 Liderii religioşi tradiţionalişti
din lumea musulmană, fie la putere (ca în Iran, Arabia Saudită şi Sudan), fie în opoziţie, trebuie să înţeleagă
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faptul că, în lumina problemelor socio-economice şi politice complexe cu care se confruntă societăţile
musulmane la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI, poziţia lor ca lideri politico-religioşi legitimi
este destinată erodării.
Cea mai mare ameninţare pentru ulama tradiţionalişti vine din slaba lor prestaţie ca şefi de stat (ca în
Iran şi Sudan) sau nereuşita lor în opoziţia politică de a formula şi propune programe complete pentru
rezolvarea problemelor socio-economice şi politice (ca în Egipt, Iordania, Kuweit) sau lupta lor de natură
sectară care a dus la violenţă şi acte de terorism. Este de aşteptat să apară noi fisuri între ulama tradiţionalişti,
ca în Iran, pe măsură ce conducerea religioasă din statele musulmane se descoperă sub presiunea rezolvării
problemelor moderne. Ulama progresişti vor avea de câştigat în urma unui dialog deschis cu islamiştii lărgind
graniţele religiei musulmane pentru a ţine seamă de valorile moderne fără a abandona fundamentele Islamului
în sine. De exemplu, “experienţa Iranului şi Sudanului ne-a arătat că fundamentaliştii aflaţi la putere nu pot
rezolva orice problemă, şi chiar complică în realitate provocarea de a implementa valorile musulmane în viaţa
publică”. 202
Potenţialul pentru dezbaterea religioasă şi dialogul politic între tradiţionalişti şi islamişti, incluzând
reformatorii, poate fi promiţător. Punctul de vedere pragmatic al islamiştilor asupra religiei musulmane şi
popularitatea tradiţionaliştilor la sfârşitul secolului XX poate fi în beneficiul ambelor părţi în lupta lor comună
pentru suveranitate politică şi dezvoltare. Aceasta, totuşi, se poate întâmpla doar atunci când instituţia
religioasă în sine va favoriza restructurarea socio-economică şi politică a status quo-ului. Deşi nu este posibil
să se prevadă comportamentele grupurilor musulmane în încercarea lor de a cuceri puterea, este posibil a se
îmbunătăţi cooperarea între islamişti şi grupurile laice în lupta lor comună împotriva statului şi în favoarea
planurilor viitoare pentru ţara lor. De aceea se pune întrebarea dacă statul laic poate urma o direcţie de
includere politică şi dacă le va da voie islamiştilor să ia parte la procesul politic, dată fiind preocuparea largă
asupra drepturilor şi libertăţilor individuale pe termen lung în cazul în care islamiştii vor ajunge la putere. Unii
învăţaţi au argumentat că, acolo unde mişcările populare o cer, islamiştii ar trebui să aibă ocazia să conducă
chiar dacă viitorul unor asemenea drepturi nu este garantat. Alţii au promovat o includere lentă şi parţială a
islamiştilor. Dar, aşa cum spune Jerrold Green, un fel de „pact naţional trebuie inventat ca fiind cel mai bun
mod de a asigura procesul democratizării, deşi acest fapt menţine problema nerezolvată.” 203
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Ţările musulmane, ca şi alte state în dezvoltare, deşi în grade diferite, au probleme socio-economice
şi politice acute (de exemplu state puternice şi dominante, slabă asociere a opoziţiei împotriva statului şi
distribuţie generală greşită a resurselor socio-economice şi de putere) a căror abordare este necesară.
Inaugurarea alegerilor democratice în ţările musulmane fără ca problemele fundamentale, ca acelea ale
distribuţiei inegale a resurselor socio-economice şi politice, să fie abordate nu va fi încununată de succes.
Dezbaterea religioasă cu privire la Islam şi democraţie nu trebuie să se preocupe doar de problema dreptăţii şi
libertăţii, ci şi de dezvoltarea mecanismelor necesare pentru remedierea problemei de natură structurală a
distribuţiei inegale a resurselor.
O democraţie musulmană nu va îmbrăţişa toate valorile laice adoptate în Occident. Totuşi, etapele
iniţiale spre un asemenea scop trebuie să includă şi un proces de instituţionalizare în Islam. Integrarea unui
Islam instituţionalizat în procesul dezvoltării va ajuta cauza democraţiei58 în cazul în care islamiştii vor ataca
cu succes „hegemonia” tradiţionaliştilor atât în arena religioasă, cât şi politică. Pentru a juca un rol în
democraţie, liderii religioşi trebuie să se organizeze mai bine, să propună planuri alternative pentru problemele
socio-economice şi politice cu care se confruntă ţara. Aceasta poate ajuta la menţinerea legitimităţii şi a
sprijinului popular, uşurând lupta lor pentru puterea politică. Organizarea este cheia succesului oricărui grup
care caută să-şi atingă scopurile.

fără rezerve dacă se respecta voinţa populară, dar alţii, ca Graham Fuller şi Richard Norton, au păreri diferite şi mai multe rezerve
despre includerea islamiştilor în procesul democratizării.
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PARTEA A II-A
VI. TOTALITARISMUL CA REGIM POLITIC
6.1 Ideologii totale şi totalitare
Fundamentalismul islamic şi implicaţiile politice ale acestuia au devenit teme de
interes pentru ştiinţa şi teoria politică o dată cu Revoluţia Islamică din Iran din 1979. Cu toate
acestea, tema a fost considerată doar una marginală, cel puţin până la sfârşitul Războiului Rece
când, o dată cu procesul de democratizare al statelor foste comuniste, islamismul a devenit una
din principalele preocupări ale statelor occidentale, în special SUA. Tema politică a devenit
repede tematică de studiu şi analiză, însă perspectivele acesteia sunt deocamdată destul de
limitate şi deseori afectate de prejudecăţi, un rol fundamental în naşterea şi întreţinerea acestora
avându-l terorismul islamic.
Anatema care planează asupra islamismului face ca, de multe ori, cercetători apreciaţi
să perpetueze o serie de confuzii, atât la nivelul limbajului, cât şi al cercetării. De aceea, deşi
există o serie de paradigme (termenul nu este preluat în sensul propus de Thomas Kuhn 204
deoarece în ştiinţele sociale există mai degrabă paradigme concurenţiale decât dominante) de
analiză a fundamentalismului islamic 205, asupra acestora nu există un consens deplin. Cele mai
multe analize preferă utilizarea simultană a unor perspective specifice deferitelor paradigme,
ceea ce face ca, din punct de vedere ştiinţific şi epistemologic, concluzia să fie cvasitotală.
Acesta este motivul pentru care această lucrare îşi propune o definire atentă a
conceptelor ce vor fi folosite, având în vedere polisemia lor pentru ştiinţa politică, dar şi
varietatea modelelor de analiză existente deja. Ne vom ocupa, aşadar, în special de termenii de
„ideologie” şi „totalitarism”, cu accent asupra diferenţelor existente între ideologie, ideologie
totală şi ideologie totalitară şi asupra principalelor caracteristici ale regimului totalitar, astfel
încât în concluzia lucrării de faţă să putem stabili care noţiune şi mai ales care semnificaţie a
noţiunii respective (toate specifice vocabularului ştiinţelor politice) este mai potrivită analizei
lumii islamice şi a fundamentalismului islamic în special.

204

Thomas Kuhn, „The Structure of Scientific Revolutions”, ed. 2, University of Chicago Press, Chicago, 1970 –
presupune că, la fel ca în ştiinţele naturale, doar o paradigmă este dominantă la un anumit moment istoric.
205
Masoud Kazemzadeh, „Teaching the Politics of Islamic fundamentalism”, în Political Science & Politics,
martie, 1998.
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6.2 Ideologia – studiu al ideilor, falsă conştiinţă sau sistem de credinţe
Ne vom referi mai întâi la termenul de ideologie deoarece unul din puţinele locuri
comune asupra fundamentalismului islamic este acela că este o ideologie, şi nu un curent
religios. Însă a aplica eticheta de ideologie unui produs cultural, politic sau societal înseamnă a
nu spune nimic despre acesta, întrucât „ideologie”, ca şi „cultură politică” sau „mentalitate” au
fost private de sens în utilizările lor cotidiene.
Dificultăţile definirii conceptului derivă nu doar din cantitatea uriaşă de produs
intelectual pe această temă (în special după cel de-al doilea război mondial), ci şi din faptul că
„ideologie” a fost deseori folosit cu sens ideologizant de către o parte sau alta a scenei politice,
în raporturile internaţionale sau în mediile academice. Pentru a evita aceeaşi capcană vom pleca
spre o definire a conceptului, fără a ne propune însă să trecem în revistă toate punctele de vedere
referitoare la subiect (întreprindere care, cel mai probabil, ar fi sortită eşecului), ci doar să
stabilim care este punctul de vedere pentru care am optat în lucrarea de faţă şi motivele care neau îndemnat la aceasta.
Arheologia conceptului are rădăcini îndepărtate: el este pentru prima dată folosit de
Dessut de Tracy în 1796 ca termen filosofic şi antropologic. Semnificaţia lui era de „doctrină
generală a ideilor”. Astfel, ideologia nu era legată de o doctrină anume, de opera unui gânditor
sau a altuia. Cu toate acestea, de Tracy însuşi a abdicat de la acest punct de vedere acceptând şi
chiar folosind termenul „ideologie” cu referire la el însuşi şi şcoala pe care o conducea. De la
Dessut de Tracy şi grupul ideologilor termenul reapare, fiind folosit de

Napoleon şi

Chateaubriand 206, de data aceasta cu o semnificaţie diferită, care s-a încetăţenit în rândul opiniei
publice a vremii: proiecţie înceţoşată a unui viitor îndepărtat, doctrină lipsită de argumente
raţionale, teoretizare fadă. Lipsa de realism este pusă pe seama infatuării sau interesului
personal al ideologului, considerat reprezentativ pentru un anume tip social sau pentru o
colectivitate partizană, şi că un asemenea ansamblu de idei îndeplineşte doar funcţii
propagandistice, chiar dacă cei care le vehiculează nu vizează neapărat un asemenea scop.
Apare astfel o nouă conotaţie a termenului, de data aceasta negativă, care este în bună parte
preluată şi dezvoltată de marxism.
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R.H. Cox, „Ideology, Politics and Political Theory”, Woodworth, California, 1969, p.6.
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De la acest moment, din punct de vedere ştiinţific, vom avea de-a face cu două curente
de studiu şi analiză a ideologiilor. Primul dintre acestea şi poate cel mai semnificativ este cel al
şcolii marxiste, iar cel de-al doilea se defineşte exclusiv prin raportarea la primul, deoarece nu
are coerenţa în abordarea acestuia.
Concepţia marxistă asupra ideologiei a fost până nu de mult cea mai relevantă din
punct de vedere ştiinţific şi continuă să fie o atracţie pentru mulţi sociologi, filosofi radicali şi
cercetători ai culturii, indiferent de afilierea lor la una sau alta din versiunile marxismului.
Această şcoală de analiză consideră ideologia un concept critic, care se aplică nu realităţilor
socio-economice, ci reflexiei inversate a distorsiunilor şi contradicţiilor lor istorice în conştiinţa
umană, în special în modul capitalist de producţie. În mod deliberat sau nu, ideologia devine o
manieră de exercitare a puterii de către o clasă dominantă asupra restului societăţii. În
„Ideologia germană”, Marx şi Engels notau: „Ideile clasei conducătoare sunt în fiecare epocă
ideile conducătoare, adică clasa care este forţa economică conducătoare este în acelaşi timp şi
forţa intelectuală conducătoare. Clasa care deţine mijloacele de producţie are în acelaşi timp şi
controlul asupra mijloacelor de producţie mentală astfel încât, în general vorbind, ideile celor
cărora le lipsesc mijloacele de producţie materială sunt supuse acestei clase.” 207
Moştenirea acestui concept de “falsă conştiinţă” poate fi întâlnită sub diferite forme.
Mai întâi, ideologia ascunde şi este antinomică faţă de adevărul social şi conştiinţa adevărată;
aşadar, ideologiile nu sunt cadru de studiu, ci prejudecăţi ce trebuie îndepărtate sau depăşite
pentru ca o ştiinţă a socialului să fie posibilă. În al doilea rând, societăţile pot depăşi această
distorsiune doar atunci când condiţiile materiale se vor schimba şi dispare alienarea umană,
astfel încât indivizii vor putea să judece corect şi obiectiv realităţile societăţii în care trăiesc; în
această a doua semnificaţie ideologiile apar ca un produs efemer, dependent de circumstanţele
temporale şi spaţiale, care nu poate fi replicat la intervale şi în spaţii diferite. În al treilea rând,
ideologiile consolidează poziţia dominantă în societate a unei clase sau a unui grup, deci
ideologiile reprezintă o manifestare a puterii, un concept asociat cu practicile dezumanizatoare
şi manipulatoare. În al patrulea rând, ideologia este produsul unei distorsiuni a realităţii socioeconomice, aşa cum se reflectă ea în conştiinţa „în oglindă” a unei singure clase şi care
penetrează restul societăţii prin intermediul strategiilor de control, propagandă sau chiar teroare.

K. Marx şi F. Engels, „Ideologia germană” (1846), în Opere, vol 3, Bucureşti, Ed. Politică, Bucureşti, 1958,
p. 79.
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Aşadar, într-o societate, la un anumit moment, poate exista fie o singură ideologie, fie o
ideologie dominantă. În al cincilea rând, ideologia – descrisă în termenii de mai sus –, este un
termen cu o conotaţie negativă, astfel cei care o practică la nivel politic au o reputaţie
îndoielnică, iar cei care o iau în calcul la nivelul analizei sunt prinşi în plasa formelor fără fond.
Marxiştii târzii, precum Gramsci sau Althusser, au modificat o serie dintre aceste
concluzii, fiind cei care au sugerat, printre alţii, că ideologiile pot fi permanente, pot fi produse
de către toate clasele, pot în sine să exprime relaţii sociale (nu doar reflexia distorsionată a
acestora). În aceste revizuiri ulterioare se poate găsi o posibilă linie comună între şcoala
marxistă şi varianta non-marxistă de studiu a ideologiilor.
Pentru a putea vorbi de o şcoală non-marxistă trebuie să adunăm sub acest nume o
serie de tendinţe care nu dispun de coerenţa internă a primei categorii, în ciuda variaţiilor pe
care aceasta le înregistrează. Cu toate acestea, abordarea non-marxistă are o serie de
caracteristici comune: la baza acestor abordări se află interesul pentru sistemele de credinţe
politice, o consecinţă metodologică a abordării pozitiviste şi funcţionaliste. Conceptul de
ideologie este înlocuit, în aceste abordări, cu cel de ideologii – set de credinţe, opinii sau
atitudini politice observabile empiric şi însuşite în mod conştient sau inconştient, articulate la
nivele de înţelegere cât mai accesibile. Conceptul face referire, în această nouă abordare, la o
serie de practici esenţiale pentru supravieţuirea societăţii, la producţia de cadre ideatice al căror
rol este de a păstra sau de a schimba ordinea socială existentă, prin socializarea, integrarea şi
mobilizarea indivizilor şi prin oferirea unor planuri de acţiune pentru instituţiile politice.
„…Termenul ideologie… se referă la un ansamblu organizat de opinii, atitudini şi valori – un
fel de a gândi despre om şi societate” 208.
Prin acest proces de transformare, analiza ideologiilor a avut de câştigat şi de pierdut
în egală măsură. A pierdut mult din valenţele sale critice şi din capacitatea de a analiza
ideologiile în raport cu fenomene sociale mai ample. Au fost elaborate categorii descriptive
simpliste şi superficiale, prin plasarea lor pe axa stânga-dreapta. O abordare mult prea
raţionalistă a opiniilor politice ale indivizilor a obturat, de cele mai multe ori, o analiză calitativă
de profunzime. Astfel, accentul pus pe natura cognitivă a ideologiilor a făcut ca expresia lor
inconştientă să intre într-un con de umbră din punctul de vedere al analizei. Interpretarea
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ideologiilor ca simple agregări ale unor puncte de vedere individuale a făcut ca studiul acestora
să piardă prin ignorarea analizelor de grup care – chiar dacă nu luăm în seamă conştiinţa de
clasă a lui Marx – relevau anumite caracteristici culturale. Gândirea americană cu privire la
ideologii a operat o schimbare cu efect ambivalent asupra cercetărilor academice. Ideologiile
au fost descrise ca sisteme de gândire politică a priori, consistente din punct de vedere intern şi
totuşi funciar emotive, închise, dogmatice şi retorice. Această abordare care are un impact
destul de mare printre jurnalişti este cea de a reduce – din motive de confort intelectual – orice
ideologie la un „ism” şi de a-i ignora astfel semnificaţiile sociale profunde.

6.3 Opţiunea asupra semnificaţiei
Pentru a nu cădea în păcatul reducţionismului însă şi în acelaşi timp pentru a evita
rătăcirea între numeroasele accepţiuni ale conceptului, trebuie să ne referim la o încercare de
clarificare introdusă de G. Sartori care spunea: “Discuţia despre ideologie se reduce în general
la două domenii: ideologia în ştiinţă şi/sau ideologia în politică. Cu privire la primul domeniu
întrebarea este dacă şi în ce măsură cunoştinţele noastre sunt condiţionate sau distorsionate de
ideologie. În cel de-al doilea domeniu întrebarea este dacă ideologia este sau nu o trăsătură
dominantă a politicii şi, dacă da, ce explică aceasta. În primul caz ’ideologie’ se opune
noţiunilor de ştiinţă, adevăr, cunoaştere în general, în timp ce în al doilea caz nu ne interesează
valoarea de adevăr, ci cea funcţională a termenului.” 209
Această clarificare este foarte importantă deoarece de aici pot fi introduse cele două
noţiuni care fac obiectul acestei părţi a lucrării. Astfel, ne vom referi la ideologie ca la un
concept neutru, instrumental, la ideologie totală având în vedere valoarea epistemologică a
conceptului, iar la ideologia totalitară ca asociere a celor două funcţii la nivel teoretic şi practic,
la acestea adăugându-se organizarea pentru impunerea ei.
Din punctul nostru de vedere, ideologia trebuie abordată ca un concept neutru din
punct de vedere ştiinţific. Astfel, optăm pentru definiţia oferită de Ball şi Dagger, conform
cărora „o ideologie este un set coerent şi comprehensiv de idei care explică şi evaluează
condiţiile sociale, ajută oamenii să-şi înţeleagă locul în societate şi oferă un program pentru
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acţiune socială şi politică. Cu alte cuvinte, o ideologie împlineşte patru funcţii pentru care
oamenii o urmează: explicativă, evaluativă, orientativă şi programatică.” 210 Astfel, ideologiile
devin un instrument al analizei politice, fiind similare cu termenul de doctrină sau teorie politică
plus îndemn la acţiune. Din acest punct de vedere vorbim de ideologii concurente şi nu de o
ideologie dominantă, iar termenul de ideologie este interşanjabil cu cel de teorie sau doctrină
politică. Este o abordare funcţională şi mai puţin teoretică a conceptului.

6.4 Ideologie şi ideologie totală
O direcţie diferită de abordare, sugerată de sociologia cunoaşterii a lui K. Mannheim
şi preluată în unele lucrări de antropologie, încearcă să neutralizeze şi mai mult conceptul,
deosebindu-l funcţional de sistemele de cunoaştere ştiinţifică, deliberare practică sau
argumentare morală. Ideologiile sunt caracterizate drept sisteme de simboluri cărora nu trebuie
să li se impute lipsa calităţilor pe care le posedă teoriile ştiinţifice, strategiile pragmatice sau
filosofiile morale întemeiate pe raţiune. Ele reprezintă un tip aparte de formaţie culturală ce
oferă interpretări ale lumii formulate expresiv, valorizante şi directive atunci când reperele
tradiţionale încetează să mai îndeplinească această funcţie practică. De aceea, ele nu pot fi decât
partizane şi proiective. Dar sunt funcţional indispensabile în toate societăţile netradiţionale.
Aceasta este ceea ce Mannheim numeşte concepţia totală asupra ideologiei. Pentru teoreticianul
german conceptul analizat poate fi privit într-o abordare particulară „atunci când dorim să
sugerăm scepticismul faţă de ideile şi reprezentările oponentului nostru într-o discuţie. Sunt
privite ca deghizări mai mult sau mai puţin conştiente ale naturii reale a unei situaţii a cărei
recunoaştere nu ar fi în conformitate cu interesele acestuia. Aceste distorsiuni merg de la
minciuni conştiente la disimulări semiconştiente sau inconştiente, de la încercări calculate de
a-l înşela pe celălalt la autodecepţii” 211 sau una totală – “Ideologia unei ere sau a unui grup
istorico-social concret, adică a unei clase, atunci când ne referim la caracteristicile şi conţinutul
structurii mentale a respectivei epoci sau grup”. 212 Ideologia totală ca set de idei dominante
într-o anumită comunitate la un anumit moment este o perspectivă destul de răspândită printre

T. Ball şi R. Dagger, „Ideologiile politice şi idealul democratic”, Polirom, Iaşi, 2000, p. 22.
Karl Mannheim, „Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge”, London şi New
York: Routledge, 1991, p.49-50.
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teoreticienii ştiinţelor sociale, mai ales pentru sociologie şi antropologie, însă, din punctul
nostru de vedere, reprezintă o abordare sterilă deoarece nu spune nimic despre o anumită
persoană sau un grup de persoane, cu atât mai mult nu justifică descrierea acţiunilor sau
comportamentului lor ca fiind ideologice. Mai mult, în această accepţiune orice acţiune şi formă
socială, în special limbajul, este una ideologică. Prin limbaj se realizează o reconstrucţie
permanentă care este legislaţie în sine deoarece, aşa cum spune Barthes: „Limbajul este o
legislaţie, limba este un cod. Nu sesizăm puterea care există într-o limbă pentru că uităm că
orice limbă este un clasament şi că orice clasament este opresiv. A vorbi şi mai mult decât atât,
a ţine un discurs, nu înseamnă doar a spune şi comunica. În limbă, aşadar, servilitatea şi puterea
se confundă. Dacă numim libertate nu numai puterea de a ne sustrage puterii, ci mai ales puterea
de a nu supune pe nimeni, nu putem avea libertate decât în afara limbajului. Din păcate, pentru
limbajul uman nu există noţiunea de exterior. Dar limba, ca performanţă a unui limbaj, nu este
nici reacţionară, nici progresistă: este pur şi simplu fascistă, deoarece fascismul nu înseamnă să
împiedici supunerea, ci să obligi pe cineva să o facă.” 213 Din această perspectivă nu numai că
limbajul politic este unul ideologic, dar orice formă de expresie socială intră în aceeaşi
categorie, astfel încât întregul mediu în care ne mişcăm este ideologizat şi ideologizant şi în
acest fel nu se mai poate spune nimic despre viaţa politică. Iar, dacă totul este ideologie, atunci
nici o acţiune ideologizantă nu mai poate fi condamnată. Astfel discursul unui dictator şi al unei
profesoare de gramatică sunt la fel de dăunătoare din punct de vedere social. În acelaşi timp
este greu de spus dacă în această accepţiune vorbirea înseamnă a-i aservi pe ceilalţi sau
înseamnă auto-aservire, în primul caz fiind vorba de dominaţie reciprocă, în vreme ce în cel deal doilea nu mai putem vorbi de dominaţie.
Vom părăsi, aşadar, această abordare a ideologiei ca ideologie totală, considerând-o
sterilă pentru o analiză politică cu atât mai mult pentru o analiză a regimurilor totalitare,
deoarece din această abordare deosebirile între o ideologie democratică şi una totalitară sunt
minore.
Ne vom ocupa în continuare de ideologiile totalitare, nu înainte însă de a face un scurt
comentariu asupra tezei „sfârşitului ideologiei”, teză larg răspândită în special la mijlocul
secolului XX, o dată cu sfârşitul regimului nazist şi respectiv stalinist. Cele mai influente puncte
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de vedere pentru această teză aparţin lui R. Aron pentru spaţiul cultural european şi lui D. Bell
pentru spaţiul nord-american. Putem înţelege graba lui Aron (gânditor de dreapta multă vreme
izolat într-o ţară fascinată intelectual de mirajul stângii) în a se întreba: „Mai este nevoie să
denunţăm opiumul intelectualilor? Oare Stalin nu a luat cu el în mormânt nu doar stalinismul,
ci şi era ideologiilor?” 214, însă asta nu înseamnă a-i da în mod necesar dreptate. El vorbeşte
însă de ideologie subliniind caracterul revoluţionar al acesteia şi, în subtext, trebuie să citim
ideologie totalitară. În ceea ce-l priveşte pe D. Bell, acesta conchide în anul 1960 că
evenimentele deceniilor 3-5 au însemnat „sfârşitul speranţelor chiliastice, al milenarismului, al
gândirii apocaliptice şi al ideologiei pentru că ideologia, care odată era o cale spre acţiune, s-a
dovedit a fi o fundătură politică.” 215 Infirmarea acestei afirmaţii care sugera în esenţă sfârşitul
ideologiilor de stânga şi triumful statului bunăstării sociale dimpreună cu pluralismul politic şi
economic avea să vină repede, o dată cu apariţia „noii stângi” atât în Statele Unite, cât şi în
Europa. Dezbaterea asupra „sfârşitului ideologiei” a fost însă reluată, cu mult mai puţină
vigoare însă, o dată cu căderea regimurilor comuniste din Europa Centrală şi de Est 216. Astăzi
nici o dezbatere academică serioasă nu ia drept axiomă acest punct de vedere, mai ales după
evoluţiile politice înregistrate în Orientul Mijlociu şi Apropiat o dată cu renaşterea
fundamentalismului islamic, dar şi în Europa de Est unde, pentru o vreme, naţionalismul a
demonstrat că este o ideologie politică şi nu doar un curent intelectual.

6.5 Ideologia totalitară
Sensul peiorativ dat ideologiei se datorează acelor cercetători şi jurnalişti care au
perpetuat confuzia între sensurile neutre ale termenului şi ideologia totalitară. Sursa confuziei
este utilizarea de către teoreticienii totalitarismului a „ideologiei” pentru a desemna ideologia
oficială a statului totalitar. Această practică este comună celor mai influenţi dintre aceştia, în
speţă C. Friedrich sau H. Arendt. Primul nota într-un articol din 1965: „‘Ideologie’ satisface
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nevoia de a desemna un fenomen specific tuturor partidelor politice şi în special celor
totalitare” 217, iar H. Arendt adânceşte confuzia prin introducerea unui nou termen cu aceeaşi
semnificaţie: propaganda. Deşi iniţial face distincţia între ideologie ca „marfă de uz intern” şi
propagandă ca „producţie de export”, mai târziu avea să utilizeze cei doi termeni
interşanjabil 218.
Din pricina acestor confuzii existente la nivel teoretic nu vom insista asupra unei
treceri în revistă a diferitelor încercări de definire şi clasificare a conceptului, ci vom proceda
la o descriere a caracteristicilor unei ideologii totalitare, iar pentru aceasta vom aborda metoda
inductivă, considerând ca ideologii totalitare acele producţii ideatice devenite dogmă oficială
în statele totalitare, iar prin „state totalitare” facem referire la regimurile politice din Germania
în timpul lui Hitler, din Rusia în timpul lui Stalin şi China maoistă. Altfel spus, caracteristicile
care urmează se aplică în special totalitarismului la putere, şi nu mişcărilor totalitare care
acţionează în state non-totalitare, însă, pornind de la acestea, putem să sperăm în viitor la o
încercare deductivă de această dată de a decela, din felul în care o mişcare sau organizaţie
politică vorbeşte publicului, tendinţele totalitare.
Pentru început trebuie să remarcăm faptul că principala caracteristică a unei ideologii
totalitare este încercarea de disimulare şi mistificare. Din acest punct de vedere suntem foarte
aproape de concepţia marxistă, doar că nu este vorba de înşelare a unei clase de către o altă
clasă, ci de înregimentarea în sprijinul acestei mistificări a întregii populaţii a unui stat, de către
o elită a puterii. Disimularea este recunoscută cu cinism de Hitler chiar în opera sa de căpătâi:
„Am nevoie de un concept care să-mi permită de a aboli ordinea care a existat până astăzi pe o
bază istorică şi de a impune o ordine în întregime nouă şi anti-istorică dându-i o bază
intelectuală. Şi în acest scop conceptul de rasă mi-e foarte util. Cu conceptul de rasă naţionalsocialismul îşi va extinde revoluţia sa peste hotare şi îşi va reconstrui lumea” 219, iar propaganda
oficială comunistă, fie ea din China sau Rusia stalinistă, avea să pretindă legături indisolubile
ale ideologiei oficiale cu concepţia marxistă asupra istoriei, deşi acesta nu face, în nici un punct
al operei sale, referiri la organizarea societăţii după perioada revoluţiei proletare. Atât Mao, cât

217

Carl Friedrich, “Ideology in Politics: A Theoretical Comment”, în Slavic Review, vol. 24, nr.4 (dec. 1965), p.
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şi Stalin au pretins că încercarea lor de instaurare a societăţii fără clase pleacă de la teoria lui
Marx, iar sovietele nu au făcut decât să adapteze această teorie la noile circumstanţe. Exemple
ale acestei adaptări sunt „socialismul într-o singură ţară”, „dictatura proletariatului”, rolul
partidului comunist şi rolul guvernului în industrializare. 220
Cele mai multe opinii ştiinţifice tind să conveargă în sensul în care principala
caracteristică a ideologiilor totalitare este tocmai caracterul lor total – atotcuprinzător. Ele oferă
un răspuns la orice problemă şi o direcţie pentru orice acţiune. Însă acelaşi lucru se poate spune
despre orice ideologie totală: democraţia are şi ea un ethos propriu care intervine şi trasează
direcţiile pentru dezirabilitate în viaţa privată şi în statul totalitar. Însă caracterul acestora este
mai degrabă de recomandare, ele nu sunt impuse sub ameninţarea violenţei statale. Ideologia
totalitară sparge însă bariera dintre public şi privat, linia de partid şi de stat este trasată chiar şi
în intimitatea familiei. Caracterul său holist implică şi faptul că ideologia totalitară furnizează
elementele necesare pentru credinţele şi practicile cu privire la ştiinţă, artă sau istorie. Trebuie
să furnizeze în cazul naziştilor explicaţii pentru faptul că toţi marii oameni din trecut au fost
arieni, să scoată din rândul oamenilor de ştiinţă remarcabili pe oricine poate fi suspectat că e
evreu, să elimine orice tendinţe moderniste şi „bolşevismul cultural” din artă. Şi comuniştii au
încercat să creeze şi să susţină o cultură “ortodoxă”. 221 Au rescris istoria ştiinţei, dar şi a teoriei
marxiste. Stalin a susţinut de pildă că limba nu are nimic de-a face cu clasa, ea este creată de
întreaga comunitate, iar atunci când două limbi intră în contact ele nu se amestecă, ci una o va
domina pe cealaltă, iar limba rusă, în astfel de contacte, a fost întotdeauna câştigătoare. 222 Chiar
dacă doar ultima afirmaţie pare contradictorie cu teoria marxistă, fiecare dintre acestea este în
fapt un pas spre glorificarea limbii ruse şi deci fiecare este incompatibilă cu spiritul
marxismului. Lingvistica stalinistă este doar un alt exemplu de abandonare a teoriei marxistleniniste în favoarea rolului determinant al Rusiei şi poporului sovietic. 223 Însă rescrierea şi
reinterpretarea istoriei se fac de o manieră ştiinţifică pentru că ideologia totalitară excelează
prin a pretinde pentru sine caracterul ştiinţific. Ele combină abordarea ştiinţifică a problemelor
cu rezultatele relevanţei filosofice şi se pretind a fi o filosofie ştiinţifică (vezi pentru aceasta

Carl J. Friedrich şi Zbigniew Brzezinski, „Totalitarian Dictatorship and Autocracy”, Harvard University
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adoptarea darwinismului de către nazişti sau poziţia cu privire la genetică adoptată de
comunişti).
Din punctul nostru de vedere, ideologia totalitară nu trebuie tratată, aşa cum o fac cei
mai mulţi autori, drept o concepţie statică sau „fixă”. O astfel de opinie este influenţată de
punctul de vedere marxist care tratează ideologia drept „mit” al unei anumite ordini politice sau
sociale. Desigur, ideologia totalitară conţine o serie de mituri. Însă orice societate este
producătoare de mituri aşa cum sunt de pildă miturile fondatoare, iar ele devin parte a ideologiei
totale a societăţii. Însă aceste forme sunt foarte stabile şi greu de dislocat (chiar dacă ideologia
totalitară încearcă deseori dacă nu schimbarea lor, măcar mutarea accentului – o astfel de
schimbare în ierarhia mitografică fiind poziţionarea în primele rânduri a mitului evreului
rătăcitor în Germania nazistă), în vreme ce toate ideologiile politice sunt forme dinamice. În
ciuda faptului că anumite valori, interese sau credinţe persistă mai multă vreme, ideologiile, ca
forme de gândire acţională, sunt supuse mult mai repede schimbării. Aceasta intervine pe
măsură ce acţiunile cerute de ideologii reuşesc, eşuează sau sunt deviate de la cursul prescris
de obstacole interne sau adversari din exterior. Ideologiile totalitare sunt cu atât mai mult supuse
schimbării datorită faptului că sunt ideologii ale celor aflaţi la putere şi, în consecinţă, sunt în
permanentă confruntate cu necesitatea acţiunii şi a testării propriilor idei.
Dinamica ideologiei totalitare vine în egală măsură din autopercepţia sistemelor
totalitare ca revoluţii permanente, ca reformulare pe baze noi nu doar a principiilor societăţii,
ci şi a întregii lumi: „Ideea de revoluţie se bazează pe convingerea că există un remediu unic,
masiv, radical, imediat şi definitiv al stării proaste în care se crede sau se pretinde că a ajuns
societatea. La rândul ei, această convingere presupune că societatea suferă de o unică maladie,
bine determinată, universală şi nefastă.” 224 Existând o singură boală, desigur că există un singur
vinovat, iar acesta este ţapul ispăşitor, „funcţie” care a fost îndeplinită fie de evrei, slavi şi…
marxişti în nazism sau de duşmanii comunismului, oricare ar fi ei, din sfera interioară sau
exterioară. Logica totalitară este, aşadar, una maniheistă, a binelui şi a răului absolut. Duşmanii,
„ţapii ispăşitori”, trebuie eliminaţi, deoarece ideologia totalitară nu permite contestarea. În fond,
care este diferenţa între inamicii publici ai nazismului şi cei ai comunismului sovietic? E
adevărat, unii sunt evrei, iar ceilalţi proprietarii burghezi şi latifundiari. Dincolo de nivelul
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declarat al acestui proiect, mecanica distrugerii totalitare a găsit alte căi de evoluţie, procentul
de 4% al culacilor (proprietari de pământ) fiind de 14 ori mai mic la nivelul Uniunii Sovietice
decât numărul victimelor dispărute în procesul de colectivizare a agriculturii.
Un alt motiv al schimbării permanente înregistrate de ideologiile totalitare vine din
rolul definitoriu al liderului pentru existenţa acesteia. Astfel ea se schimbă nu doar în funcţie
de contextul acţional, ci şi după dispoziţia liderului. El este cel care întruchipează linia justă –
„liderul totalitar este o persoană care se consideră pe sine (şi este considerat de ceilalţi – n.n.)
drept elementul esenţial a unei mistici de care este ataşat” 225.
Însă cel mai important lucru care se poate spune despre ideologia totalitară este acela
că „se conturează exclusiv în jurul unei stări finale perfecte a umanităţii, conţine adică o
pretenţie chiliastică, bazată pe respingerea radicală a societăţii şi înlocuirea ei cu una nouă” 226.
Milenarismul totalitarismului apropie ideologia de utopie, în ciuda distincţiei făcute de
Mannheim. Iar această pretenţie de a identifica un final fericit al istoriei pare a fi principala
caracteristică a logicii totalitare. Este ceea ce K. Popper numeşte istoricism, iar H. Arendt
identifică drept caracteristică comună nazismului, comunismului şi religiei, iar această speranţă
de mai bine şi credinţă într-un viitor perfect este justificarea ideală pentru un prezent imperfect.
Ideologia totalitară este deificarea unui sistem de putere în care elementul fundamental este
credinţa în lider şi speranţa salvării.
În încheierea acestui capitol dorim să revenim asupra unei precizări pe care am făcuto mai sus, şi anume faptul că o ideologie politică devine totalitară doar atunci când ajunge la
putere, că puterea ideologică nu revendică doar monopolul forţei legitime, ci şi pe acela al
cuvântului legitim. Că ideologia domneşte graţie puterii, iar puterea domneşte în numele
ideologiei. Cu toate acestea, am considerat necesară trecerea în revistă a caracteristicilor
ideologiei totalitare deoarece acestea, identificate într-o altă ideologie politică, pot dezvălui
propensiunea acesteia spre totalitarism.
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6.6 Regimul politic totalitar
6.6.1 Regim, sistem şi tipologii ale regimurilor politice
Pentru definirea termenului de regim politic există cel puţin două posibile abordări: pe
de o parte cea de sorginte franceză care descrie regimurile politice ca „modele de guvernământ
statal care diferă între ele prin regulile constituţionale de funcţionare” 227 astfel încât regimul
politic este doar un subansamblu al sistemului politic; pe de altă parte, abordarea angloamericană care asimilează regimul politic sistemului politic: „Este un termen mai amplu care
include nu doar mecanismele guvernării şi instituţiile statului, ci şi structurile şi procesele prin
care acestea interacţionează cu societatea în ansamblul ei.” 228 Astfel, regim şi sistem devin
similare, desemnând un subansamblu al sistemului social. Dacă în prima abordare regimul
politic se schimbă o dată cu tipul de guvernare, cea de-a doua presupune faptul că guvernarea
poate fi schimbată prin alegeri democratice, succesiune dinastică sau ca rezultat al unei lovituri
de stat fără ca regimul să fie afectat. Acesta se schimbă doar cu ocazia unei cuceriri militare sau
a unei mişcări revoluţionare.
În continuarea analizei referitoare la totalitarism ca regim politic ne vom referi la acest
din urmă termen în sensul abordării anglo-americane: regim ca ansamblu al relaţiilor şi
interacţiunilor în sfera politicului, dar şi în relaţia acestuia cu mediul social. Opţiunea pentru o
astfel de definire se face şi în raport cu subiectul tratat deoarece totalitarismul, aşa cum vom
vedea în cele ce urmează, nu poate fi analizat doar în sfera guvernământului, una din
principalele sale caracteristici referindu-se la ideologia totală care cuprinde toate sferele
activităţii politice, sociale, dar şi private.

6.6.2 Nevoia de clasificare
Oricât de familiari am fi astăzi cu termeni precum dictatură sau democraţie, monarhie
sau republică, regim plebiscitar sau sistem totalitar, trebuie să avem în vedere faptul că ele au
o istorie îndelungată în care se îmbină inextricabil preocuparea pentru a descrie şi cea de a
judeca situaţiile observabile. De asemenea, nu putem să eliberăm aceste concepte de
inevitabilele imprecizii ale cunoaşterii comune, după cum nu putem nici să construim clasificări
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exhaustive în jurul unor forme pure. Deşi astăzi există numeroase definiţii şi mai ales clasificări
ale regimurilor politice (aceasta a constituit o preocupare încă din perioada Antichităţii,
Aristotel de pildă) cel mai mare acord îl are aceea conform căreia regimurile politice se definesc
în funcţie de nivelul consensului cerut guvernaţilor. Democraţiile pluraliste legitimează
dezacordul; regimurile autoritare interzic expresia publică a dezacordului, în vreme ce sistemele
totalitare încearcă să elimine orice formă a acestuia, prin remodelarea mentalităţilor. În
continuare ne vom ocupa în special de totalitarism ca regim politic.

6.6.3 Studiul sistemelor totalitare
Totalitarismul şi implicaţiile sale pentru gândirea politică reprezintă o temă recurentă
pentru istoria intelectuală a secolului XX. Apărut în perioada interbelică doar în contexte
politice (Mussolini foloseşte termenul pentru prima oară în 1926) sau eseistice, modelul totalitar
beneficiază de o analiză nuanţată de-abia după cel de-al doilea război mondial sub influenţa
unor gânditori precum Hannah Arendt şi Carl Friedrich în Statele Unite şi Raymond Aron în
Europa. Definiţia totalitarismului este una foarte controversată, aflându-se în centrul unor
dispute cu miză ideologică, motiv pentru care, înainte de a defini caracteristicile totalitarismului
ca regim politic, trebuie să acordăm o anumită atenţie termenului în sine.
Totuşi, este nevoie de o anumită precauţie înainte de a ne aventura pe această cale:
toate studiile cu privire la totalitarism sunt, într-un fel sau altul, părtinitoare şi au un anumit
caracter ideologic. De asemenea, modalităţile de cercetare abordate (respectiv inductivă sau
deductivă) au şi ele implicaţii ideologice în funcţie de ceea ce se doreşte demonstrat. Utilizarea
modelului ca instrument de predicţie este o metodă care a fost deseori criticată 229 deoarece este
foarte dificil de găsit un „ideal tip” într-o anumită stare de lucruri. Un posibil răspuns pentru
această chestiune vine din partea lui John S. Reshetar Jr. care susţine că „aceeaşi critică este
valabilă şi pentru utilizarea unor adjective precum ‘democratic’, ‘constituţional’ sau
‘parlamentar’. Dacă ar fi să abandonăm toţi aceşti termeni pe motiv că nu există în practică
modele ideale ar însemna să sărăcim foarte mult limbajul ştiinţelor politice sau să fim obligaţi
să căutăm o serie întreagă de sinonime”

230

. Avem, aşadar, posibilitatea de a utiliza în analiză
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modelul totalitar, cu condiţia însă de a identifica o linie proprie în definirea sa şi o abordare
critică în ceea ce priveşte principalele sale caracteristici.
Nu există un consens printre teoreticienii totalitarismului nici în ceea ce priveşte
originile acestuia, plasate în funcţie de autor în trecutul civilizaţiei vestice, estice sau pur şi
simplu în identificarea acestuia ca fenomen specific secolului XX. Atât Michael Curtis, cât şi
Schapiro 231 identifică originile acestuia în Grecia antică. Scrierile lui Platon din „Republica”
recomandau „o înregimentare totală şi drastică, în care libertatea individului nu are nici o
semnificaţie, în care educaţia, conducerea ierarhică de către o elită, ocupaţiile şi gândurile sunt
toate prevăzute într-o schemă preexistentă” 232. Nici Aristotel nu este scutit de această acuză, cu
toate că este prezentat un citat trunchiat din „Politica” sa: „Insuflă neîncrederea printre supuşi,
îi face incapabili de acţiune şi le ucide spiritul” 233, adică formula clasică a atomizării, o prerechizită pentru regimurile totalitare. Pentru autorul american pare puţin relevant faptul că a
aplica concepte ale ştiinţei politice de astăzi în analiza unor realităţi sau scrieri trecute este o
deficienţă metodologică uriaşă. Aceasta este o vină de care nu sunt străini nici alţi cercetători,
deşi unii dintre ei sunt redutabili epistemologi ai ştiinţelor sociale. 234
Schapiro susţine că diferenţele dintre Grecia antică şi statele totalitare moderne este
aceea că în primul caz (foloseşte ca exemplu pentru acesta Sparta) existau state constituţionale
pentru care conceptul de tiranie era unul „excepţional, arbitrar indezirabil şi desemna o stare
patologică” 235 El admite validitatea teoretică a unei paralele între statele totalitare moderne şi
tiraniile Greciei antice, însă îşi ia o marjă de eroare specificând că o astfel de analogie „nu
trebuie împinsă prea departe, deoarece tiraniei clasice îi lipsesc multe caracteristici ale
regimului totalitar, precum ideologia, mişcarea totalitară şi mobilizarea populară spre un scop
utopic”

236

. Adică, am spune noi, cele mai importante caracteristici ale modelului totalitar aşa

cum se conturează el într-o încercare deductivă.
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Înainte de a trece mai departe trebuie să spunem că, din punctul nostru de vedere,
totalitarismul este un fenomen modern, apărut ca mişcare în secolul XX, iar ca regim o dată cu
nazismul german şi stalinismul din URSS. De asemenea, în ceea ce priveşte dezbaterile
teoretice cu privire la oportunitatea folosirii în continuare a conceptului, cu toate umbrele
ideologice şi epistemologice care planează asupra sa 237, suntem de părere că el continuă să
rămână relevant pentru teoria politică fie doar pentru că se referă la o realitate pe care nu o
descrie nici un alt concept concurent, dar mai ales pentru că renaşterea unei realităţi care să
corespundă termenului nu este imposibilă.

6.6.4 Modelul totalitar
În cele ce urmează vom face o scurtă trecere în revistă a tipologiilor modelului totalitar,
aşa cum apar ele în gândirea şi ştiinţa politică postbelică. Un prim moment rămas de referinţă
în studiul totalitarismului îl reprezintă lucrarea Hannahei Arendt „Originile totalitarismului”, o
lucrare amplă care impune în cercetarea ştiinţifică analiza similarităţilor regimurilor nazist şi
comunist, închizându-le pe amândouă sub denumirea de totalitarism. Arendt refuză categoric
ideea conform căreia totalitarismele secolului XX au fost precedate de alte regimuri totalitare,
fie ele din antichitate sau trecutul apropiat. De asemenea, Arendt nu găseşte responsabili printre
gânditorii anteriori mişcărilor totalitare pentru ideologia totală care le-a animat pe acestea. De
asemenea, nu a pretins nici un moment că totalitarismul a fost o consecinţă logică a unor anumiţi
factori istorici, ci, dimpotrivă, a subliniat condiţiile particulare care au făcut posibilă apariţia
acestuia în Europa.
Lucrarea sa cuprinde, în mare parte, descrierea factorilor istorici concreţi care au
condus la apariţia mişcărilor şi mai târziu a regimurilor totalitare. Printre aceste condiţii se
numără: existenţa maselor populare care să devină sensibile la retorica totalitară, existenţa
tehnologiei şi a unei tehnici a comunicaţiilor care să permită propagarea mesajului ideologic
etc. Însă mai important poate decât condiţiile de apariţie a mişcării totalitare este modelul
descris de cercetătoarea devenită americancă prin adopţie. Trebuie precizat că, spre deosebire
de cei care i-au urmat în studiul totalitarismului, aceasta nu şi-a propus o înşiruire de
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caracteristici, ci, mai degrabă, acestea pot fi delimitate doar la o lectură a lucrării sale. În linii
mari acestea ar fi:
•

mişcarea totalitară: aceasta este în acelaşi timp o condiţie sine qua non pentru
existenţa regimului şi în acelaşi timp o caracteristică a acestuia, deoarece
totalitarismul la putere nu renunţă la mişcare ca atare, ci încearcă să
înregimenteze în aceasta întreaga societate civilă. H. Arendt nu se teme să facă
o paralelă între societăţile secrete şi mişcarea totalitară: „Poate că cea mai
izbitoare asemănare între societăţile secrete şi mişcările totalitare se află în
rolul pe care-l joacă ritualul… Este evident că oamenii sunt mai sigur menţinuţi
laolaltă prin experienţa comună a unui ritual secret decât prin cunoaşterea
comună a secretului însuşi” 238;

•

partidul unic: nu partidul în sine este caracteristica principală (el se întâlneşte
şi în alte sisteme), ci mai degrabă organizarea internă a acestui partid. Un partid
unic devine partid unic totalitar atunci când sectorul conspirativ al partidului
revoluţionar se emancipează de sub controlul partidului şi aspiră la conducere,
implicând în acest proces dispariţia democraţiei de partid şi eliminarea (chiar
fizică) a facţiunilor, simultan cu procesul de înrolare a marii mase, needucate
şi „neutre” din punct de vedere politic;

•

liderul charismatic – este mult mai important decât partidul întreg pentru că, la
un anumit moment în existenţa mişcării totalitare, „conducătorul devine de
neînlocuit pentru că întreaga mişcare şi-ar pierde raţiunea de a exista fără
comenzile sale” 239;

•

ideologia – este vorba aici de o abordare negativă a ideologiei, în sensul de
istorism. Aceasta este înţeleasă ca un mijloc de manipulare, o teorie lipsită de
veridicitate tocmai pentru că presupune un anumit sens al istoriei şi implicit o
finalitate a acesteia. Ideologiei nu i se acordă însă un rol central. Ea este
periculoasă per se doar pentru componenta sa milenaristă. Însă, în regimurile
totalitare, ideologia nu este nimic în lipsa terorii şi a propagandei.

238 H.
239

Arent, op. cit, p. 501-502
Idem, p.489.
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•

poliţia politică – în fapt autoarea se concentrează mai degrabă pe teroarea pe
care regimurile totalitare o impun prin intermediul poliţiei politice şi pentru
aceasta nu face referire nici la legătura charismatică care se stabileşte între lider
şi mase şi nici la opresiunea birocratică puţin spectaculoasă, ci la lagărele de
exterminare ca instituţii fundamentale ale regimurilor totalitare;

•

propaganda – „este unul, şi poate cel mai important, dintre instrumentele
totalitarismului pentru a face faţă lumii netotalitare; teroarea, dimpotrivă, este
însăşi esenţa formei sale de guvernare”. Însă demonstraţia sa merge mai
departe, arătând că propaganda este, în egală măsură cu teroarea, fundamentul
totalitarismului, nu doar în exterior, ci şi în interior, pentru menţinerea
înregimentării.

O altă lucrare (poate cea mai importantă) de analiză a regimurilor totalitare este
„Totalitarian Dictatorship and Autocracy” 240 care, deşi completată, amendată sau pur şi simplu
contestată, continuă să fie cea mai des citată lucrare în domeniu. Astfel, puterea politică a
statului totalitar nu este limitată nici de constrângeri formale (constituţionale), în ciuda
volumului mare de acte normative, nici de presiuni venite din partea diferitelor grupuri din
societate. Un sistem totalitar este perfect capabil să-şi modeleze nu doar propria cultură şi
societate, ci şi un individ nou, prin recrearea continuă a unui mod de viaţă. Cei doi autori
identifică o serie de caracteristici comune, în special la nivel instituţional, ale tuturor
regimurilor totalitare 241:
•

„monopolul organizării”, adică un partid unic care se infiltrează în toate
celelalte sisteme de organizare socială, subminându-le autonomia şi cerând
deplină loialitate de la toţi membrii sistemului social. Fiecare individ este
obligat în acest fel să-şi asume un rol partizan. Această primă condiţie nu este
însă, după părerea noastră, una definitorie. Partidul unic este o situaţie destul
de des întâlnită şi în cazul regimurilor autoritare;

240 Carl J. Friedrich şi Zbigniew Brzezinski, op. cit.
241 Idem, p.3-13.
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•

„monopolul ideologic”, adică un sistem unic de credinţe care, combinat cu
prima trăsătură, implică o interpretare ideologică centralizată care organizează
până în cel mai mic detaliu viaţa de zi cu zi a membrilor societăţii totalitare.
Este vorba aici de o condiţie foarte importantă, însă nici ea singură nu dă seama
de realităţile sistemului totalitar. Ideologie totală, deşi există surse alternative
ale construcţiei ideologice, este şi ideologia democraţiei, cu setul ei de prerechizite. Pentru a avea caracteristicile ideologiei totalitare este nevoie de
celelalte trei condiţii;

•

„monopolul comunicaţional”, astfel încât în interiorul sistemului nu se aud
decât acele voci care susţin adevărul de stat. Spre deosebire de celelalte tipuri
de regim, am putea adăuga noi, în care sursele alternative de creaţie ideologică
pot să-şi expună, într-un grad de libertate mai mare sau mai mic, punctele de
vedere;

•

„monopolul forţei” – al controlului asupra armamentului;

•

un sistem perfect organizat al poliţiei politice – cel care asigură implantarea şi
susţinerea ideologiei de stat prin intermediul fricii;

•

„monopolul asupra economiei”, adică un sistem economic dirijat la nivel
central. Această ultimă caracteristică este una din cele mai contestate 242 în
cercetările care au urmat pentru că nu defineşte regimul nazist.

O altă critică a acestei taxonomii se referă la faptul că ea include, în mod nejustificat,
fascismul italian în rândul regimurilor totalitare, deşi acesta nu îndeplineşte nici măcar criteriile
enumerate de autori –, unul din exemplele în acest sens fiind cea de-a şasea caracteristică
enumerată de ei ca fiind specifică regimurilor totalitare, deşi în fascismul italian nu a existat
niciodată controlul economic, cu atât mai puţin un monopol.
După „Totalitarian Dictatorship and Autocracy” (în ordine cronologică) cea mai
reprezentativă lucrare referitoare la caracteristicile regimului totalitar este cea a lui Raymond

242 Vezi Giovanni Sartori, „Teoria democraţiei reinterpretată”, Polirom, Iaşi, 1999, p.187.
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Aron, „Democraţie şi totalitarism” 243, apărută în 1965. Conform acestuia, principalele
caracteristici ale societăţii totalitare sunt:
•

totalitarismul se instaurează doar în acele regimuri politice în care un singur
partid deţine monopolul activităţii politice;

•

partidul care deţine monopolul este înarmat cu sau animat de o ideologie căreia
îi conferă autoritate absolută şi care mai târziu devine adevărul absolut al
statului;

•

pentru a impune acest adevăr absolut, statul totalitar îşi însuşeşte două
monopoluri: cel al mijloacelor de coerciţie şi al mijloacelor de persuasiune.
Mijloacele de comunicare precum presa, radioul sau televiziunea sunt conduse
şi coordonate de stat prin reprezentanţii săi.

Cele mai multe activităţi profesionale şi economice sunt subordonate statului şi, întrun fel, devin parte a statului însuşi. Aşa cum statul este inseparabil de ideologia oficială, la fel
cele mai multe activităţi economice şi profesionale sunt influenţate de adevărul oficial.
Deoarece toate activităţile sunt de stat şi sunt supuse ideologiei statale, orice eroare,
fie ea în viaţa economică sau cea socială, este considerată un atac la adresa ideologiei. Aşadar,
la un capăt se află politizarea şi ideologizarea excesivă a oricărei posibile erori individuale, iar
la celălalt teroarea ideologică şi poliţienească.
Aron sublinia aceste elemente în încercarea de a face diferenţa între totalitarism şi
despotismul „obişnuit” ca fenomen mult mai des întâlnit şi cu origini istorice mult mai
îndepărtate. Ideea despotismului „obişnuit” este asimilată, după părerea lui Aron, cu cea a
conducătorului suprem, de necontrolat şi imprevizibil, care guvernează prin intermediul fricii
pe care o inspiră supuşilor. În cazul acestui tip de regim este de dorit ca supuşii să se conformeze
dorinţelor conducătorului, însă acesta nu doreşte să controleze toate aspectele vieţii supuşilor.
Un astfel de exemplu îl oferă majoritatea regimurilor feudale.

243
Raymond Aron, „Democratie et totalitarisme”, Gallimard, Paris, 1985, p.287. O traducere a acestui capitol a
apărut şi în limba română, „Despre totalitarism” (trad. de C. Preda) în Litere, Arte, Idei, nr. 31 (116) anul II, p. 1,
6-7.
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Pentru a putea vorbi însă de totalitarism, este nevoie de o serie de condiţii speciale,
care includ printre altele: existenţa partidelor politice, a comunicării de masă şi a unui aparat
poliţienesc foarte complex. De asemenea, existenţa statului totalitar depinde de cea a unei
ideologii: „o reprezentare cuprinzătoare a lumii istorice, a trecutului, prezentului şi viitorului, a
ceea ce există şi a ceea ce ar trebuie să fie” 244.
La fel ca Arendt, Aron este de părere că totalitarismul este condiţionat de existenţa
unei mişcări politice cu un scop bine definit. Ambele exemple de regim totalitar la care se referă
(Germania nazistă şi Rusia stalinistă) au fost legate de o mişcare politică (ceea ce Arendt
numeşte mişcare totalitară) care şi-a format ideologia în raport cu critica regimurilor existente.
În Rusia, mişcarea bolşevică a îmbrăţişat marxismul în timp ce se afla în opoziţie (cei mai mulţi
reprezentanţi chiar în exil) în timpul regimului ţarist; Partidul Nazist şi-a dezvoltat teoriile
superiorităţii rasiale germane, ale conducerii autoritare şi expansionismului în timpul opoziţiei
active faţă de Republica de la Weimar.
Pentru a sintetiza diferitele puncte de vedere prezentate, putem spune că totalitarismul
tinde să creeze o societate şi un om nou. Iar pentru aceasta are nevoie de o matriţă – furnizată
de ideologia oficială care tinde să golească de conţinut vechile norme sociale şi să le înlocuiască
cu precepte noi. Monopolul economic şi al forţei sunt de asemenea enumerate printre
caracteristici – deşi acestea sunt cele mai contestate pentru că, pe de o parte, monopolul
economiei nu face parte din trăsăturile caracteristice naţional-socialismului, iar, pe de altă parte,
monopolul forţei există în orice stat, inclusiv în cele democratice, ceea ce face ca această
trăsătură să nu fie nici pe departe specifică regimului totalitar. Pentru a asigura impunerea, dar
şi acceptarea acestui nou sistem de viaţă sunt folosite toate sistemele de control, de la cel mai
comun al recompensei şi pedepsei până la cel specific acestui regim, teroarea. Principiul
organizaţional al societăţii îl reprezintă partidul unic; acesta este mentorul sistemului deoarece
este principalul furnizor pentru fluxul interpretărilor ideologice. Acesta este în acelaşi timp
furnizorul şi gardianul sistemului, motiv pentru care nu acceptă existenţa altei grupări autonome
în societate, deoarece pluralismul conduce la limitarea puterii politice. Toţi autorii menţionaţi
amintesc faptul că aceste trăsături ale regimurilor totalitare sunt interdependente. Fiecare în
parte este funcţie a celorlalte, în timp ce luate împreună dau un model al regimului totalitar.

244

Idem, p.95.

143

VI. TOTALITARISMUL CA REGIM POLITIC

6.6.5 Către o încercare de definire
După această scurtă trecere în revistă a celor mai influente puncte de vedere cu privire
la caracteristicile comune statului totalitar, vom încerca o sinteză critică a lor pentru a defini în
termeni proprii regimul totalitar. Deoarece încercarea este una deductivă (ca şi cele ale autorilor
consacraţi), vom face referire în special la URSS-ul stalinist şi Germania hitleristă, acestea fiind
situaţiile exemplare de regim totalitar. Excludem din această categorie fascismul italian care nu
doar că nu a exacerbat o ideologie totală, dar nici nu şi-a propus un proiect revoluţionar de
societate. Mai mult, Italia mussoliniană a acceptat, într-o mare măsură, pluralismul politic, ceea
ce contrazice radical premisele statului totalitar. 245
Atât în URSS, cât şi în Germania al cărei proaspăt cancelar devenise Adolf Hitler,
violenţa statului se transforma încet în teroare împotriva unor întregi grupuri sociale: evreii şi
comuniştii, dar nu mai puţin liberalii în Germania, ţăranii îmbogăţiţi, credincioşii, bătrânii
comunişti, minorităţile naţionale şi toţi cei consideraţi reacţionari în URSS-ul stalinist.
Teroarea însă şi exterminarea în masă nu ar fi putut apărea decât într-un moment în
care se făcea trecerea de la clasă la masă, când un mare număr de indivizi intra pe scena istoriei,
fără a găsi însă pregătite partidele politice pentru această noutate. Este un context istoric
favorabil acelor mişcări, devenite mai târziu partide de guvernare care fac apel direct la mase.
„Statul totalitar este un stat al maselor”, susţine E. Lederer, iar alţi teoreticieni l-au urmat
susţinând că „omul masă” sau „societatea de masă” este fundamentul sau baza de recrutare a
mişcării totalitare care vorbeşte în numele masei şi îşi afişează punctele comune cu aceasta. 246
În numele unei ideologii legitimatoare (rasistă, proletară sau religioasă în Iranul de
astăzi), are loc un efort constant de abolire din societate a tuturor clişeelor culturale şi spirituale
existente. În acest sens, tehnicile de îndoctrinare au un rol esenţial mai ales în ceea ce priveşte
tânăra generaţie. Regimurile totalitare nu au drept scop instaurarea unui monolitism exterior
adică o ordine publică aparentă, fără dezacorduri vizibile. Ele au nevoie de o adeziune deplină
şi lipsită de rezerve la proiectul lor de societate. Cei care nu sunt dispuşi să acorde această

245
J. Gregor, „The Ideology of Fascism; the Rationale of totalitarianism”, Free Press, New York, 1969,
p. 23-277.
246
Emil Lederer, „State of masses”, New York, 1940, p.45. Acelaşi punct de vedere îl susţine şi H. Arendt în
capitolul X al lucrării citate.
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susţinere sunt susceptibili de a fi marginalizaţi sau, mai mult, eliminaţi. Tăcerea în statul
totalitar nu este suficientă, e nevoie de acord deplin şi rostit.
Totalitarismul îmbină dezideratul controlului deplin asupra spiritelor cu utilizarea
tehnicilor moderne de organizare, de comunicare şi de management. Aceste tehnici permit
gestionarea unui univers concentraţionar vast, mobilizarea centralizată a mijloacelor de
propagandă şi funcţionarea unui aparat poliţienesc sofisticat.
Redusă la esenţial, noţiunea de totalitarism cere două observaţii: mai întâi, ea nu poate
defini decât situaţii efemere. Fascinat de distrugere şi moarte, totalitarismul presupune existenţa
unei tensiuni permanente a energiilor cu scopul de a elimina sau de a absorbi toate convingerile
disidente; el are nevoie de o stare de paroxism constantă care întreţine crizele interioare,
tensiunile internaţionale sau starea de război. De aici caracterul trecător, fie prin distrugere, fie
prin reformă. O a doua observaţie este legată de disputele care au avut loc în legătură cu
apropierea între un stat rasist şi patria comunismului. Fără îndoială, noţiunea de totalitarism a
avut o întrebuinţare pur politică: asocierea în aceeaşi categorie a adversarilor de orice coloratură
ai democraţiei occidentale 247 şi ai capitalismului liberal.
Aceasta pune o problemă de abordare metodologică: dacă maniera de guvernare are
mai multă sau mai puţină importanţă în raport cu proiectul de societate (ipoteză a celor care
încadrează sub aceeaşi umbrelă ideologică stalinismul şi nazismul). Se pare că răspunsul la
această întrebare tinde să le dea dreptate dacă avem în vedere faptul că maniera în care sunt
duse la îndeplinire proiectele sociale condiţionează natura reală a obiectivelor atinse (un regim
care guvernează prin violenţă are puţine şanse de a atinge scopurile eliberării sociale sau
democratice). Mai mult decât atât, problema centrală a ştiinţelor politice este cum funcţionează
un sistem politic, iar la acest nivel noţiunea de totalitarism se dovedeşte a fi una operaţională.
Ea ne permite să înţelegem cum sisteme de legitimare eficace, asociate cu tehnici de încadrare
riguroase, favorizează punerea în practică a unei dinamici a puterii, iar în cazul guvernaţilor le
răstoarnă un întreg sistem normativ şi le anihilează orice dorinţă contestatoare. Apropierea între
modurile de guvernare ne permite să înţelegem mecanismele (politice şi psihologice) prin care
militanţii de extremă stângă au devenit susţinători fervenţi ai extremei drepte sau invers; cum

247
Din acest motiv există şi opinia, larg întâlnită, conform căreia analiza islamismului ca formă de totalitarism
ţine de o practică ideologizantă a democraţiilor occidentale prin care orice sistem care nu corespunde propriei
ideologii şi practici este unul totalitar.
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tematicile revoluţionare au putut fi recuperate şi transformate de radicalismul de dreapta şi,
invers, cum tematicile antisemite şi xenofobe au fost preluate de regimurile comuniste.

6.6.6 Caracteristicile sistemului totalitar
După această trecere în revistă a noţiunii de totalitarism, a sensurilor şi caracteristicilor
atribuite ei şi după delimitarea în termeni proprii semnificaţiilor ei, vom enumera în continuare
trăsăturile pe care le considerăm relevante pentru regimul totalitar.
În primul rând trebuie spus că aceste caracteristici nu trebuie căutate la nivelul formal
al constituţiilor sau legilor deoarece conducerea totalitară are o logică proprie care ignoră atât
dreptul, cât mai ales distincţia între stat şi societatea civilă 248. Constituţia stalinistă din 1936 a
fost, în literă (şi mai puţin în spirit), cea mai democratică din lume, iar constituţia de la Weimar
nu a fost niciodată abolită în mod oficial 249.
Regimul totalitar instituie în societate un terorism ideologic şi poliţienesc cu caracter
represiv. Iar acest terorism nu este în beneficiul statului şi al instituţiilor sale oficiale, ci, trecând
prin nenumărate centre paralele de putere, în beneficiul şefului. Aşa cum scrie Hannah Arendt:
„Totalitarismul diferă radical de alte forme de opresiune politică pe care le cunoaştem, cum ar
fi despotismul, tirania şi dictatura. Oriunde a ajuns la putere, totalitarismul a dezvoltat instituţii
politice cu totul noi şi a distrus toate tradiţiile sociale, judiciare şi politice ale ţării... Regimul
totalitar a transformat întotdeauna clasele în mase, a înlocuit sistemul partidelor nu cu dictatura
unui singur partid, ci cu o mişcare de masă, a mutat centrul puterii de la armată la poliţie şi a
stabilit o politică externă făţiş orientată spre dominaţie mondială” 250. Această dinamică
totalitară, care se găseşte în egală măsură în Germania hitleristă, în URSS-ul stalinist şi în China
maoistă se bazează, după părerea noastră, pe patru elemente caracteristice:

„…în punctul acesta iese la iveală deosebirea fundamentală dintre conceptul totalitar al dreptului şi toate
celelalte. Politica totalitară înlocuişte un corpus de legi cu altul, ea nu instituie propriul său consensus iuris, nu
creează, în favoarea unei singure revoluţii, o nouă formă de legalitate. Sfidarea sa în faţa tuturor legilor pozitive,
chiar şi a celor proprii, are drept consecinţă faptul de a crede că se poate lipsi de orice consensus iuris, fără,
totuşi, să se resemneze la statutul tiranic al absenţei legii arbitrarului şi fricii. Ea se poate lipsi de consensus iuris
pentru că promite a elibera îndeplinirea legii de orice acţiune şi voinţă a omului; şi promite dreptatea pe pământ
întrucât pretinde că va face din omenire însuşi întruparea legii”, Hannah Arendt, op. citată, p. 599.
249
P. Birnbaum scria în legătură cu regimul hitlerist: „Mişcarea totalitară a bulversat instituţiile, a distrus statul şi
a născut în schimb o mulţime de puteri concurenţiale care i-au ameninţat propria eficacitate şi coeziune”.
„L’introuvable Etat totalitaire” în „Dimension du pouvoir”, PUF, Paris, 1985, p.188.
250
H. Arendt, op. cit, p.596-7.
248
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1. Cultul paroxistic al şefului: mai mult decât un dictator, învestit cu o putere absolută,
conducătorul este capul mişcării care trebuie să remodeleze societatea întreagă; el trebuie să
exprime şi să explice aspiraţiile inconştiente ale maselor sub forma unui ideal colectiv superior.
În ultimă instanţă, el este singurul care ştie pentru că el este cel care încarnează „linia justă” a
mişcării sau sufletul colectiv al mişcării. Eficacitatea politică şi psiho-socială a cultului
personalităţii se manifestă în proiecţiile emoţionale intense ale mulţimilor. Marile manifestări
ale maselor favorizează abolirea reperelor raţionale ale fiecărui individ, deoarece pentru un
anumit moment se realizează comuniunea puternică cu conducătorul. Această comuniune este
sprijinită prin intermediul tuturor mijloacelor de comunicare care poartă încontinuu şi peste tot
cuvântul infailibil al liderului. Aşadar, sistemele totalitare realizează un consens fondat pe
exploatarea sistematică a unor angoase arhaice şi a pasiunilor atavice.
2. Monopolul ideologic: în toate sistemele totalitare triumfă o concepţie riguroasă
asupra adevărului care nu permite existenţa nici a îndoielilor, nici a discuţiilor şi care blamează
până la a acuza de complot pe oricine profesează sau proferează una din doctrinele „eronate”.
Ceea ce contează nu este atât conţinutul explicit al doctrinelor care poate fi redus, în general, la
idei simple: rasism şi antisemitism în Germania nazistă, marxism-leninism în versiunea
stalinistă sau maoistă, un Islam al dezmoşteniţilor în şiismul lui Khomeini. Ideologia unică este
un principiu de coerenţă care permite solicitarea obedienţei absolute şi susţine distrugerea
instituţiilor socio-culturale, a religiilor sau a filosofiilor în numele falsităţii acestora, creând
astfel un nihilism al valorilor pe care avea să se modeleze modelul noii societăţi.
În perspectiva sa dinamică, ideologia monolitică permite mobilizarea constantă a
maselor, substituind lumii reale un univers al ficţiunii în care elementele paranoice joacă un rol
esenţial. În acest fel, în această (pato)logică pot apărea categorii umane vaste care să fie
identificate ca „duşmani obiectivi”. Evreii, ameninţare la adresa purităţii sângelui arian,
complotorii şi sabotorii hitleristo-troţkişti doritori de a distruge realizările socialismului sunt
tot atâtea reprezentări mitice care permit explicarea tuturor insucceselor (ţapul ispăşitor), însă,
în acelaşi timp, justifică şi necesitatea existenţei conducătorului ca protector indispensabil.
3. Monopolul asupra tuturor mijloacelor de control şi persuasiune: instaurarea
totalitarismului presupune eliminarea tuturor instituţiilor susceptibile de a interveni în dinamica
sa internă de luare în stăpânire a întregii societăţi. Abolirea pluralismului politic şi distrugerea
opoziţiei, legale sau clandestine; punerea sub control strict a sindicatelor, a bisericilor şi a
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tuturor formelor de instituţii sociale; crearea structurilor de încadrare a tineretului;
supravegherea extrem de atentă a armatei, dublate de miliţii (SA, SS în Germania, miliţiile
muncitoreşti în URSS) şi, în fine, construirea unei uriaşe maşini de propagandă pentru folos în
egală măsură intern şi extern.
Însă partidul unic nu reprezintă un criteriu al regimului totalitar, la fel cum o
caracteristică nu este nici monolitismul aparatului de stat. Chiar dimpotrivă: aşa cum aminteam,
în statul totalitar există o multiplicare a polilor de putere. Partidul Nazist, care, la începutul
regimului hitlerist se afla în confruntare deschisă cu SA-ul, a devenit în timp, o dată cu apariţia
şi creşterea SS-ului, o cochilie goală de conţinut; partidul comunist în timpul lui Stalin îşi va
pierde treptat puterea în favoarea principalului organ de securitate: KGB.
Acelaşi lucru este valabil pentru maşina administrativă a statului. Multiplicarea
serviciilor aflate în concurenţă este regula generală, iar motivul pentru aceasta îl constituie în
special dualismul partid-stat, care nu este consecinţa unui curs involuntar al lucrurilor, ci
reprezintă o tehnică specială a guvernării. Concurenţa continuă între servicii ale căror funcţii
interferează şi ale căror sarcini sunt identice face aproape imposibilă orice opoziţie sau
încercare de sabotaj. Mai mult, în acest fel fiecare autoritate publică, ca şi masele guvernate, se
va teme doar de voinţa şefului suprem sau de imprevizibilitatea poliţiei politice, şi nu de o
autoritate superioară sau o sancţiune legală. Acest sistem care slăbeşte treptat toate instituţiile
intermediare susceptibile de a interveni între conducător şi mase creează o stare de insecuritate
juridică generalizată care constituie o tehnică eficace de înregimentare mentală.
4. Sistemul poliţienesc şi concentraţionar: fluxul incriminărilor cu caracter penal şi
teroarea permanentă sunt principalele pârghii de acţiune asupra psihicului supuşilor regimului.
De la ultimul cetăţean până la somităţile regimului, nimeni nu este ferit de un denunţ pentru
sabotarea intereselor revoluţionare. Categoria suspecţilor este definită, bineînţeles, în funcţie
de principiile ideologice: evrei sau comunişti, respectiv „vestigii ale claselor exploatatoare” sau
agenţi ai imperialismului occidental. Însă, spre deosebire de un regim dictatorial sau autoritar,
totalitarismul împinge categoria potenţialilor suspecţi la maxim: nu există practic nici un
cetăţean al respectivului stat, membru sau nu al aparatului de partid şi de stat, care să fie în afara
suspiciunii. Oricine poate deveni, în orice moment, suspect şi de aici, fără judecată sau cu un
simulacru de judecată acolo unde situaţia o cere, condamnat. Toate cercetările asupra
subiectului arată că, acolo unde regimul totalitar atinge paroxismul, între indivizi domneşte un
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climat de neîncredere totală. Hipertrofia aparatului poliţienesc tinde să facă din fiecare delatorul
virtual al vecinului său.
Taberele de concentrare, instituţie tipică a regimurilor comuniste, permit dispariţia în
masă a indivizilor suspecţi şi creează astfel o presiune permanentă asupra ansamblului social.
Însă, în acelaşi timp, reprezintă un fel de laborator al comunismului în care sunt create condiţiile
unei dezumanizări absolute a victimelor în egală măsură cu dezumanizarea gardienilor. Ele se
constituie în „cea mai totalitară societate realizată vreodată” 251.
Astfel, putem afirma că, vorbind despre regimuri totalitare, facem referire la o religie
politică (ideologia totalitară) impusă unei mase mari de indivizi prin intermediul tehnicilor de
propagandă şi teroare. Instrumentul acestei dominaţii este liderul totalitar, amestec de zeu şi
preot, care mânuieşte ritualurile şi ceremonialurile puterii, iar acolo unde acestea se dovedesc
insuficiente este dublat de poliţia politică, principalul instrument al terorii. Toate acestea au loc
într-un univers concentraţionar, care manifestă în acelaşi timp nevoia de închidere în sine şi de
expansiune prin cucerire.
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David Rousset, L’univers concentrationnaire, Minuit, Paris, 1965, p.56.
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În acest capitol ne propunem ca prin folosirea metodei descriptive, să arătăm că există
guvernări bazate pe religie fără ca acestea să conducă spre regimuri totalitare, apoi prin metoda
deductivă şi folosind ca instrumente de cercetare conceptele formulate în capitolele anterioare
să analizăm islamismul ca regim politic, luând ca studiu de caz regimul taliban din Afganistan
în perioada 1996-2001.

7.1 Guvernări religioase
Dacă plecăm de la ipoteza că politica este procesul prin care grupurile iau decizii,
există cel puţin trei domenii semnificative în care se poate discuta problema procesului
decizional în cadrul grupurilor în relaţie cu religia:
•

chestiuni interne ale religiei – politica internă poate fi privită drept ordinea
administrativă a unei religii (cel puţin în măsura în care o religie are o astfel
de ordine) şi se referă la autoritate şi responsabilităţi, conducere individuală şi
de grup, depinzând, în ultimă instanţă, direct sau indirect, de principiile
fondatorilor religiei respective;

•

chestiuni externe religiei – politica externă a unei religii se referă la modul în
care aceasta reacţionează şi îndrumă membrii în societate şi în lumea
înconjurătoare;

•

chestiuni în care deciziile religiei sunt intercorelate cu cele politice – în cazul
unei relaţii oficiale între religie şi guvern, atunci când învăţăturile şi modul de
administrare al religiei au efecte asupra membrilor societăţii, indiferent dacă
aceştia sunt membri ai respectivei religii sau nu (în cazurile extreme, cei care
nu sunt membri ai religiei respective nu sunt recunoscuţi oficial).

Există de asemenea ideea generală a reacţiei altor grupuri la fiecare dintre acestea:
pentru politica internă, există grupuri care resping o anumită politică, pentru politica externă
există indivizi neafiliaţi religiei, sau autorităţi sau elemente guvernamentale care reacţionează
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la alegerile făcute de respectiva religie şi la influenţa ei asupra societăţii aşa cum o văd ei, iar,
în cazul în care religia este „la putere”, există alegeri administrative care au implicaţii religioase.
Atunci când instituţii ale religiei sunt echivalate cu instituţiile publice, avem o formă
de guvernare teocratică.

7.2 Teocraţia
Termenul „teocraţie” îşi are originea în grecescul theokratia, care înseamnă „domnia
lui Dumnezeu”. La rândul său, acesta provine din cuvintele greceşti theos, cu sensul de
„divinitate”, şi kratein, cu sensul „a guverna, a conduce”. Astfel, sensul termenului în greacă
era „guvernare de către Dumnezeu/zei” sau încarnări omeneşti ale lui Dumnezeu/ale zeilor.
Termenul a fost folosit pentru prima dată de Josephus Flavius în secolul I pentru a
descrie guvernarea caracteristică pentru evrei. Definiţia lui J. Flavius a fost acceptată până în
perioada iluministă, când termenul a început să capete conotaţii mai universale şi fără îndoială
negative, mai ales în opera lui Hegel. Teocraţia a fost utilizată cel mai adesea ca termen pentru
a defini societăţi nepopulare din punct de vedere politic ca fiind cumva mai puţin raţionale sau
dezvoltate. Conceptul este folosit în sociologie şi alte ştiinţe sociale dar adesea în sens lărgit,
mai ales în retorica populară.
În sensul modern, obişnuit, teocraţie înseamnă fie guvernare sub îndrumare divină fie,
mai adesea, guvernare de către sau controlată de instituţii şi lideri religioşi. Pentru credincioşi,
teocraţia este o formă de guvernare în care puterea divină guvernează un stat lumesc, omenesc,
fie prin încarnare personală, fie, mai des, prin reprezentanţi religioşi instituţionali (adică o
biserică), ce înlocuieşte sau domină guvernul civil. 252
Pentru cei care nu cred în religia respectivei teocraţii sau care consideră că instituţiile
politice nu aplică în mod corect recomandările divine, teocraţia este o formă de oligarhie sau
chiar tiranie a preoţilor conducători. În accepţiunea cea mai comună a termenului de teocraţie,
anumiţi lideri civili sunt şi conducători ai religiei dominante. Politicile guvernamentale sunt fie
identice, fie puternic influenţate de principiile religiei respective şi, de regulă, guvernul pretinde
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că îşi exercită autoritatea în numele lui Dumnezeu sau al unei puteri divine, conform religiei
respective.
Aceste caracteristici se aplică şi regimului cezaropapist. Ca exemplu Imperiul Bizantin
nu era o teocraţie deoarece patriarhul era subordonat împăratului, şi nu invers; similar, în Anglia
dinastiei Tudor coroana a obligat biserica să se despartă de Roma astfel încât puterea regală (şi,
mai ales după aceea, parlamentară) să poată prelua controlul total asupra noii ierarhii anglicane
– nume naţionalist – şi să confişte aproape toate proprietăţile şi veniturile bisericii.
O teocraţie are fie caracter monist, în sensul că ierarhia administrativă a guvernului se
suprapune ierarhiei administrative a religiei, fie poate avea două „ramuri”, dar ierarhia
religioasă o domină pe cea guvernamentală.
Trebuie făcută deosebirea dintre teocraţie şi alte forme de guvernare, seculare, care au
şi ele o religie de stat, şi unele monarhii în care şeful statului îşi legitimează autoritatea coroanei
ca fiind deţinută „prin voia lui Dumnezeu”, tinzând să capete o aură sacră. Atunci când există
o religie de stat sau oficială, există un contract pe termen lung între ierarhiile politice şi
bisericeşti. O monarhie care se afirmă ca având legitimitate divină poate domina sfera religioasă
(cezaropapism), sau poate fi atât de dependentă de aceasta, pentru a-şi obţine legitimitatea, încât
statul să nu aibă autonomie faţă de religie (teocraţie). De obicei, monarhiile cu susţinere
religioasă se află undeva între cei doi poli, în funcţie de puterea relativă a instituţiilor politice
şi religioase.

7.3 Alte tipuri de guvernări religioase
Guvernarea de către o biserică sau structură religioasă analogă este cunoscută sub
numele de ecleziocraţie. Termenul este derivat din ecclesia care înseamnă congregaţie, biserică,
şi kratein – a guverna.
Teocraţia şi ecleziocraţia trebuie diferenţiate de formele de guvernare influenţate de
concepte religioase sau în care credincioşii deţin poziţii de autoritate câştigate prin mijloace
politice. O ecleziocraţie sau teocraţie este guvernată de ierarhia unei anumite biserici sau cult
religios, şi nu doar un guvern influenţat de concepte religioase.
O modalitate mai clară de a face distincţia între teocraţie şi ecleziocraţie ar fi
următoarea: o teocraţie absolută este situaţia în care se consideră că liderul civil are o relaţie
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directă, personală cu Dumnezeu, de exemplu un profet, ca în cazul israeliţilor atunci când erau
conduşi de Moise, sau al musulmanilor sub conducerea lui Mahomed – prin urmare, situaţia în
care legea proclamată de conducător este considerată o revelaţie divină, aşadar, lege a lui
Dumnezeu. Ecleziocraţia, pe de altă parte, este situaţia în care conducătorii religioşi îşi asumă
un rol conducător în stat, dar nu se pretind instrumente ale revelaţiei divine. Un exemplu
relevant ar fi acela al principilor-episcopi din Evul Mediu european, în care episcopul era şi
conducător politic. Papalitatea, în statul papal, ocupă o poziţie de mijloc între teocraţie şi
ecleziocraţie, întrucât papa nu se consideră un profet care primeşte revelaţii de la Dumnezeu,
ci pur şi simplu un interpret (în anumite cazuri infailibil) al unor revelaţii deja primite.
Hierocraţia este un termen inventat de Max Weber pentru a defini formele
instituţionale de autoritate într-o comunitate religioasă. În ciuda aparenţelor, el nu se referă la
o guvernare seculară. Un sinonim ar fi guvern ecleziastic.

7.4 Teocraţii în istorie
Cele mai mari şi mai cunoscute teocraţii în istorie sunt Califatele Umayyad şi Abassid
(în perioada de început), şi statele papale. Un exemplu des menţionat din antichitate este Egiptul
faraonic, în care regele era un personaj divin sau semidivin care conducea în mare măsură prin
intermediul preoţilor. În sens strict, la început a fost vorba mai degrabă de un regim cezaropapist
decât de unul teocratic, întrucât conducătorii politici au preluat controlul asupra religiei, şi nu
invers, dar, o dată ce faraonul (începând cu Ramses al II-lea) a fost recunoscut drept zeu
(încarnare a zeului), cele două definiţii s-au suprapus.
În creştinism. Geneva în perioada de vârf a influenţei lui John Calvin este adesea
considerată o teocraţie protestantă. Acelaşi lucru poate fi spus despre unele regimuri suverane
conduse de prinţi ai bisericii (în principal episcopi-principi) în catolicism sau în creştinismul
ortodox în Europa de Est, dar această clasificare este discutabilă întrucât aceştia pur şi simplu
reuneau într-o singură funcţie rolul clerical şi pe cel de şef de stat şi guvern într-un stat feudal
(adesea cu unul sau mai multe astfel de titulaturi asociate funcţiei de prelat, de exemplu
episcopii care erau în acelaşi timp pairi ai Franţei).
Muntenegru este un exemplu singular de monarhie care şi-a cedat de bunăvoie puterea
autorităţii ecleziaste, aşa cum a făcut ultimul membru al Casei Crnojevic (numit Mare Voievod,
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şi nu prinţ suveran), pentru a menţine unitatea naţională în faţa cuceririi otomane. Când
Muntenegru şi-a reluat succesiunea dinastică seculară, prin proclamarea principatului în 1851,
a făcut-o în favoarea ultimului principe-episcop, care şi-a schimbat titlul din Vladika [episcop]
şi conducător al Muntenegrului şi al Brdei în „Prin voia Domnului Principe şi Suveran al
Muntenegrului şi al Brdei”, transformând astfel o dinastie de facto (familia Petrovic-Njegos din
1696) într-una ereditară.
Statele papale din Italia (şi Avignon) au fost de asemenea teocraţii şi predecesoarele
actualului oraş-stat Vatican. Florenţa sub domnia scurtă a lui Girolamo Savonarola este şi ea
considerată o teocraţie.
În islam. Perioada în care Medina a fost condusă de Profetul Mahomed este
considerată teocraţie. Până în anul 630, Mahomed înfiinţase o teocraţie în Mecca. Mai puţin
clară a fost guvernarea intermitentă a Akhoond (imami) în ceea ce a devenit cunoscut drept
statul princiar Swat, o vale din Provincia Frontierei de Nord-Vest din India britanică şi apoi din
Pakistan.
În budism. Perioada în care Dalai Lama au condus Tibetul, mai ales înainte de anumite
reforme din secolul XX, este considerată o teocraţie lamaistă (budistă) până când Dalai Lama
a plecat în exil şi Republica Populară Chineză şi-a anexat ţara. Cu toate acestea, natura
budismului tibetan face ca acest termen să reprezinte o definiţie incorectă tehnic, dat fiind că în
budism nu divinităţile, ci „sfinţii” se reîncarnează în boddhisattva, numiţi „Buddha în viaţă” şi
care adesea preiau funcţii clericale, iar uneori chiar politice. Mongolia Exterioară a avut de
asemenea un Lama teocratic (înainte ca sovieticii să instaureze un regim comunist), însă aici
încă de la început, în 1639, când fiul hanului mongol Urga a fost numit Buddha încarnat (Bogdo
gegeen), dinastia a fost asociată cu teocraţia şi aristocraţia seculară.
În alte momente din istorie, s-au înfiinţat state teocratice sau semi-teocratice ca formă
de protest social sau din idealism utopic. Cea mai notabilă încercare de acest gen a fost
reprezentată de Regatul Ceresc Taiping din China secolul al XIX-lea. Colonia Golfului
Massachusetts a funcţionat cea mai mare parte a secolul al XVII-lea ca teocraţie dominată de
puritani.
O altă ecleziocraţie a fost guvernarea Statului Deseret, o entitate independentă care a
rezistat foarte puţin, înfiinţată în Vestul american de Biserica lui Iisus Hristos a Sfinţilor Zilelor
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de pe Urmă. Criticii dreptei creştine din Statele Unite acuză adesea mişcarea de trăsături
„teocratice”.
Japonia a fost formal o teocraţie, până la înfrângerea în cel de-al doilea război mondial,
când Împăratul Hirohito a fost obligat să renunţe la afirmaţia tradiţională că Împăratul Japoniei
este divin, descendent al Zeiţei Soarelui, Amaterasu.

7.5 State actuale cu aspecte teocratice
Iran
Iranul poate fi considerat o teocraţie, deoarece preşedintele ales şi legislativul sunt prin
constituţie subordonaţi faţă de două instituţii rezervate clericilor şiiţi: Conducătorul Suprem al
Iranului (Rahbar) şi Consiliul Gardienilor, care hotărăsc chiar şi cine poate participa la alegeri.
Autorităţile iraniene definesc Iranul drept o democraţie religioasă. Conducătorul
Suprem este considerat şeful absolut al statului şi al guvernului, în timp ce preşedintele este
considerat principalul executant al politicilor. Mohammad Khatami (fost preşedinte) a descris
sistemul politic iranian ca un model democratic alternativ, numit „democraţie religioasă” 253, în
care valorile religioase joacă un rol important pe scena publică într-o societate de oameni
religioşi. Din punctul lui de vedere democraţia religioasă este un exemplu de existenţă a
valorilor democratice într-un context cultural diferit. 254 El consideră că democraţia poate fi
seculară sau religioasă, în funcţie de aspectele pe care le preia din societate. 255 Din punctul
nostru de vedere acest concept este plin de confuzii.
Israel
Israelul poate fi privit ca un stat cu aspect teocratic, având în vedere promovarea de
către stat a instituţiilor religioase evreieşti în scopul realizării integrităţii ţării ca „ţinut natal al
evreilor”, deşi conform constituţiei orice persoană de orice religie poate fi cetăţean al Israelului,
cu drepturi depline şi egale. Există puţine cazuri în care legea evreiască (Halakha) se
intersectează cu legislaţia civilă, mai ales în ce priveşte aplicarea căsătoriei religioase pentru
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cetăţenii israelieni, în loc de căsătorii civile. O altă instituţie promovată de stat este yeshiva –
seminar iudaic ortodox, finanţat în mare parte de stat.
Arabia Saudită
Arabia Saudită este condusă în conformitate cu o versiune wahhab a Sharia, iar
Coranul este declarat Constituţia ţării. Prin urmare, statul este clasificat uneori ca teocratic, dar
oficial şi din punct de vedere politic este o monarhie ereditară, în care regele are putere aproape
absolută, iar instituţiile religiei oficiale sunt subordonate (ceea ce corespunde mai degrabă
cezaropapismului, unde guvernul controlează şi principalele instituţii religioase).
Vaticanul
Oraşul-stat Vatican este teocratic într-un sens foarte restrâns, având autoritate
administrativă doar asupra unui teritoriu foarte mic, dar aceasta nu este principala sa funcţie.
Conform Tratatului de la Lateran, legile şi practicile seculare din Vatican le respectă pe cele ale
Italiei. Guvernul italian se ocupă şi de securitatea oraşului-stat Vatican, inclusiv de prevenirea
şi contracararea atacurilor şi de judecarea infractorilor.
Statele papale, predecesoarele Oraşului-Stat Vatican, funcţionau într-o măsură mai
mare ca teocraţii, cu pedepse incluzând excomunicarea.
Athos (Muntele Sfânt), Grecia
Muntele Athos este singura unitate administrativă autonomă din Grecia, un stat care
aplică dreptul roman şi este complet unitar din toate punctele de vedere. Muntele Athos este
teocratic, condus în întregime de călugări, al căror consiliu îşi are sediul în capitala Karyes şi
controlează accesul persoanelor (vizitatorilor). Doar bărbaţi creştini ortodocşi se pot stabili
permanent pe Athos, unde există 20 de aşezăminte monastice. Conducerea spirituală este
realizată de Patriarhatul Ecumenic al Constantinopolului, cu sediul în Istanbul. Există o forţă
de poliţie religioasă care are autoritatea de a impune ordinea, de exemplu interzice folosirea
instrumentelor muzicale de către vizitatori. Poliţia greacă are autoritatea de a aplica, cu
permisiunea călugărilor, legea civilă a Greciei şi deciziile Patriarhiei, luate conform Canonului,
de exemplu decizia de a evacua călugării din mănăstirea renegată Esphigmenou. Athos a obţinut
derogări de la UE, privind interzicerea în continuare a accesului femeilor (şi chiar a mamiferelor
femele) pe munte. Şi aceasta nu pentru că acolo există doar călugări bărbaţi, ci pentru că

156

VII. FUNDAMENTALISMUL RELIGIOS CA REGIM POLITIC TOTALITAR

muntele este închinat Fecioarei Maria, ceea ce reprezintă un aspect istoric important pentru
biserica ortodoxă orientală.
Teocraţia ca formă de guvernare trebuie deosebită de ordinea internă a unei comunităţi
religioase. Cavalerii Ioaniţi reprezintă un ordin religios (masonic) cu o ierarhie internă, dar asta
nu înseamnă că avem de-a face cu o teocraţie. Multe state încorporează elemente religioase în
legislaţia lor civilă, dar, dacă aceste legi sunt aplicate de tribunale civile, în concordanţă cu
logica statului, acest fapt nu reprezintă un element teocratic.
Andorra
Guvernul Andorrei poate fi considerat ca având aspect teocratic, întrucât Episcopul
catolic de Urgell este unul dintre coprincipi, chiar dacă rolul său este practic simbolic.
Marea Britanie
Marea Britanie are un aspect teocratic minor, monarhul fiind „Guvernatorul Suprem”
al Bisericii Anglicane şi „apărător al credinţei”. Acesta este rezultatul Reformei Protestante în
Anglia, sub Henric al VIII-lea. Trebuie menţionat însă că monarhul nu are practic aproape nici
o putere şi că funcţiile sale de şef al statului şi al guvernului sunt exclusiv formale. De aceea,
guvernul nu este supus nici unei influenţe religioase, iar societatea engleză tolerează multe alte
credinţe. Acest lucru nu este valabil în Scoţia, unde Biserica Scoţiei nu are aceeaşi relaţie cu
statul, sau în Ţara Galilor şi Irlanda de Nord, care nu au religii de stat. Regina Elisabeta a II-a
însă este membru al Bisericii Scoţiei şi numeşte un reprezentant în Adunarea Generală a
Bisericii dacă nu poate participa personal la ceremonii.
Norvegia
Deşi populaţia Norvegiei este relativ non-religioasă în viaţa de zi cu zi, statul
norvegian păstrează unele accente religioase. Ca în multe monarhii constituţionale, şeful
statului este şi lider al bisericii de stat. Articolul 12 al Constituţiei Norvegiei stipulează ca peste
jumătate din membrii Consiliului de Stat norvegian să fie adepţi ai religiei de stat. Cel de-al
doilea articol din Constituţie garantează libertatea de religie, deşi afirmă că luteranismul
evanghelic este religia oficială de stat. 256 În 2006 un important membru al HEF, Jens BrunPedersen, a cerut ca primul ministru să pledeze pentru separarea bisericii de stat. El susţine că
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Constituţia Norvegiei.

157

VII. FUNDAMENTALISMUL RELIGIOS CA REGIM POLITIC TOTALITAR

articolul 12 este discriminator şi că Norvegia nu poate critica ţările care promovează Sharia
atâta timp cât propria constituţie privilegiază luteranii din Norvegia. 257

7.6 Republica islamică
În actualul context politic internaţional, republica islamică a căpătat mai multe
înţelesuri, unele chiar contradictorii. Teoretic este un stat cu o formă de guvernare teocratică,
promovată de unii lideri religioşi din Orientul Mijlociu şi Africa.
Republica islamică este din punct de vedere al regimului politic un compromis între
un califat islamic, naţionalism secular şi republicanism. În această accepţiune a republicii
islamice, codul penal al statului trebuie să respecte anumite legi din Sharia, şi nu legile impuse
de monarhie, aşa cum este cazul în prezent în numeroase ţări din Orientul Mijlociu. În alte
cazuri, este pur şi simplu un simbol al identităţii culturale, cum este Pakistanul, care a adoptat
această denumire prin constituţia din 1956. De fapt, se poate susţine că o republică islamică
este calea de mijloc între un sistem de guvernare complet secular şi unul teocratic.
Iranul este unul din statele contemporane care încearcă în mod oficial să urmeze
această formă de guvernare începând cu Revoluţia Islamică din 1979. Conform Constituţiei sale
„republica islamică este un sistem bazat pe credinţa în:
•

Singurul Dumnezeu (conform afirmaţiei „Nu există alt Dumnezeu decât
Allah”), suveranitatea sa exclusivă şi dreptul său la guvernare, şi obligaţia
supunerii faţă de poruncile sale;

•

Revelaţia divină şi rolul ei fundamental în elaborarea legilor;

•

Întoarcerea lui Dumnezeu în Viaţa de Apoi şi rolul constructiv al acestei
credinţe în ascensiunea omului către Dumnezeu;

•

Dreptatea lui Dumnezeu în creaţie şi legislaţie;

•

Conducerea continuă (imamah) şi îndrumarea constantă, şi rolul său
fundamental în asigurarea procesului neîntrerupt al revoluţiei islamice.
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•

Demnitatea şi valoarea omului şi libertatea lui, împreună cu responsabilitatea
lui în faţa lui Dumnezeu, în care echitatea, dreptatea, independenţa politică,
economică, socială şi culturală şi solidaritatea naţională sunt asigurate prin
recursul la:

1. ijtihad continuu (interpretarea legii islamice) de către fuqaha (experţi în
dreptul islamic) care au calităţile necesare, exercitate pe baza Coranului şi al
Sunnei Profetului;
2. ştiinţe şi arte şi cele mai noi progrese ale experienţei umane, împreună cu
efortul de a le duce mai departe;
3. negarea tuturor formelor de oprimare – atât a impunerii, cât şi a acceptării
ei. 258”
În Republica Islamică Iran, conducerea religioasă şi politică se asigură astfel:
•

Adunarea Specialiştilor îl numeşte şi supraveghează pe Conducătorul Suprem;

•

preşedintele şi membrii parlamentului sunt aleşi prin vot direct de cetăţeni,
conform constituţiei iraniene 259;

•

candidaţii aprobaţi de Consiliul Gardienilor pot participa la alegeri.

Conform Constituţiei Republicii Islamice Iran religia islamică este un criteriu major
în elaborarea legislaţiei „Toate legile şi regulamentele civile, penale, financiare, economice,
administrative, culturale, militare, politice şi de alt tip trebuie să se bazeze pe criterii islamice.
Acest principiu se aplică în mod absolut şi general şi tuturor articolelor constituţiei, precum şi
altor legi şi regulamente, iar fuqaha din Consiliul Gardienilor vor stabili acest lucru”. Pe de altă
parte, „în Republica Islamică Iran, treburile ţării trebuie administrate pe baza opiniei publice
exprimate prin intermediul alegerilor, inclusiv alegerea preşedintelui, a membrilor
parlamentului şi a membrilor consiliilor, sau prin intermediul referendumurilor în probleme
specificate de alte articole din prezenta constituţie.” 260
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Pakistan. Există o serie de diferenţe între Republica Islamică a Iranului şi statul semisecular al Republicii Pakistan proclamat ca republică islamică în 1956, unde teoretic se
consideră că legile islamice au întâietate în faţa celor ale statului, deşi în realitate ierarhia lor
este ambiguă. Pakistanul este prima ţară care a inclus termenul „islamic” în denumirea oficială
a statului, pentru a-şi defini statutul republican, conform constituţiei altminteri seculare din
1956. Deşi s-a autodefinit astfel, ţara nu a avut o religie oficială de stat până în 1973, când a
fost adoptată o nouă constituţie, mai puţin seculară.
Înfiinţarea statului islamic este considerată de către musulmani, inclusiv de către
islamişti, ca fiind strigătul lor de luptă, deşi termenul în sine are sensuri diferite în ţări diferite.
Mulţi dintre ei pledează pentru abolirea monarhiei în Orientul Mijlociu, considerând că astfel
de regimuri sunt autoritariste sau că încearcă înăbuşirea Islamului şi înlocuirea acestuia cu un
califat unificat, monolitic, sau cu republici islamice pe criterii naţionale. Există numeroşi
musulmani pentru care însăşi ideea de republică, fie islamică, fie seculară, este o antiteză a
formei de guvernare islamică.
Denumirile oficiale ale unor ţări ca Afganistan, Iran, Mauritania şi Pakistan conţin
sintagma „republică islamică”, deşi guvernele şi legislaţiile lor diferă foarte mult. Pakistanul de
pildă foloseşte denumirea „islamic” doar pe paşapoarte şi vize. Celelalte documente
guvernamentale sunt redactate în numele Guvernului Pakistanului, însă titulatura „republică
islamică” este explicit menţionată în Constituţia din 1973.

7.7 Regimul taliban ca regim politic totalitar
Fundamentalismul religios ca regim politic totalitar îl vom aborda din perspectiva
anglo-americană: regim politic ca ansamblu al relaţiilor şi interacţiunilor în sfera politicului,
dar şi în relaţia acestuia cu mediul social. Totalitarismul, aşa cum vom vedea în cele ce urmează,
nu poate fi analizat doar în sfera guvernământului, una din principalele sale caracteristici
referindu-se la ideologia totalitară care cuprinde toate sferele activităţii politice, sociale, dar şi
private.
Pe de altă parte, abordarea anglo-americană asimilează regimul sistemului politic
„care include nu doar mecanismele guvernării şi instituţiile statului, ci şi structurile şi procesele
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prin care acestea interacţionează cu societatea în ansamblul ei” 261. Astfel, regim politic şi sistem
politic devin similare, desemnând un subansamblu al sistemului social. Dacă după abordarea
de sorginte franceză regimul politic se schimbă o dată cu tipul de guvernare, cea de-a doua
presupune faptul că guvernarea poate fi schimbată prin alegeri democratice, succesiune
dinastică sau ca rezultat al unei lovituri de stat fără ca regimul să fie afect; acesta se schimbă
doar cu ocazia unei cuceriri militare sau a unei mişcări revoluţionare.

Studiu de caz: Emiratul Islamic al Afganistanului (1996-2001)
În anii 1990, ascensiunea miliţiilor de studenţi ortodocşi afgani cunoscute sub numele
de talibani a sporit temerile legate de dezvoltarea islamului militant şi de apariţia unor grupări
asemănătoare în statele central-asiatice. Afganistanul are legături istorice, sociale şi economice
cu statele din Asia Centrală, fiind considerat că face parte din regiune. Retragerea sovietică din
Afganistan în 1989 a coincis cu începutul unui război civil care a durat un deceniu şi a afectat
situaţia politică şi economică a statelor din Asia Centrală prin exportul de idei, armament,
droguri şi terorism.
Convingerile talibanilor, care controlau în anii 1990 peste 80 la sută din teritoriul
Afganistanului, se bazează pe o versiune puritanistă a Islamului, predată în madrassa (şcoli
religioase) în Pakistan şi sud-estul Afganistanului, unde au fost educaţi numeroşi membri ai
mişcării. Aceste convingeri sunt strâns legate de cele ale Jamiat-e-ulema-I-Islam, partid religios
pakistanez. Tipul de Islam adoptat de talibani pune accent pe îndrumarea oferită de lideri
individuali. Dacă cea mai mare parte a acestei îndrumări era personalizată, o dată cu accederea
la putere a regimului taliban în Afganistan în 1996 îndrumarea a devenit instituţionalizată.
Mişcarea talibană nu a militat pentru un stat centralizat puternic, ci se adresează unei
societăţi tribale, segmentate. În perioada cât s-a aflat la conducerea Afganistanului între 1996
şi 2001 regimul taliban şi-a arătat dispreţul faţă de drepturile fundamentale ale omului, nu a
oferit o concepţie economică – cu excepţia interdicţiilor islamice tradiţionale din Sharia (legea
islamică) –, iar politica externă a avut un caracter puternic anti-occidental prin criticile aduse
normelor cultural-sociale ale Vestului, devenind nu numai cel mai dur critic al Occidentului în
lumea musulmană, dar organizând şi cele mai cumplite acte teroriste împotriva Occidentului,
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respectiv SUA, culminând cu atacurile de la WTC. Dacă până la organizarea atentatelor
teroriste din 11 septembrie regimul taliban părea a fi luat locul Iranului în percepţia publică
occidentală a celei mai radicale forţe din Islam, acţiunile teroriste promovate au plasat regimul
islamist în postura unui exportator de terorism direct comandat şi coordonat de un regim politic
al unui stat, respectiv Afganistan.
În această secţiune, utilizând metoda deductivă, vom analiza regimul taliban din
Afganistan folosind ca instrument de lucru modelul totalitar (mişcare totalitară, partid unic,
lider charismatic, ideologie, poliţie politică, propagandă) prezentat în capitolul anterior.

Situaţia de facto
În 1996 conducerea politică a Afganistanului a fost preluată de către talibani, care au
întemeiat Emiratul Islamic al Afganistanului şi au impus legea islamică Sharia în toate sferele
de activitate ale societăţii. Regimul este înlăturat de la putere în 2001, ca urmare a războiului
declanşat de SUA, după atacurile teroriste ale al-Qaeda din 11 septembrie 2001, de la World
Trade Centre.

1. Mişcarea talibană ca mişcare totalitară
Mişcarea totalitară este o condiţie sine qua non pentru existenţa regimului totalitar şi
în acelaşi timp o caracteristică a acestuia, deoarece totalitarismul la putere nu renunţă la mişcare
ca atare, ci încearcă să înregimenteze în aceasta întreaga societate civilă 262. Atât H. Arendt, cât
şi R. Aron sunt de părere că totalitarismul este condiţionat de existenţa unei mişcări politice cu
un scop bine definit. Amândouă exemplele de regim totalitar la care se referă (Germania nazistă
şi Rusia stalinistă) au fost legate de o mişcare politică (ceea ce Arendt numeşte mişcare
totalitară) care şi-a format ideologia în raport cu critica regimurilor existente. În Rusia, mişcarea
bolşevică a îmbrăţişat marxismul în timp ce se afla în opoziţie (cei mai mulţi reprezentanţi chiar
în exil) în timpul regimului ţarist.
Mişcarea talibană este o mişcare islamistă sunnită pro-Pashtun, înfiinţată în anii 19931994 şi a fost lansată de Ministrul de Interne pakistanez Naseerullah Babar cu susţinerea SUA.

262

H. Arent, op. cit, p. 501-502.

162

VII. FUNDAMENTALISMUL RELIGIOS CA REGIM POLITIC TOTALITAR

Termenul taliban provine din pluralul în limba pashtu a cuvântului arab talib, cel care
caută, sau Thaalib-e-Ilm, cu sensul literal „cel care caută cunoaşterea”, sintagmă folosită în
arabă/Urdu pentru „student”. Aşadar, grupul şi-a căpătat denumirea prin faptul că membrii săi
sunt aleşi dintre studenţii seminarelor religioase, madrassa, din Pakistan şi Afganistan.
Mişcarea talibană s-a format în Pashtun, în Afghanistan şi Provincia Frontierei de
Nord-Vest în Pakistan, dar a inclus numeroşi voluntari non-afgani din lumea arabă, precum şi
din Eurasia şi Asia de Sud. Cei mai influenţi membri, între care mullahul Mohammed Omar,
conducătorul mişcării, au fost simpli mullahi (învăţaţi religioşi islamici de rang inferior) rurali,
majoritatea absolvindu-şi studiile în madrassa din Pakistan.
Accederea la putere. Talibanii au primit armament, muniţie şi au fost instruiţi de
C.I.A. Ministrul de Interne pakistanez Naseerullah Babar a ajuns la o înţelegere cu liderul
comunist afgan exilat, generalul Shahnawaz Tanai, pentru a pune capăt haosului care cuprinsese
Afganistanul odată cu căderea guvernului comunist. Talibanii au ajuns la Kabul ca escortă
oficială a unei delegaţii comerciale pakistaneze, trimise de Babar din Quetta la Kabul. Această
„escortă” a preluat puterea reuşind să înfrângă opoziţia, apoi s-au răspândit rapid în întreg
Afganistanul, absorbind sau eliminând majoritatea rivalilor.
Regimul taliban a fost recunoscut diplomatic doar de trei state: Emiratele Arabe Unite,
Pakistan şi Arabia Saudită, precum şi de guvernul, la rândul său nerecunoscut, al Republicii
Cecene Işkeria.
Mişcarea talibană ca mişcare totalitară:
•

este o mişcare islamistă (religioasă şi politică în acelaşi timp);

•

scopul mişcării este impunrea legii islamice Sharia (transformată în ideologie
religioasă) în toate sferele vieţii umane în Afganistan, pentru că Sharia este
legea divină şi are răspuns la toate problemele societăţii;

•

mişcarea este formată exclusiv din musulmani;

•

membrii mişcării provin din mai multe state musulmane;

•

conducătorii mişcării sunt mullahi – învăţaţi religioşi islamici de rang inferior,
proveniţi din şcoli religioase madrassa din Pakistan;

•

nucleul de formare al mişcării este gruparea talibană;
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•

gruparea talibană şi mişcarea talibană au luat fiinţă în Pakistan;

•

mişcarea funcţionează pe tritoriul mai multor state vecine Afganistanului;

•

mişcarea talibană a sprijinit accederea la putere, prin forţa armelor, a liderilor
săi în Afganistan – o ţară măcinată de război civil după retragerea ocupaţiei
sovietice în 1988-1989;

•

o parte a populaţiei afgane a sprijinit mişcarea talibană pentru că adusese pace
şi a supus „poporul sângeros” al Afganistanului;

•

gruparea talibană deţine „monopolul organizării”, ia locul partidului unic care
se infiltrează în toate celelalte sisteme de organizare socială, subminându-le
autonomia şi cerând deplină loialitate de la toţi membrii sistemului social.
Fiecare individ este obligat în acest fel să-şi asume un rol partizan. Această
primă condiţie nu este însă, după părerea noastră, una definitorie. Partidul unic
este o situaţie destul de des întâlnită şi în cazul regimurilor autoritare.

2. Partidul unic/gruparea talibană
Aşa cum am arătat la capitolul anterior, nu partidul în sine este caracteristica
principală (el se întâlneşte şi în alte sisteme politice), ci mai degrabă organizarea internă a
acestui partid. Un partid unic devine partid unic totalitar atunci când sectorul conspirativ al
partidului revoluţionar se emancipează de sub controlul partidului şi aspiră la conducere,
implicând în acest proces dispariţia democraţiei de partid şi eliminarea (chiar fizică) a
facţiunilor, simultan cu procesul de înrolare a marii mase, needucate şi „neutre” din punct de
vedere politic.
Putem substitui partidului unic gruparea talibană – grupare politico-religioasă, care a
preluat puterea şi controlul asupra Afganistanului.
Caracteristicile pe care le putem atribui grupării talibane sunt:
•

grupul este condus de câţiva lideri religioşi şi până la preluarea puterii în
Afganistan deciziile se iau prin consultare;
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•

grupul preia puterea politică şi religioasă în Afganistan fiind sprijinit de
mişcarea talibană, de guvernul pakistanez şi de SUA – care oficial nu au
recunoscut niciodată acest sprijin;

•

instaurează regimul taliban care aplică legea islamică Sharia în toate
domeniile vieţii sociale;

•

după preluarea puterii structura grupului se ierarhizează şi apare liderul
charismatic (Osama bin Laden) căruia i se subordoneză întrega structură
politică şi religioasă;

•

odată instaurată la putere, gruparea talibană elimină toţi oponenţii regimului;

•

gruparea talibană centralizează guvernarea în mâinile sale;

•

gruparea talibană preia securitatea naţională;

•

gruparea talibană demilitarizează Afganistanul.

•

gruparea talibană deţine „monopolul organizării”, adică se infiltrează în toate
celelalte sisteme de organizare socială, subminându-le autonomia şi cerând
deplină loialitate de la toţi membrii sistemului social. Fiecare individ este
obligat în acest fel să-şi asume un rol partizan-religios.

3. Liderul charismatic – Osama bin Laden
În regimurile totalitare liderul charismatic este mult mai important decât partidul întreg
pentru că, la un anumit moment în existenţa mişcării totalitare, „conducătorul devine de
neînlocuit pentru că întreaga mişcare şi-ar pierde raţiunea de a exista fără comenzile sale” 263.
Mai mult decât un dictator, învestit cu o putere absolută, conducătorul este capul mişcării care
trebuie să remodeleze societatea întreagă; el trebuie să exprime şi să explice aspiraţiile
inconştiente ale maselor sub forma unui ideal colectiv superior. În ultimă instanţă el este
singurul care ştie pentru că el este cel care încarnează „linia justă” a mişcării sau sufletul
colectiv al mişcării. Eficacitatea politică şi psiho-socială a cultului personalităţii se manifestă
în proiecţiile emoţionale intense ale mulţimilor. Marile manifestări ale maselor favorizează
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abolirea reperelor raţionale ale fiecărui individ, deoarece pentru un anumit moment se
realizează comuniunea puternică cu conducătorul. Această comuniune este sprijinită prin
intermediul tuturor mijloacelor de comunicare care poartă încontinuu şi peste tot cuvântul
infailibil al liderului. Aşadar, sistemele totalitare realizează un consens fondat pe exploatarea
sistematică a unor angoase arhaice şi a pasiunilor atavice.
Conducătorul charismatic al grupării şi mişcării talibane este Osama bin Laden. În
1996, acesta şi-a mutat reşedinţa din Sudan în Afganistan. Când talibanii au ajuns la putere, bin
Laden a încheiat o alianţă între talibani şi organizaţia sa, al-Qaeda. Luptătorii antrenaţi de alQaeda, cunoscuţi în NATO drept Brigada 055, au construit tabere de antrenamente pentru
talibani şi în perioada 1997-2001 acestea au fost integrate în armata talibană. Relaţiile dintre
talibani şi bin Laden erau foarte strânse, şi au fost oficializate prin căsătoria unuia dintre fiii lui
bin Laden cu fiica lui Omar, liderul religios al grupării talibane. În timpul şederii lui Osama bin
Laden în Afganistan, acesta a contribuit la finanţarea talibanilor.
Osama bin Laden şi-a promovat în rândul talibanilor imaginea:
•

unui erou salvator pentru Islam. Prin discursurile sale a promovat întoarcerea
musulmanilor la acel Islam pur în care credincioşii trebuie să respecte
fundamentele islamice promovate de Coran şi Sharia pentru că numai aşa
musulmanii vor putea reveni la gloria din perioada Vârstei de Aur a Islamului;

•

unui lider religios şi politic care cheamă musulmanii la jihad împotriva
necredincioşilor, şi în astfel de discursuri Occidentul în general şi SUA în
special erau identificaţi ca surse ale răului;

•

unui revoluţionar care a luptat împotriva ocupaţiei şi necredincioşilor
(nemusulmani) sovietici în misiuni în care putea oricând să-şi piardă viaţa.

Imaginea liderului charismatic Osama bin Laden se confundă cu grupul, mişcarea şi
regimul taliban. Dispariţia liderului religios poate duce la dispariţia mişcării. Mişcarea talibană
a preferat războiul în locul predării liderului.
După bombardarea ambasadelor americane din Africa în 1998, Osama bin Laden şi
alţi câţiva membri ai al Qaeda au fost puşi sub acuzare de un tribunal penal american. Talibanii
l-au protejat pe Osama bin Laden de cererile de extrădare înaintate de SUA, pretinzând fie că
bin Laden a fost „dat dispărut” în Afganistan, fie că Washingtonul „nu poate oferi nici o
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dovadă” că bin Laden este implicat în activităţi teroriste şi că „fără dovezi, bin Laden este o
persoană nevinovată... este un om liber”. Dovezile împotriva lui bin Laden au inclus depoziţii
în tribunal şi înregistrări ale unor convorbiri telefonice prin satelit, dar până în prezent nu există
nici o „dovadă fizică” prin care să se facă legătura înte bin Laden şi afirmaţiile făcute de
serviciile secrete americane şi canalele guvernamentale.
Talibanii au continuat să îl adăpostească pe bin Laden şi după atentatele din 11
septembrie 2001, susţinând că este nevinovat, dar în acelaşi timp oferindu-se să îl predea unei
terţe ţări. În 2004, bin Laden şi-a asumat personal răspunderea pentru ordonarea atentatelor
asupra New York-ului şi a Washington-ului, într-o înregistrare video difuzată de Al Jazeera.

4. Fundamentalismul religios (islamismul) ca ideologie totalitară
În regimurile totalitare ideologia este înţeleasă ca un mijloc de manipulare, o teorie
lipsită de veridicitate tocmai pentru că presupune un anumit sens al istoriei şi implicit o
finalitate a acesteia. În regimurile totalitare ideologia nu este nimic în lipsa terorii şi a
propagandei. Islamismul deţine „monopolul ideologic”, adică un sistem unic de credinţe care
implică o interpretare ideologică centralizată care organizează până în cel mai mic detaliu viaţa
de zi cu zi a membrilor societăţii totalitare. Este vorba aici de o condiţie foarte importantă, însă
nici ea singură nu dă seama de realităţile sistemului totalitar. Pentru a avea caracteristicile
ideologiei

totalitare

este

nevoie

de

celelalte

condiţii

–

„poliţia

politică”

şi

propaganda/monopolul comunicaţional.
În toate sistemele totalitare triumfă o concepţie riguroasă asupra adevărului care nu
permite existenţa nici a îndoielilor, nici a discuţiilor şi care blamează până la a acuza de complot
pe oricine profesează sau proferează una din doctrinele „eronate”. Ceea ce contează nu este
atât conţinutul explicit al doctrinelor care poate fi redus, în general, la idei simple: rasism şi
antisemitism în Germania nazistă, marxism-leninism în versiunea stalinistă sau maoistă, un
Islam al dezmoşteniţilor în şiismul lui Khomeini. Ideologia unică este un principiu de coerenţă
care permite solicitarea obedienţei absolute şi susţine distrugerea instituţiilor socio-culturale, a
religiilor sau a filosofiilor în numele falsităţii acestora, creând astfel un nihilism al valorilor pe
care se formează modelul noii societăţi.
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În perspectiva sa dinamică, ideologia monolitică permite mobilizarea constantă a
maselor, substituind lumii reale un univers al ficţiunii în care elementele paranoice joacă un rol
esenţial. În acest fel, în această (pato)logică pot apărea categorii umane vaste care să fie
identificate ca „duşmani obiectivi”. Evreii, ameninţare la adresa purităţii sângelui arian,
complotorii şi sabotorii hitleristo-troţkişti doritori de a distruge realizările socialismului sunt tot
atâtea reprezentări mitice care permit explicarea tuturor insucceselor (ţapul ispăşitor), însă, în
acelaşi timp, justifică şi necesitatea existenţei conducătorului ca protector indispensabil.
Gruparea talibană, conştientă de puterea coercitivă sporită a statului modern, a început
să-şi imagineze că legea islamică Sharia poate fi aplicată în totalitatea sa şi că această ordine
totală ar conferi o putere inimaginabilă statului islamic. Acest concept ideologic este preluat de
la Mawlana Abu’l-A`la Mawdudi (1903-1979), fondatorul organizaţiei fundamentaliste
Jama`at-i Islami în India şi Pakistan (prezentat în capitolul IIII). Numeroasele sale scrieri,
traduse în toate limbile importante vorbite de musulmani, oferă o imagine generală a idealului
statului fundamentalist. În acest stat suveranitatea ar aparţine doar lui Dumnezeu şi ar fi
exercitată în numele acestuia de un conducător drept, el însuşi îndrumat de interpretarea legii
lui Dumnezeu în ansamblul său. Ca stat ideologic, acesta ar fi administrat pentru Dumnezeu
doar de musulmanii care aderau la ideologia sa şi „ale căror vieţi sunt dedicate respectării şi
aplicării” legii islamice. Non-musulmanii, care nu îi pot împărtăşi ideologia, şi femeile, care
prin natura lor nu-şi pot dedica vieţile acesteia, nu ar avea ce căuta în politică. Totul ar intra sub
incidenţa statului islamic. „Într-un astfel de stat”, anunţa Mawdudi, „nimeni nu poate privi nici
un domeniu al vieţii sale ca personal şi privat. Privit din această perspectivă, statul islamic se
aseamănă într-un fel cu statele fascist şi comunist”, deşi Mawdudi respingea dictatura
individuală şi recomanda în schimb o versiune a sistemului partidului unic. Mawdudi ştia sigur
cu ce nu s-ar asemăna statul islamic: el ar fi „însăşi antiteza democraţiei seculare occidentale”.
Mawdudi nu a avut suficienţi susţinători pentru a putea prelua puterea în Pakistan, dar scrierile
lui i-au influenţat semnificativ pe fundamentaliştii mai în măsură să acţioneze conform viziunii
sale, adică talibanii. Aşadar, ideologia fundamentalistă – islamismul – insista nu doar asupra
puterii, ci asupra puterii absolute.
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5. Poliţia politică. Monopolul asupra tuturor mijloacelor de control şi persuasiune
Odată ajunşi la putere, talibanii au instituit o formă de guvernare a legii islamice Sharia
ce urmează îndeaproape şcoala tradiţionalistă islamică Deobandi. Pentru aplicarea pedepselor
legii islamice a fost înfiinţată poliţia religioasă, care controla întrega societate afgană, atât la
nivelul individului, cât şi al relaţiilor dintre musulmani.
Instaurarea totalitarismului presupune eliminarea tuturor instituţiilor susceptibile de a
interveni în dinamica sa internă de luare în stăpânire a întregii societăţi prin abolirea
pluralismului politic şi distrugerea opoziţiei, legale sau clandestine; punerea sub control strict
a moscheilor şi a tuturor formelor de instituţii sociale; crearea structurilor de încadrare a
tineretului; supravegherea extrem de atentă a armatei, dublate de miliţii şi, în fine, construirea
unei uriaşe maşini de propagandă pentru folos în egală măsură intern şi extern.
Sistemul poliţienesc şi concentraţionar: fluxul incriminărilor cu caracter penal şi
teroarea permanentă sunt principalele pârghii de acţiune asupra psihicului supuşilor regimului.
De la ultimul musulman până la membri ai mişcării talibane, nimeni nu este ferit de un denunţ
pentru sabotarea intereselor talibane. Categoria suspecţilor este definită, bineînţeles, în funcţie
de principiile ideologico-religioase. Spre deosebire de un regim dictatorial sau autoritar,
totalitarismul împinge categoria potenţialilor suspecţi la maxim: nu există practic nici un
musulman membru sau nu al mişcării talibane care să fie în afara suspiciunii. Oricine poate
deveni, în orice moment, suspect şi de aici, fără judecată sau cu un simulacru de judecată acolo
unde situaţia o cere, condamnat. Toate cercetările asupra subiectului arată că, acolo unde
regimul totalitar atinge paroxismul, între indivizi domneşte un climat de neîncredere totală.
Hipertrofia aparatului poliţienesc tinde să facă din fiecare delatorul virtual al vecinului său.
Oponenţii regimului erau eliminaţi chiar fizic. Pedepsele aplicate erau cele din Sharia,
cum ar fi amputarea uneia sau a ambelor mâini pentru furt şi lapidarea pentru adulter. Bărbaţii
au fost obligaţi să poarte barbă de o anumită lungime; femeile au fost obligate să poarte burqa
(piesă de vestimentaţie asemănătoare unei mantii lungi, care acoperă în întregime faţa) în
public, iar încălcarea acestei prevederi atrăgea bătaia în public a vinovatului/vinovatei.
Pentru fete/femei exista interdicţia de a studia sau de a presta un serviciu în cadrul
societăţii; singurele şcoli care existau în Afganistan erau şcolile religioase madrassa, care se
adresau exclusiv bărbaţilor. Orice încălcare a normei stabilite de regimul taliban era aspru
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pedepsită. Regimul taliban a impus prin intermediul poliţiei religioase teroarea în rândul
societăţii afgane. În regimul taliban „monopolul forţei” impus prin poliţia religioasă a
funcţionat ca un sistem perfect organizat al poliţiei politice – cel care asigură implantarea şi
susţinerea ideologiei de stat prin intermediul fricii.

6. Propaganda ca monopol comunicaţional al regimului taliban
Propaganda este cel mai important instrument al totalitarismului, pentru a face faţă
lumii netotalitare. Dacă teroarea este esenţa totalitarismului, propaganda este, în egală măsură
cu teroarea, fundamentul totalitarismului, nu doar în exterior, cât şi în interior, pentru
menţinerea înregimentării.
Regimul taliban a deţinut controlul absolut al comunicării cu masele. Talibanii au
interzis toate formele de televiziune, cinematograf, imagini, muzică şi sport. În replică la
această interdicţie, Comitetul Internaţional Olimpic a suspendat participarea Afganistanului la
Jocurile Olimpice de vară din 2000.

7.8 Particularităţile regimului taliban ca regim totalitar
Regimul taliban combină jihadul politic şi militant împotriva Occidentului cu o
definiţie foarte conservatoare a Islamului, mai apropiată de principiile wahhabismului saudit
decât de ideologia Republicii Islamice Iran. Nicăieri nu este conservatorismul lor mai evident
decât în atitudinea faţă de femei. Deşi islamiştii au militat vehement pentru educaţia şi
participarea politică a femeilor (cu condiţia ca acestea să poarte vălul şi să meargă la şcoli
speciale, separate de băieţi), regimul taliban interzice prezenţa oricărei femei în viaţa publică.
De asemenea, regimul se opune cu tărie muzicii, artelor, distracţiilor. Contrar islamiştilor,
talibanii nu au o agendă economică sau socială. Sunt urmaşii tradiţiei conservatoare sunnite a
fundamentalismului, obsedaţi de pericolul pierderii purităţii Islamului prin influenţele altor
religii. Ei pun accentul pe aplicarea Sharia ca unic criteriu pentru statul şi societatea islamică.
Acest sunnism strict a devenit de asemenea foarte anti-şiit. Iar aversiunea faţă de şiiţi a fost
resuscitată la sfârşitul anilor 1980, ca rezultat al influenţei crescânde a wahhabismului saudit,
şi a deschis calea unui război civil de mică intensitate între şiiţi şi suniţi în Pakistan, reflectat în
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Afganistan de asasinarea în masă a şiiţilor după cucerirea Mazar-i Sharif de către talibani în
august 1998. Acest tip de manifestare este diferit de fundamentalismul islamic din Iran.
Deşi sloganurile anti-imperialiste au fost comune mişcărilor islamiste începând din
anii 1950, iar anti-sionismul politic s-a transformat în anti-semitism cu ceva timp în urmă în
numeroase cercuri intelectuale musulmane (şi nu neapărat religioase), propaganda anticreştină
în rândul noilor mişcări sunnite este de dată recentă. Islamiştii nu erau neapărat anticreştini; în
Iran în timpul revoluţiei nu a avut loc nici un atac asupra bisericilor creştine. Frăţia Musulmană
egipteană nu îi atacă niciodată pe copţi. Ideea era că există puncte comune între adevăraţii
credincioşi. În ceea ce îi priveşte pe talibani, termenul „război religios” este fundamentat.
Un alt aspect al mişcării şi grupării talibane este că militanţii lui bin Laden sunt în
majoritate dezrădăcinaţi, educaţi în Occident, rupându-şi legăturile cu familia şi cu ţara de
origine. Ei trăiesc într-o lume globală. Evident, legăturile supranaţionale sunt uneori facilitate
de cele infranaţionale, de exemplu apartenenţa la etnia Pashtun în cazul talibanilor, a
conducătorului Jama’at Islami din Pakistan (Qazi Husseyn), a şefului unei ramuri a Jami’at
Ulama (Senatorul Sami ul Haqq, din Akora Khattak) şi a multor ofiţeri din ISI (colonelul Imad,
consilier al talibanilor). Dacă fundamentaliştii lui Khomeini s-au adaptat statului naţional,
talibanii întruchipează criza statului naţional, prins între solidarităţile intra-statale şi
globalizare. Nivelul statal este ocolit şi ignorat. Talibanilor nu le pasă de stat – chiar au
retrogradat Afganistatul, schimbându-i denumirea oficială din „stat islamic” în „emirat”.
Mullahul Omar nu se deranjează să participe la şedinţele consiliului de miniştri şi nici să
viziteze capitala.
De fapt, acest nou tip de fundamentalişti dau naştere unui neofundamentalism264
supranaţional care este mai degrabă un produs al globalizării contemporane decât al trecutului
islamic. Folosind două limbi internaţionale (engleza şi araba), călătorind cu uşurinţă cu avionul,
studiind, antrenându-se şi lucrând în numeroase ţări, comunicând prin internet şi telefoane
mobile, ei se percep ca „musulmani” şi nu ca cetăţeni ai unei anumite ţări. Sunt adesea
dezrădăcinaţi, mai mult sau mai puţin voluntar (mulţi sunt refugiaţi palestinieni din 1948, şi nu
din Gaza sau Cisiordania; lui bin Laden i-a fost retrasă cetăţenia saudită; mulţi alţii fac parte
din familii de imigranţi care se mută dintr-o ţară în alta după slujbe sau şcoli mai bune).
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Îmbinarea reţelelor supranaţionale moderne cu formele de relaţii intra-statale tradiţionale, chiar
arhaice (tribalismul, de pildă, sau reţelele şcolilor religioase, madrassa) este probabil un
paradox al globalizării. Chiar şi forma rigidă a atitudinilor şi a credinţelor lor religioase face ca
neofundamentaliştii să se asemene cu alte denominaţii care se extind în întreaga lume.
Regimul taliban din Afganistan (1996-2001) îndeplineşte criteriile unui regim totalitar.
Fundamentalismul islamic (islamismul) transformat în ideologie politică de către mişcările
islamiste a fost pus în aplicare de către regimul taliban ca o ideologie totalitară impusă unei
mase mari de indivizi prin intermediul tehnicilor de propagandă şi teroare. Instrumentul acestei
dominaţii – liderul totalitar, amestec de zeu şi preot care mânuieşte ritualurile şi ceremonialurile
puterii, iar, acolo unde acestea se dovedesc insuficiente este dublat de poliţia religioasă,
principalul instrument al terorii. Toate acestea au loc într-un univers concentraţionar care
manifestă în acelaşi timp nevoia de închidere în sine şi de expansiune prin cucerire atrasă de
ameninţarea crizelor iminente din Irak, Liban şi Iran.
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8.1 Jihad
Așa cum arătam în capitolul I, jihad 265 sau războiul sfânt are pentru musulmani două
înţelesuri, ceea ce îi conferă un caracter ambiguu. Este în primul rând o luptă dusă în interiorul
minţii fiecărui musulman împotriva rătăcirilor comportamentului şi a abaterilor de la calea cea
dreaptă prescrisă amplu în Coran. Totodată este o datorie colectivă, de data aceasta, a
musulmanilor de a apăra credinţa lor. Apare astfel o îngrădire a caracterului războinic, prin
sublinierea caracterului defensiv al jihadului colectiv. “Mă voi ocupa acum de jihadul
principal”, zice musulmanul în vechile texte, reîntorcându-se din război. Mai mult decât atât.
O întreagă teorie a războiului permis este elaborată cu aceeaşi grijă cu care Sf. Augustin a
elaborat şi îngrădit teoria războiului legitim pentru creştini.
Prevederea „defensivei” este însă o poartă spre invocarea în orice situaţie a faptului că
recurgerea la jihad este rezultatul unei agresiuni externe.
Au apărut curente islamice care pentru a justifica chemarea la luptă armată în anumite
împrejurări istorice ca singura soluţie rămasă unei populaţii (în special în condiţiile unei
înăspriri a colonialismului) au readus conceptul de jihad, ridicându-l la o poziţie preeminentă
în interpretarea Coranului – este cazul egipteanului Sayyd Qutb (1906-1966) care, închis întrunul din lagărele lui Abdel Nasser, unde şi-a scris opera principală, cerea organizarea unei
avangarde de credincioşi, care să se retragă din societatea păcătoasă, să îi denunţe pe
musulmanii permisivi drept necredincioşi şi să lupte pentru răsturnarea ordinii politice, sau
Osama bin Laden care îndeamnă musulmanii la jihad împotriva Occidentului.
Astfel, din motive politice, pentru a câştiga adepţi ai poziţiei militante,
fundamentaliştii enunţă obligaţii sacre din Coran şi interpretează abuziv textele coranice
pentru a le transform întru-un stindard de luptă.
Această interpretare abuzivă a textelor coranice referitoare la jihad este chiar
miezul înţelegerii actualei proceduri a extremismului (jihad sfânt, îndatorire sacră,
respingere şi distrugere totală a unui duşman). Aceştia iau printr-un procedeu
interpretativ (pentru calificarea căruia termenii de fals, delapidare şi mutilare nu sunt
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prea gravi) concepte coranice consacrate şi cu o îndelungată autoritate şi le reduc la
lozinci politice şi steaguri de luptă. Pentru aceştia jihad nu are un caracter defensiv cu
scopul de a-şi apăra credinţa, ci unul declarat agresiv-ofensiv care urmăreşte realizarea
dominaţiei musulmane asupra întregii lumi.
Şi pentru extemişti războiul sfânt are două accepţiuni, una mai radicală, alta mai puţin
radicală. Cea dintâi consideră că musulmanii care interpretează diferit credinţa sunt de fapt
necredincioşi şi, prin urmare, ţinte legitime ale jihad. Din acest motiv algerienii, egiptenii şi
afganii s-au găsit adesea, ca şi americanii şi israelienii, în situaţia de a cădea victime agresiunii
acestuia. Cea de-a doua accepţiune, asociată misticii, respinge definiţia juridică a jihad ca fiind
un conflict armat şi cere musulmanilor să renunţe la preocupările lumeşti pentru a atinge
profunzimea spirituală.
Datorită extremiştilor musulmani jihad este principala sursă a terorismului în lume,
inspirând o campanie globală de violenţă promovată de grupuri proclamat jihadiste:
•

Frontul Islamic Internaţional al Jihadului împotriva Evreilor şi a Cruciaţilor:
organizaţia lui Osama bin Laden;

•

Laskar Jihad: responsabil pentru asasinarea a peste 10.000 de creştini în
Indonezia;

•

Harakat ul-Jihad-i-Islami: sursă din ce în ce mai activă de violenţe în Kaşmir;

•

Jihadul Islamic Palestinian: cel mai violent grup terorist antisemit;

•

Jihadul Islamic Egiptean: responsabil pentru asasinarea lui Anwar El-Sadat în
1981 şi de atunci a multor altora;

•

Jihadul Islamic Yemenit: responsabil pentru asasinarea a trei misionari
americani.

Dar cea mai înfiorătoare faţă a războiului sfânt a fost întâlnită în Afganistan la regimul
taliban, prin chemarea la jihad şi atacul terorist asupra non-musulmanilor la 11 septembrie 2001
la WTC, şi în Sudan, unde până de curând partidul de guvernământ avea sloganul „Jihad,
Victorie şi Martiriu”. Timp de două decenii, sub protecţia guvernului mahadist, adepţii jihad au
atacat comunităţile non-musulmane, le-au furat bunurile şi au omorât bărbaţii. Jihadiştii au luat
zeci de mii de femei şi copii ca sclavi, i-au silit să se convertească la Islam, i-au trimis în marşuri
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forţate, i-au bătut şi i-au supus la muncă silnică. Femeile şi fetele au fost supuse violurilor rituale
de grup, mutilărilor sexuale şi abuzurilor.
Jihadul guvernamental din Sudanul mahadist a provocat moartea a aproximativ 2
milioane de oameni şi strămutarea a altor 4 milioane – ceea ce reprezintă cea mai mare
catastrofă umanitară a timpurilor noastre.
În ciuda cunoaşterii jihad drept sursă de conflict de 14 secole, drept cauză a unor
imense suferinţe, apologeţii islamişti şi membri ai comunităţilor academice susţin că jihad nu
permite decât lupta defensivă sau chiar că este non-violent. Trei profesori americani de studii
islamice argumentează această din urmă idee foarte ingenios, explicând jihad ca fiind:
•

un „efort împotriva răului din interiorul omului şi împotriva oricărei
manifestări a răului în societate” (Ibrahim Abu-Rabi, Hartford Seminary);
„Rezistenţă la apartheid sau luptă pentru drepturile femeilor” (Farid Eseck,
Auburn Seminary), şi

•

„a fi un student mai bun, un coleg mai bun, un partener de afaceri mai bun.
Mai presus de toate, a-şi controla furia” (Bruce Lawrence, Duke
University) 266.

Punctul nostru de vedere cu privire la interpretarea dată jihad este cel recomandat în
surele de la Medina, adică război sfânt împotriva non-musulmanilor şi care are un caracter
agresiv.
Dacă de-a lungul a 14 secole jihad a însemnat pentru musulmani războaie de cucerire
şi dominaţie şi nu neapărat de convertire la Islam (non-musulmanii creştini şi evrei puteau plăti
o taxă anuală în schimbul neconvertirii), în prezent apelul la jihad presupune atacarea
occidentalilor prin acte teroriste şi foarte rar atacarea musulmanilor care în accepţiunea grupului
terorist susţin Occidentul – de exemplu atacul cu bombă la hotelul din Aman, în 2006, când
ţintele vizate erau musulmani.
În sensul celor expuse mai sus şi datorită numeroaselor atentate teroriste care au în
spate grupuri islamice, jihad devine un termen aproape sinonim cu terorismul islamic, fără a
însemna că Islamul este o religie pro-teroristă, că promovează uciderea oamenilor nevinovaţi.
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8.2 Terorism islamic
În măsura în care presupune folosirea sistematică a violenţei pentru a atinge un scop
politic, terorismul este, după Xavier Raufer, „arma celui slab împotriva celui puternic, acul
viespei împotriva elefantului.” Asemănarea metodelor teroriste (atentate, asasinate,
„propagandă prin fapte“) ascunde o diversitate de mobiluri. Actele teroriste pot fi determinate
de mobiluri: naţionaliste sau iredentiste – ETA, IRA în Europa, Al Fatah şi OEP palestiniene;
ideologice de inspiraţie anarhistă, comunistă în cazul „Cărării luminoase”, mişcarea maoistă
peruviană fondată în 1970 de sociologul comunist Abimael Guzman; politice – „Brigăzile
Roşii” în Italia, „Action Directe” în Franţa, „Tupamaros” în Uruguay şi mobiluri religioase –
„Hezbollah” („partidul lui Dumnezeu”) care cere crearea unui stat şiit in Liban, „Frontul islamic
al salvarii” ş.a.
Termenul „terorism” s-a făcut auzit tot mai des în ultimii ani, îndeosebi după atacurile
de la WTC, astfel că pentru mulţi acest cuvânt pare a fi o invenţie a secolului XX. Din punct de
vedere istoric, terorismul, a apărut în jurul anului 1000 (anul 489 al Hegirei, în calendarul
musulman), pe pământul Islamului, cu secta Nizari, ramură iraniană disidentă a ismaelismului
fatimid. Nizarii refugiaţi apoi în Siria şi-au întemeiat comanderiile Fida’i şi executau la
comandă asasinate politice sau crime selective, sacrificându-şi, uneori, propria viaţă. Mai târziu
au fost numiţi Haşişin (care a dat apoi cuvântul asasin) care provine de la haşişiyya, care
înseamnă consumator de haşiş.
Atacurile teroriste de la WTC, Londra şi Madrid au creat o legătură puternică între
Islam şi terorism. Toţi cei 19 terorişti care au deturnat avioanele în atacurile din 11 septembrie
erau musulmani. 15% dintre cele mai importante organizaţii teroriste de pe glob se află în lumea
musulmană (vezi ANEXA IV). Faptul că Islamul este implicat în activităţi teroriste nu
înseamnă că această religie este pro-teroristă. Osama bin Laden se foloseşte într-adevăr
de terminologia musulmană pentru a câştiga sprijinul şi simpatia maselor musulmane.
Nici o religie din lume, şi nici Islamul, nu propovăduieşte terorismul şi nu încurajează pe
cineva să omoare oameni nevinovaţi. Coranul afirmă că uciderea unei persoane fără o
justificare dreaptă echivalează cu uciderea lumii întregi, iar salvarea vieţii unei persoane
valorează cât salvarea întregii umanităţi.
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Religiile trăite individual, văzute ca răspuns la problemele din lume, sunt reprezentări
ale realităţilor sociale în formă rituală. În acelaşi mod, activităţile teroriste de azi în numele
Islamului sunt într-un anumit grad răspunsuri la schimbările socio-culturale şi psihologice din
lumea musulmană. Un punct de vedere socio-cultural şi psihologic poate ajuta la conturarea
unei imagini generale asupra cauzelor terorismului islamic.

8.2.1 Factorul socio-cultural
Oamenii au un tip de comportament în faţa eşecului şi umilinţei. Frica se catalizează
într-o motivaţie puternică pentru acţiuni individuale sau colective de ostilitate şi dorinţă de a
scăpa de frustrări şi crize rănindu-i pe cei care le-au provocat. Reacţia obişnuită atunci când
lucrurile merg rău, de a da vina pe alţii, este deseori un mod funcţional de a diminua
responsabilitatea propriului grup. Arătând că alţii sunt vinovaţi pentru problemele grupului te
obligă să găseşti soluţii, să iei măsuri împotriva duşmanului arătat. Aceasta permite indivizilor
din grupul tău să se simtă uniţi în timp ce dau vina pe alţii, crescând astfel imaginea de sine a
grupului. Uneori „acei vinovaţi sunt prea puternici” şi este imposibil pentru partea slabă să-şi
învingă inamicul prin abordări convenţionale, politice, economice şi militare. Atunci, se
folosesc abordări neconvenţionale care sunt greu de prevăzut: asasinatul, atentatele cu bombă
ş.a.m.d., care nu numai că ajută la satisfacerea nevoilor părţii slabe, dar pot chiar provoca
slăbirea şi înfrângerea inamicului la un moment dat. Abordările neconvenţionale devin de
obicei atractive părţii slabe în conflicte.
Terorismul, ca ameninţare globală la adresa păcii şi securităţii, este chiar o asemenea
abordare neconvenţională împotriva unor inamici puternici. Terorismul este văzut ca o
neregulă, nepotrivită conduitei corecte. Terorismul este perceput şi ca un comportament deviant
şi de neacceptat şi orice este legat de activităţile teroriste este privit ca fiind periculos. În
anumite cazuri, acţiunea teroristă este văzută ca singura alternativă posibilă la ducerea la bun
sfârşit a schimbărilor sociale şi politice. Un asemenea caz este terorismul islamic, care, într-un
anumit grad, este tocmai o asemenea alternativă pentru musulmanii care nu numai că iubesc
vechea glorie musulmană (perioada Vârstei de Aur), ci suferă şi umilinţe la nivel social rezultate
din eşecul managementului economic şi politic.
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8.2.2 Profilul teroristului islamic
Teroriştii musulmani sunt în primul rând bărbaţi tineri, cei mai mulţi au educaţie
universitară şi vin din clasa profesională de mijloc şi din familii din clasa superioară. Unul
dintre cazurile extraordinare este Osama bin Laden, care s-a născut într-o familie miliardară şi
a moştenit o bogăţie însumată la sute de milioane de dolari. Dacă ar fi dorit, ar fi putut duce o
viaţă de lux; nu era nevoit să lupte în Afganistan şi să trăiască în peşteri. Trebuie să existe alte
motive mai adânci pentru alegerea sa. Un alt caz este Mohamed Atta, unul dintre teroriştii de
la WTC. Testamentul său, scris în 1996 şi găsit de FBI după atacul din 11 septembrie, arată că
el nu avea nici un interes pentru bunăstarea materială. Atta a scris: „Când voi muri… Vreau ca
îmbrăcămintea pe care o port să fie din trei bucăţi albe de ţesătură. Dar nu din mătase sau altă
ţesătură scumpă.” „O treime din banii mei trebuie cheltuiţi pentru cei săraci şi aflaţi în nevoie.”
Aceşti musulmani educaţi cunosc gloria naţiunii şi civilizaţiei lor, de aceea sunt cu
mult mai predispuşi decât masele să simtă umilinţele şi slăbiciunile lumii islamice. Deşi au
posibilitatea să ducă o viaţă liniştită şi în bogăţie, ei aleg să lupte, să bombardeze, să răpească
şi să ucidă. Cercetările arată că teroriştii sunt în general oameni obişnuiţi în profilele lor
psihologice. Prin urmare, o posibilă explicaţie este aceea că moralitatea lor puternică şi
conştiinţa de sine nu le permit să se despartă de soarta şi viitorul naţiunilor din care fac parte.
Această situaţie nefericită din realitate construieşte scene pentru eroismul şi idealismul lor.

8.2.3 Cum au apărut mişcările teroriste islamice contemporane?
După înfiinţarea statului Israel (1948), teroriştii musulmani au văzut în evrei – ca
parteneri şi aliaţi ai noilor „cruciaţi” din Occident” – un nou duşman în conspiraţia globală
împotriva Islamului văzut ca o cultură şi o religie. Această percepţie s-a armonizat cu
permanentul conflict din Orientul Mijlociu, dând islamiştilor o oportunitate excelentă să extindă
o rivalitate eternă globală între principalele culturi din lume. Islamiştii speră să reunească
puterea politică şi religioasă în lumea musulmană, visând la renaşterea gloriei lor trecute.
Aceştia – conduşi fie de doctrine elementare ale Frăţiei Musulmane, fie de ideologia dezvoltată
de Sayyid Qutb (părintele unor grupări moderne ale jihad, prezentate în capitolul III) – au
încercat reînvierea imperiului arab, unirea statelor musulmane într-o singură naţiune şi
recuperarea gloriei musulmane. Pentru a construi un stat monolit condus de un partid
musulman, Sayyid Qutb considera că se pot folosi toate mijloacele violente necesare. Dintre
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organizaţiile islamiste influente, Frăţia Musulmană a condus către terorismul islamic. Fondată
în 1928, a apărut ca o mişcare musulmană de renaştere în urma colapsului Imperiului Otoman,
şi interzicerea ulterioară a sistemului de conducere prin califat care i-a ţinut uniţi pe musulmani
pentru sute de ani. Hasan Al-Banna, fondatorul Frăţiei, a pus, în anii 1930, bazele doctrinare
ale mişcării islamiste. O mişcare populară religioasă, educaţională şi politică care a început să
pună în aplicare acte teroriste în interiorul Egiptului, acuzând conducătorii egipteni de pasivitate
faţă de „sionişti”. Frăţia Musulmană a cunoscut o creştere rapidă şi divizare în grupări violente,
cum sunt al-Jihad şi al-Gama ’at al-Islamiyya în Egipt, Hamas în Palestina şi grupurile
mujahedine în Afganistan. Este cunoscut faptul că cel mai „bun” rezultat al „renaşterii”
musulmane îl reprezintă talibanii în Afganistan. Deşi Statele Unite i-au învins pe talibani şi alQaeda fără prea mare dificultate, rădăcinile socio-culturale şi psihologice ale terorismului nu
au fost eliminate.
Terorismul islamic nu poate fi scos din contextul fundamentalismului islamic şi al
globalizării. Terorismul islamist (sau terorismul islamic) este dat de actele de violenţă asupra
civililor – realizat de o persoană sau un grup identificaţi drept islamişti în vederea promovării
cauzei islamice aşa cum este ea înţeleasă de autori şi susţinătorii lor.
Conform statisticilor Centrului Naţional de Luptă împotriva Terorismului din SUA,
terorismul islamic a fost cauza a aproximativ 57% din numărul de morţi şi 61% din numărul de
răniţi în acte teroriste în 2004 şi începutul lui 2005, în cazurile în care a fost identificat un autor
terorist. 267 Actele extremiste au inclus deturnarea de avioane, decapitări, răpiri, asasinate,
atacuri cu bombă (inclusiv sinucigaşe) şi uneori violuri. 268
Activitatea teroristă islamistă e adesea realizată prin fatwa (ordin scris de către un
cleric). Atât musulmanii, cât şi non-musulmanii s-au numărat între victimele şi ţintele acestora;
ameninţările împotriva musulmanilor sunt cunoscute sub numele takfir, care declară că o
anumită persoană nu mai este considerată musulmană. Aceasta este o ameninţare implicită cu
moartea, întrucât în Islam apostazia se pedepseşte cu moartea, conform interpretărilor
tradiţionale ale legii Sharia.

267
268

http://wits.nctc.gov/reports/crot2006nctcannexfinal.pdf Raport asupra incidentelor teroriste, 2006.
http://www.hrw.org/reports98/afghan/Afrepor0-04.htm#P195_40896.
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Deşi SUA şi Israelul sunt probabil cele mai evidente ţinte ale terorismului islamic,
multe atentate au fost înregistrate în alte state. La mijlocul anilor 1990 Franţa a fost ţinta
atentatelor teroriste legate de războiul civil din Algeria; Rusia s-a confruntat cu atentate din
cauza implicării sale în Cecenia, iar în 1997 guvernul chinez a înfiinţat Organizaţia pentru
Cooperare Shanghai pentru a combate mişcările islamice radicale în Asia Centrală. 269 Din
2005-2007, războiul civil din Irak este scena mult mai multor atacuri teroriste decât orice altă
ţară. În 2005 au murit peste 8000 de irakieni în atentate teroriste. 270
Controversele legate de această temă se referă la motivaţia teroriştilor sau a aşa-zişilor
terorişti, cum ar fi: autoapărarea, expansiunea agresivă, independenţa naţională sau supremaţia
islamică; care ţinte ale atentatelor teroriste sunt civile; dacă Islamul scuză sau acceptă
terorismul; dacă anumite atentate sunt acte de terorism islamist sau doar acte teroriste realizate
de musulmani; cât de mult sprijină lumea musulmană diversele tipuri de atentate teroriste; dacă
şi conflictul arabo-israelian stă la baza terorismului islamic sau este doar una dintre cauze. 271

8.2.4 Organizaţii islamice teroriste (vezi şi anexa IV)

Al-Qaeda
Al-Qaeda este o reţea teroristă pan-islamică globală condusă de Osama bin Laden,
cunoscută mai ales prin organizarea atentatelor din 11 septembrie 2001 împotriva SUA. În
prezent acţionează în peste 60 de state. Ţelul declarat este folosirea jihad pentru a apăra Islamul
de sionism, creştinism, Occidentul secular şi guverne musulmane ca acela al Arabiei Saudite,
considerat insuficient de islamic şi prea apropiat de SUA. 272
Formată în urma invaziei sovietice în Afganistan la sfârşitul anilor 1980 de bin Laden
şi Muhammad Atef, al-Qaeda îndeamnă la folosirea violenţei împotriva civililor şi a trupelor
SUA şi ale altor state aliate. De la formarea sa, al-Qaeda a comis acte teroriste în Africa,
America, Orientul Mijlociu, Europa şi Asia. Deşi organizaţia talibană din Afganistan a sprijinit
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"Contemporary Islamic Terrorism", http://www.worldpress.org/Mideast/2607.cfm.
http://wits.nctc.gov/reports/crot2006nctcannexfinal.pdf.
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"Speech to the Los Angeles World Affairs Council", http://www.number10.gov.uk /output/Page9948.asp.
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Michael, Maggie. „Bin Laden, in statement to U.S. people, says he ordered Sept. 11 attacks.” The Associated
Press. 29 octombrie 2004.
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iniţial mişcarea, guvernele SUA şi Marii Britanii nu au considerat niciodată talibanii drept
organizaţie teroristă. 273

Fatah al-Islam
Fatah al-Islam este o grupare islamistă care acţionează în afara taberei de refugiaţi
Nahr al-Bared din nordul Libanului. A fost înfiinţată în noiembrie 2006 de luptători care au
făcut parte din mişcarea pro-siriană Fatah al-Intifada, ea însăşi o ramură a Fatah, şi este condusă
de un militant palestinian, Shaker al-Abssi. Membrii grupului au fost descrişi ca jihadişti
militanţi, iar gruparea în sine a fost definită ca mişcare teroristă inspirată de al-Qaeda. 274 Scopul
declarat este de a reforma taberele palestiniene de refugiaţi conform legii islamice Sharia, iar
ţintele principale sunt Israelul şi SUA. Autorităţile libaneze au acuzat organizaţia de implicare
în atacurile cu bombă asupra a două microbuze pe 13 februarie 2007, când trei persoane au
murit şi peste 20 au fost rănite în Ain Alaq, Liban, şi au identificat 4 dintre membrii săi care se
spune că şi-au recunoscut fapta.

Hamas
Hamas, („zel” în arabă şi acronim pentru Harakat al-Muqawama al-Islamiyya), a
început să sprijine atentatele împotriva unor ţinte militare şi civile în Israel la începutul Intifadei
din 1987. Ca şi organizaţia Frăţia Musulmană în Palestina, era condusă de „intelectuali din clasa
de mijloc religioasă... clerici respectabili, doctori, farmacişti, ingineri şi profesori.” 275
Platforma Hamas din 1988 îndeamnă la distrugerea Israelului, deşi purtătorii de cuvânt
ai organizaţiei nu declară public acest lucru, iar „aripa militară” a revendicat numeroase atentate
în Israel. Hamas a fost de asemenea acuzată de sabotarea procesului de pace israelianopalestinian prin lansarea de atentate asupra civililor în timpul alegerilor din Israel, pentru a
înfuria electoratul israelian şi a facilita alegerea candidaţilor israelieni radicali. (De exemplu o
serie de atacuri sinucigaşe spectaculoase ale palestinienilor, în care au murit 63 de israelieni, au
condus direct la victoria electorală a lui Benjamin Netanyahu şi a partidului său, Likud, pe 29
mai 1996.)
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Hamas justifică aceste atentate ca fiind necesare în lupta împotriva ocupaţiei israeliene
asupra teritoriilor palestiniene şi ca răspuns la atacurile israeliene asupra unor obiective
palestiniene. Mişcarea în ansamblul său oferă de asemenea servicii de binefacere şi ajutorare a
palestinienilor.
Hamas a fost declarată grupare teroristă de Uniunea Europeană, Canada, SUA, Israel,
Comisia ONU pentru Drepturile Omului şi Human Rights Watch. Opozanţii acestei poziţii
susţin că Israelul nu este un stat legitim, date fiind condiţiile înfiinţării sale după cel de-al doilea
război mondial.

Hezbollah
Hezbollah este un partid politic şiit din Liban, care include o miliţie şi programe de
dezvoltare socială pe scară largă. Există divergenţe semnificative privind felul în care trebuie
privite actele teroriste ale Hezbollah şi organizaţia ca atare. În majoritatea lumii arabe şi
musulmane, Hezbollah este privită ca o mişcare de rezistenţă legitimă. Şi guvernul libanez a
recunoscut-o ca mişcare legitimă de rezistenţă împotriva ocupării de teritorii libaneze de către
Israel.
Unele ţări consideră violenţele Hezbollah atentate teroriste şi, aşadar, declară
Hezbollah organizaţie „teroristă”. Statele Unite, Canada, Israel şi Olanda au declarat Hezbollah
organizaţie „teroristă”, în timp ce Marea Britanie şi Australia consideră teroristă doar
organizaţia de securitate externă a Hezbollah.

Jihadul Islamic
Jihadul Islamic este o grupare islamistă cu sediul în capitala Siriei, Damasc.
Organizaţie teroristă şiită având legături strânse cu Iranul, Jihadul Islamic luptă pentru
înfiinţarea unui stat islamic fundamentalist în Liban. În Occident, Jihadul Islamic Palestinian
este organizaţia la care se referă în general numele „Jihad Islamic”, dată fiind mediatizarea
puternică a conflictului israeliano-palestinian. Această organizaţie este condusă de Şeicul
Abdullah Ramadan.
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Lashkar-e-Toiba
Lashkar-e-Toiba din Pakistan este o grupare militantă care doreşte alipirea statului
indian Jammu şi a Kaşmirului la Pakistan. S-a angajat în acţiuni militante de masă împotriva
armatei indiene şi a civililor hinduşi. Conducerea Lashkar menţionează regimul indian şi pe cel
israelian drept principalii duşmani ai Islamului şi afirmă că India şi Israel sunt principalii
inamici ai Pakistanului. Lashkar-e-Toiba, împreună cu Jaish-e-Mohammed, o altă grupare
militantă activă în Kaşmir, sunt incluse pe lista de organizaţii teroriste străine întocmită de SUA,
şi sunt declarate teroriste şi de Marea Britanie, India, Australia şi Pakistan.

8.2.5 Motivaţie, ideologie şi teologie
Există păreri divergente în ce priveşte credinţa religioasă a teroriştilor islamişti. Robert
Pape, autor al cărţii „Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism”, afirmă că cel
puţin teroriştii care realizează atacuri sinucigaşe cu bombă „nu sunt inspiraţi atât de religie cât
de un obiectiv strategic clar: acela de a obliga democraţiile moderne să-şi retragă trupele de pe
teritoriul pe care teroriştii îl consideră patria lor. Din Liban în Sri Lanka şi din Cecenia în
Kaşmir şi Cisiordania, fiecare campanie teroristă sinucigaşă majoră – peste 95 % din totalul
atentatelor – are ca obiectiv principal să oblige un stat democratic să-şi retragă trupele.” 276
Criticii teoriei lui Pape susţin că aceasta explică unele, dar nu toate atentatele
sinucigaşe. Nu explică lipsa atentatelor sinucigaşe în Fâşia Gaza şi Cisiordania în Israel timp
de aproape 30 de ani de la începutul ocupaţiei, nu explică atentatele asupra şiiţilor civili noncombatanţi realizate de atentatorii jihadişti din Irak, nu explică participarea pakistanezilor
născuţi în Anglia în atentatele din Londra şi a nord-africanilor, mai ales a marocanilor, în cel
de-al doilea val de atentatori al-Qaeda.
Unii susţinători ai violenţei politice palestiniene susţin că cetăţenii israelieni sunt ţinte
militare legitime, deoarece prin lege adolescenţii evrei sunt obligaţi să realizeze un stagiu
militar.
Un alt autor, Marc Sageman, psihiatru medico-legal şi fost ofiţer în serviciul de
informaţii străine, a realizat un „studiu intensiv al datelor biografice a 172 participanţi la jihad”
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în cartea „Understanding Terror Networks”. El a concluzionat că „reţelele sociale”, „legăturile
strânse de familie şi prietenie”, şi nu problemele comportamentale, „sărăcia, traumele, nebunia
sau ignoranţa” îi inspiră pe tinerii musulmani să se alăture jihad şi să ucidă. 277

8.3 State care sposorizează terorismul (terorism de stat) 278
O trăsătură principală a regimului taliban din Afganistan (1996-2001) a fost exportul
de terorism. Gruparea talibană şi liderul acesteia, Osama bin Laden, în timpul când se aflau la
conducerea Afganistanului, au comandat atentate teroriste împotriva evreilor, americanilor, a
Occidentului în general, culminând cu atentatele de la WTC. Acţiunile teroriste şi declaraţiile
de asumare a acestor acţiuni din partea liderilor talibani în perioada când regimul lor se afla la
putere în Afganistan dau o dimensiune aparte terorismului, în sensul că exportul de terorism
devine o componentă a politicii externe a statului respectiv. Acţiunile teroriste ale talibanilor
au depăşit graniţele unui grup/grupări terorist/e întrucât acţiunile teroriste erau organizate şi
comandate de un regim politico-religios aflat la putere, dând astfel terorismului o nouă
dimensiune, aceea a terorismului de stat.

8.3.1 Ideologia terorismului de stat
Tezele terorismului islamist au fost rezumate de Dale C. Eikmeier în „Qutbism: An
Ideology of Islamic-Fascism” participant la lupta împotriva terorismului astfel:
•

Credinţa că musulmanii s-au abătut de la adevăratul Islam şi trebuie să se
întoarcă la „Islamul pur” aşa cum a fost practicat iniţial în timpul Profetului;

•

Calea spre „Islamul pur” este doar interpretarea literală şi strictă a Coranului
şi a Hadith, şi aplicarea poruncilor Profetului;

•

Musulmanii trebuie să interpreteze individual sursele originale, fără a fi
limitaţi necondiţionat de interpretările clericilor;

277

Ranstorp, Magnus, „Hizb'allah in Lebanon”, St. Martins Press, 1997, p.54.
În literatura de specialitate sunt zeci de definiţii ale “terorismului de stat”, dar la nivel guvernamental şi al
organizaţiilor guvernamentale internaţionale este preferat, deocamdată, termenul “state care sponsorizează
terorismul”.
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•

Orice interpretare a Coranului din perspectivă contextuală, istorică, este o
denaturare a acestuia, iar tradiţia jurisprudenţei clasice se reduce la
interpretarea literală. 279

Ideologia islamistă transnaţională, mai exact aceea a islamiştilor militanţi, susţine că
statele şi societatea occidentale sunt activ anti-islamice sau, aşa cum sunt descrise uneori,
implicate într-un război împotriva Islamului. Islamiştii se identifică adesea cu ceea ce percep
drept un conflict istoric între creştinism şi Islam, datând încă din perioada cruciadelor, între alte
conflicte istorice dintre susţinătorii celor două religii. Osama bin Laden, de pildă, îşi descrie
inamicii aproape invariabil drept „agresivi” şi numeşte lupta împotriva lor una de „apărare”.
Jihadul defensiv diferă de jihadul ofensiv prin faptul că este o obligaţie personală a fiecărui
musulman, şi nu o obligaţie a comunităţii, de care unii musulmani pot fi scutiţi atât timp cât ea
este îndeplinită de ceilalţi. De aceea descrierea unei lupte ca fiind defensivă are dublul avantaj
că defineşte luptătorii ca victime, şi nu ca agresori şi conferă luptei cea mai înaltă prioritate
religioasă pentru toţi musulmanii.
Numeroase grupări islamiste violente folosesc denumirea jihad pentru lupta împotriva
creştinilor şi a evreilor. Un exemplu este al-Qaeda a lui Bin Laden, cunoscută şi ca „Frontul
Internaţional Islamic pentru Jihad împotriva Evreilor şi a Cruciaţilor”. Majoritatea islamiştilor
militanţi se opun politicilor Israelului şi adesea chiar existenţei acestui stat.
Mai mult, jihadiştii islamişti, teoreticienii şi liderii grupărilor critică societatea
occidentală pentru ceea ce ei numesc secularism imoral. Islamiştii susţin că libertatea de
exprimare neîngrădită a condus la proliferarea pornografiei, a imoralităţii, a secularismului, a
homosexualităţii, a feminismului şi a multor alte idei împotriva cărora luptă adesea islamiştii.
Deşi aproape de fiecare dată când atinge acest subiect în mesajele sale bin Laden vorbeşte
despre o aşa-numită asuprire a musulmanilor de către America şi evrei, într-un mesaj numit
„Scrisoare către America”, la întrebarea „Ce vă cerem să faceţi, şi ce vrem de la voi?” el
răspundea:
„Vă cerem să fiţi oameni cu principii, onoare, puritate şi politeţe; să respingeţi actele
imorale ca preacurvia, homosexualitatea, drogurile, jocurile de noroc sau cămătăria... Voi
separaţi religia de politici... Sunteţi naţiunea care permite cămătăria, interzisă de toate religiile...
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Sunteţi ţara care permite producerea, vânzarea şi folosirea drogurilor... Sunteţi o ţară care
permite acte de imoralitate... Sunteţi o ţară care permite jocurile de noroc, în toate formele sale...
Folosiţi femei pentru a servi pasagerii, vizitatorii şi străinii, pentru a vă spori profiturile. Şi apoi
vă lăudaţi că sprijiniţi emanciparea femeilor.” 280

8.4 Interpretări ale Coranului
Rolul Coranului, cartea sfântă al Islamului, în încurajarea sau pedepsirea atacurilor
asupra civililor, este şi el subiect de dispute. Câteva exemple de versete din Coran citate ca
justificare a atentatelor asupra civililor:
„Lupta vă este datorie, şi nu vă este pe plac. Dar se poate să nu vă fie pe plac un lucru
care este bun pentru voi şi să vă fie pe plac un lucru care este rău. Dar Allah ştie, iar voi nu.”
(Coranul 2:216)
„Pedeapsa pentru cei care luptă împotriva lui Allah şi a Trimisului Său, şi se războiesc
cu putere şi înverşunare şi fac stricăciuni pe pământul Său este: moarte, sau crucificare, sau
smulgerea mâinilor şi a picioarelor, sau exil de pe pământul Său: aceasta este ruşinea lor în
lumea aceasta, şi grea pedeapsă îi aşteaptă pe ei în Viaţa de Apoi.” (Coranul 5:33)
„Dar după ce trec lunile cele sfinte, atunci luptaţi şi omorâţi păgânii oriunde îi veţi
afla, şi prindeţi-i, împresuraţi-i, şi întindeţi-le lor orice cursă; însă, dacă ei se căiesc, şi împlinesc
rugăciunea şi achită dania, atunci daţi-le drumul: căci Allah este cel Îndurător şi Iertător.”
(Coranul 9:5)
„Luptaţi împotriva celor care nu cred în Allah sau în Ziua de pe Urmă, nici nu se ţin
de la ceea ce a fost interzis de Allah şi Trimisul Său, nici nu recunosc credinţa cea adevărată,
chiar dacă sunt Poporul Cărţii, până când vor plăti birul cu supunere bucuroasă şi până când
vor fi îngenuncheaţi. Evreii îl numesc pe Uzair fiul lui Allah, iar creştinii îl numesc pe Hristos
fiul lui Allah. Acestea sunt cuvintele lor, rostite cu gurile lor; şi vorbele acestea sunt
asemănătoare celor ale necredincioşilor din vechime. Blestemul lui Allah cadă asupra lor! Cum
se îndepărtează ei de la Adevăr!” (Coranul 9:29-30)
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(Aceste versete au fost citate de Mohammed Reza Taheri-azar ca explicaţie pentru
încercarea – eşuată – de a ucide civili.) 281
Justificarea actelor de terorism împotriva altor musulmani, realizate de islamişti
militanţi (mai ales împotriva regimurilor musulmane considerate de ei non-islamice), se
bazează adesea pe afirmaţia că ţintele sunt apostaţi. 282 Osama Bin Laden, de pildă, susţine că
orice musulman care ajută „necredincioşii împotriva musulmanilor” nu mai este musulman:
•

... credinciosul... ar trebui să boicoteze bunurile Americii şi ale aliaţilor ei, şi
trebuie să aibă grijă să nu sprijine făţărnicia, pentru că a ajuta necredincioşii
împotriva musulmanilor, chiar şi cu un singur cuvânt, este necredinţă curată,
după cum au hotărât învăţaţii. 283

•

şi că Afganistanul taliban (care nu mai există) „este singura ţară islamică” din
lume. Legea islamică pedepseşte cu moartea apostazia (în cazul musulmanilor,
convertirea de la Islam la altă credinţă).

Există diverse opinii în comunitatea musulmană privind bazele pe care o persoană este
declarată apostată. Cea mai răspândită poziţie între învăţaţii musulmani este aceea că takfir
(prin care un musulman este declarat apostat) nu poate fi emisă decât de o autoritate religioasă.
În general, învăţaţii musulmani se opun recursului la takfir, cu rare excepţii. Takfir a fost folosit
ca justificare pentru asasinarea preşedintelui Egiptului Anwar Sadat.

8.5 Atitudinea musulmanilor faţă de terorismul islamist
Terorismul pe baze islamice a fost criticat de musulmanii care luptă împotriva
terorismului, ca Abdal-Hakim Murad:
„Bin-Laden şi principalul său asociat Ayman al-Zawahiri nu au absolvit universităţi
islamice, iar declaraţiile lor ignoră 14 secole de învăţături musulmane, luând în schimb forma
unor liste de revendicări anti-americane şi de citate coranice care privesc războaiele
musulmanilor din vechime împotriva idolatrilor arabi. Acestea sunt urmate de concluzia că toţi
americanii, civili sau militari, trebuie şterşi de pe faţa pământului. Toate acestea reprezintă o
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abatere extremă de la metodele normale de cercetare islamică. Dacă autorii acestor fatwa ar fi
urmat normele religiei proprii, ar fi trebuit să ştie că nici o şcoală din Islam nu permite atacarea
civililor. Orice luptător care omoară non-combatanţi se face vinovat de <agresiune armată>, un
păcat capital în legea islamică.” 284
Un cercetător care pledează împotriva terorismului, Dale C. Eikmeier, vorbeşte despre
„referinţele religioase dubioase” ale multor teoreticieni islamişti, sau „Qutbişti”, care pot fi o
modalitate de a-i discredita pe ei şi mesajul lor:
„Cu excepţia lui Abul Ala Maududi şi Abdullah Azzam, nici unul dintre teoreticienii
principali ai Qutbismului nu a studiat în vreunul din centrele de educaţie islamică recunoscute.
Deşi musulman devotat, Hassan al Banna a fost învăţător şi activist în comunitate. Sayyid Qutb
a fost critic literar. Muhammad Abd al-Salam Faraj a fost electrician. Ayman al-Zawahiri este
doctor. Osama bin Laden s-a pregătit pentru a deveni om de afaceri.” 285
Judecătorul yemenit Hamoud Al-Hitar a atacat şi el bazele intelectuale ale
terorismului, folosind hujjat (dovezi) „din dialogurile teologice care contrazic şi corectează
credinţele rebele” ale teroriştilor sau ale viitorilor terorişti.
Unii musulmani, însă, percep diferenţe notabile între acţiuni ca atentatele de la 11
septembrie împotriva SUA, criticate de mulţi, şi acţiuni ca atacurile cu rachete ale Hezbollah
ca răspuns la incursiunile israeliene în Liban, pe care mulţi le susţin şi nu le consideră acte de
terorism, ci jihad defensiv, adică mişcare legitimă de rezistenţă. La alegerile parlamentare din
ianuarie 2006, 57% din palestinieni au votat cu Hamas 286, declarată organizaţie teroristă de
către Israel, Statele Unite, Canada şi Uniunea Europeană şi autoare a unor atentate împotriva
civililor israelieni. Însă majoritatea palestinienilor consideră Hamas o mişcare de rezistenţă, ale
cărei atacuri împotriva Israelului sunt rezultatul ocupaţiei israeliene în teritoriile palestiniene şi
o replică la dezvoltarea continuă a coloniilor israeliene. În plus, comentatorii au opinii diferite
în ce priveşte măsura în care rezultatul alegerilor reprezintă o dovadă de sprijin pentru acţiunile
miliţiei organizaţiei, pentru programele sociale ale organizaţiei sau de nemulţumire faţă de
guvernul anterior, considerat corupt şi incompetent. Un sondaj de opinie publicat după alegeri
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a arătat că aproape trei sferturi dintre palestinieni consideră că Hamas ar trebui să-şi schimbe
politica privind distrugerea Israelului, iar 84% din palestinieni susţin un acord de pace cu
Israelul. Dintre votanţii Hamas, 73% din intervievaţi au fost în favoarea unui acord de pace cu
Israelul. Însă Hamas a refuzat să elimine din statutul său clauza care cere distrugerea statului
Israel.
Un studiu Pew Research din 2005, pe un eşantion de 17.000 persoane din 17 ţări a
indicat că sprijinul pentru terorism este în scădere în lumea musulmană, împreună cu o
convingere tot mai mare că extremismul islamic reprezintă o ameninţare pentru ţările
respective. Un sondaj al „Daily Telegraph” arăta că 6% din musulmanii britanici au susţinut pe
deplin atentatele cu bombă de la metroul londonez din iulie 2005.
Un sondaj Pew Research din 2004 a arătat că Osama bin Laden are o imagine pozitivă
în Pakistan (65%), Iordania (55%) şi Maroc (45%). În Turcia 31% dintre intervievaţi consideră
că atentatele sinucigaşe împotriva americanilor şi a altor străini din Irak sunt justificate.
Coaliţia Musulmanilor Liberi s-a alăturat luptei împotriva terorismului, afirmând că
doresc să transmită „un mesaj musulmanilor radicali şi susţinătorilor terorismului: îi respingem
şi îi vom învinge.”
Abdel Rahman al-Rashed, musulman şi director general al canalului de ştiri arab AlArabiya spunea: „Este o realitate că nu toţi musulmanii sunt terorişti, dar este o realitate la fel
de sigură şi cumplit de dureroasă, că aproape toţi teroriştii sunt musulmani.” Statistici ale
Centrului American de Luptă împotriva Terorismului prezintă o imagine mai complicată: dintre
atentatele cunoscute şi dovedite ca teroriste de la începutul lui 2004 până în primul trimestru al
lui 2005, puţin peste jumătate dintre morţi au fost cauzate de extremişti islamici, dar majoritatea
incidentelor totale au fost considerate fie de natură „necunos-cută/nespecificată”, fie de natură
politică seculară. Marea majoritate a victimelor acestor acte teroriste cu caracter
„necunoscut/nespecificat” au fost totuşi înregistrate în regiuni islamice ca Irak sau Afganistan,
sau în regiuni în care Islamul este implicat într-o formă sau alta – Cisiordania, Fâşia Gaza, sudul
Thailandei sau Kaşmirul. Metodologia folosită de Centru este uneori contestată, instituţia fiind
acuzată că răspunde presiunii politice a administraţiei Bush care doreşte să demonstreze o
scădere a terorismului.
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Ayatollahul iranian Ozma Seyyed Yousef Sanei a emis o fatwa conform căreia
atacurile sinucigaşe împotriva civililor sunt legitime doar în contextul războiului. Decretul nu
specifică dacă alte tipuri de atentate asupra civililor sunt justificate şi în afara acestui context
sau dacă jihad este inclus în definiţia dată războiuluideYousef Sanei.
Pe de altă parte, Fethullah Gulen, respectat cercetător islamic turc, afirmă că un
„adevărat musulman”, cineva care înţelege Islamul în toate aspectele sale, nu ar putea fi
terorist. 287 Mulţi alţii împărtăşesc aceeaşi opinie: Karen Armstrong, prof. Ahmet Akgunduz sau
Harun Yahya. 288
Fred Halliday, expert britanic în problemele Orientului Mijlociu, afirmă că numeroşi
musulmani consideră astfel de acte încălcări flagrante ale legilor islamice. 289

8.6 Globalizarea terorismului islamic
Terorismul islamic apărut pe scena mondială o dată cu Revoluţia Iraniană din 1979
prin asediul Ambasadei Americane din Teheran, în noiembrie acelaşi an, s-a răspândit continuu,
iar instrumentele ideologice şi politice care au contribuit la contracararea terorismului în
majoritatea ţărilor occidentale s-au dovedit în mare măsură ineficiente. Prezenţa terorismului
islamist este globală, iar influenţa sa se resimte nu doar în vastul teritoriu al Islamului – din
Maroc şi Nigeria în Vest până în Malaysia şi Mindanao în Est –, ci şi în multe colţuri ale
Europei, ale Indiei, ale fostei URSS, ale celor două Americi şi chiar în anumite regiuni din
vestul Chinei.
Înainte de Revoluţia Iraniană, terorismul era considerat de regulă o excrescenţă directă
a ideologiilor moderne. Însă teroriştii islamişti pretind că luptă pentru cauze teologice – câteva
versete din Coran şi câteva referinţe la Sunna („faptele Profetului”) pun o pecete islamică pe
fiecare operaţiune a lor. Întreaga ţesătură ideologică e urzită din referinţe la tradiţie, etnicitate,
conflicte istorice mai vechi sau mai noi, împreună cu un set puternic de referinţe cu iz religios
la „necredincioşi”, „idolatri”, „cruciaţi”, „martiri”, „războaie sfinte”, „pământ sacru”,
„duşmanii Islamului”, „partidul lui Dumnezeu” şi „marele Satan”. Dar acest vocabular religios
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ascunde adevărata natură violentă a islamismului, aceea de provocare totalitaristă modernă
îndreptată atât împotriva Islamului tradiţional, cât şi împotriva democraţiei moderne.
Dacă într-adevăr terorismul este atât de apropiat de miezul credinţei islamice pe
cât pretind atât islamiştii, cât şi mulţi dintre inamicii lor, atunci de ce terorismul islamist
internaţional datează abia din 1979? Această întrebare îşi găseşte un ecou puternic în
afirmaţiile multor renumiţi teologi şi cercetători ai Islamului, care au condamnat
permanent acţiunile reţelelor islamiste. Aceasta nu înseamnă că jurisprudenţa şi filosofia
islamică promovează o viziune democratică a societăţii sau că se armonizează uşor cu
principiile democraţiei şi drepturile omului. Dar se demonstrează caracterul fraudulos al
referinţelor teroriştilor la preceptele islamice. În istoria Islamului nu există nici un
precedent pentru violenţa necontrolată a al-Qaeda sau a Hezbollah. Nici chiar secta
ismailită şiită cunoscută sub numele de „Asasinii”, deşi utiliza oameni dispuşi să moară
pentru a-şi asasina inamicii, nu s-a coborât niciodată până la asasinatele în masă, fără
discernământ, din care Hezbollah, Osama Bin Laden şi acoliţii lor şi-au făcut un titlu de
glorie 290. A te sinucide în timp ce omori la întâmplare femei, copii şi oameni de orice rasă
şi religie – la World Trade Center lucrau şi musulmani – nu are legătură cu Islamul şi nu
trebuie să fii teolog de formaţie pentru a înţelege acest lucru. Concluzia pe care o putem
desprinde este că terorismul islamist contemporan este o practică eminamente modernă,
în evident conflict cu tradiţiile şi etica islamică 291.
O ilustrare grăitoare a tensiunii dintre Islam şi terorism este dată de schimbul de replici
dintre doi musulmani, în sala de tribunal în care Fouad Ali Saleh era judecat pentru rolul jucat
în valul de atentate cu bombă care a zdruncinat Parisul în 1985-1986. Una dintre victimele sale,
un bărbat care suferise arsuri grave în unul dintre atentate, i-a spus lui Saleh: “Şi eu sunt
musulman practicant... Dumnezeu ţi-a spus să arunci în aer copii şi femei însărcinate?” Saleh a
răspuns: “Eşti algerian. Aminteşte-ţi ce le-au făcut [francezii] predecesorilor tăi.” 292 Atunci
când fundamentele religioase ale acţiunilor sale sunt puse sub semnul întrebării, teroristul nu
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răspunde cu versete coranice, ci cu afirmaţii naţionaliste seculare. Relatarea procesului lui Saleh
este fascinantă. Musulman sunnit originar din Tunisia, acesta şi-a petrecut începutul anilor 1980
„studiind” la Qom, centrul teologic şiit din Iran. A învăţat să folosească armamentul în Libia şi
Algeria, şi a primit explozivi de la militanţii pro-iranieni din cadrul Hezbollah. În apărarea sa,
Saleh a invocat nu doar Coranul şi vorbele Ayatollahului Khomeini, ci şi exemplul Ioanei d’Arc
– printre altele, eroină a extremei drepte franceze – ca model de persoană care „şi-a apărat ţara
împotriva agresorilor.” După aceea, a citit cu glas tare lungi pasaje din „Revoltă împotriva lumii
moderne” de Julius Evola (1898-1974), autor italian citat adesea de extremiştii de dreapta
europeni. Acest ciudat amestec ideologic sugerează importanţa explorării rădăcinilor
intelectuale ale terorismului islamist 293.

8.7 Terorismul islamic ca factor de oprire a influenţelor occidentale
Ideea unei mişcări „panislamice” 294 a apărut la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea, concomitent cu transformarea rapidă a societăţilor musulmane
tradiţionale în state naţionale. Cel care a contribuit cel mai mult la asocierea unei forme islamice
cu o substanţă ideologică totalitaristă a fost profesorul egiptean Hassan al-Banna (prezentat în
capitolul III), puternic influenţat de naţionalismul egiptean. El a înfiinţat Frăţia Musulmană în
1928, cu scopul declarat de a contracara influenţele occidentale 295.
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Până la sfârşitul anilor 1930, Germania nazistă stabilise contacte cu tineri ofiţeri
revoluţionari din armata egipteană, inclusiv mulţi apropiaţi ai Frăţiei Musulmane. Foarte curând
Frăţia, care iniţiase activităţi de binefacere, asociere şi evenimente culturale, avea o „aripă
tânără”, un jurământ de loialitate necondiţionată faţă de conducătorul său şi o organizaţie
paramilitară al cărei moto, „Acţiune, supunere, tăcere”, era un ecou al sloganului „Crede,
supune-te, luptă” al fasciştilor italieni. Ideile lui Banna erau în contradicţie cu cele ale ulama,
şi încă din 1943 el îi avertiza pe membrii organizaţiei că trebuie să se aştepte la „cea mai
înverşunată opoziţie” din partea establishment-ului religios tradiţional 296.
De la fascişti – şi, înaintea lor, de la tradiţia europeană a violenţei revoluţionare văzută
ca mijloc de „transformare” sau „purificare”, lansată de iacobini – Banna a împrumutat şi ideea
morţii eroice ca formă de artă politică. Din păcate avem prea puţine date la dispoziţie pentru a
accentua îndeajuns gradul în care estetizarea morţii, glorificarea forţelor armate, venerarea
martiriului şi credinţa în „vocea faptelor” au modelat, la începutul secolului al XX-lea, etosul
antiliberal atât al extremei drepte, cât şi al anumitor elemente de extremă stângă.
După modelul lui Banna, militanţii islamişti de astăzi îmbrăţişează un cult terorist al
martiriului mai apropiat de „Réflexions sur la violence” ale lui Georges Sorel decât de orice
lege a Islamului sunnit sau şiit 297. După victoria aliată în cel de-al doilea război mondial,
asasinarea lui Banna şi revoluţia egipteană din 1952-1954, Frăţia Musulmană s-a confruntat cu
ostilitatea unui guvern militar dornic de secularizare şi apriga competiţie ideologică a
comuniştilor egipteni. Sayyid Qutb, principala voce a Frăţiei şi în acelaşi timp legătura acesteia
cu comuniştii, a conceput un răspuns ideologic ce avea să pună bazele islamismului de astăzi.
Qutb nu s-a inspirat doar din discursul lui Banna, ci şi din lucrările scriitorului şi activistului
pakistanez Sayyid Abu’l-A’la Mawdudi (1903-1979), care în 1941 a fondat Jamaat-e-Islami-ePakistan (Adunarea Islamică a Pakistanului), care rămâne o forţă politică importantă în
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Richard P. Mitchell, „The Society of the Muslim Brothers”, 29.
Impresia generalǎ, dar eronatǎ, potrivit cǎreia cultul şiit al martiriului serveşte drept sursǎ de inspiraţie
religioasǎ pentru atentatele sinucigaşe este doar una dintre iluziile cultivate cu mǎiestrie de cǎtre terorişti. Este
adevǎrat cǎ şiiţii îl venereazǎ pe Hussein (m. 680 d.Hr.), cel de-al treilea Imam şi nepot al Profetului, ca martir
sfânt. Însǎ învǎţǎturile şiite recomandǎ pe de altǎ parte evitarea martiriului şi chiar taqieh („ascunderea
credinţei”) ca mod prin care credincioşii sǎ-şi salveze vieţile în faţa asupritorilor criminali. Mai mult, sunniţii nu
sunt recunoscuţi pentru venerarea lui Hussein şi totuşi, când este vorba despre atentate sinucigaşe, nu existǎ
diferenţe între sunniţii din al-Qaeda şi membrii în majoritate şiiţi ai Hezbollah. Existǎ asemǎnǎri izbitoare între
justificǎrile date de islamişti pentru violenţǎ şi martiriu şi retorica teroriştilor marxişti italieni şi germani din anii
1970. Pentru acest subiect vezi Philippe Raynaud, „Les origines intellectuelles du terrorisme”, în François Furet
et al., coord., „Terrorisme et démocratie” (Paris: Fayard, 1985), p 65.
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Pakistan, deşi nu se poate lăuda cu un sprijin electoral notabil 298. După ce iniţial îmbrăţişase
naţionalismul, ulterior Mawdudi l-a respins, ceea ce explică interesul său faţă de rolul politic al
Islamului. El a denunţat astfel toate naţionalismele, pe care le-a prezentat drept kufr
(necredinţă). Folosind o terminologie marxistă, el a pledat pentru lupta „avangardei
revoluţionare” islamice atât împotriva Occidentului, cât şi împotriva Islamului tradiţional,
ataşând adjectivul „islamic” unor termeni specifici spaţiului european, ca „revoluţie”, „stat” şi
„ideologie”. Deşi puternic contestate de autorităţile religioase musulmane, ideile sale au
influenţat o întreagă generaţie de islamişti „moderni”.
La fel ca mentorii săi, Qutb nu avea educaţie teologică tradiţională. Absolvent al
colegiului public de învăţători, în 1948 a plecat să-şi continue studiile în domeniul educaţiei în
Statele Unite. Cândva naţionalist, el s-a alăturat Frăţiei Musulmane la scurt timp după revenirea
în ţară, în 1950. Islamismul lui Qutb a fost influenţat de cunoştinţele sale despre criticile
marxiste şi fasciste împotriva capitalismului modern şi a democraţiei reprezentative 299, militând
pentru un stat monolitic condus de un partid unic al renaşterii islamice.
Ca şi Mawdudi şi diverşi totalitarişti occidentali, el şi-a identificat propria societate (în
cazul său, polisurile musulmane contemporane) ca unul dintre duşmanii împotriva cărora o
minoritate de avangardă, virtuoasă şi având conştiinţă ideologică, trebuia să lupte prin orice
mijloace – inclusiv o revoluţie violentă – pentru a deschide calea unei societăţi noi şi perfect
echitabile. Societatea sa ideală era una lipsită de clase, din care „individul egoist” din
democraţiile liberale trebuia alungat, iar “exploatarea omului de către om” abolită. Doar
Dumnezeu avea să guverneze această societate, prin implementarea legii islamice (Sharia).
Putem afirma că acest tip de abordare este leninism în haine islamice.
După ce regimul autoritarist al preşedintelui Gamel Abdel Nasser şi-a lansat ofensiva
împotriva Frăţiei Musulmane în 1954 (ce ulterior avea să culmineze cu spânzurarea lui Qutb în
1966), mulţi au plecat în exil în Algeria, Arabia Saudită 300, Irak, Siria şi Maroc. De aici

şi-
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Despre Mawdudi, vezi Seyyed Vali Reza Nasr, „The Vanguard of the Islamic Revolution: The Jama’at-i
Islami of Pakistan” (Berkeley: University of California Press, 1994); şi Seyyed Vali Reza Nasr, „Mawdudi and
the Making of Islamic Revivalism” (New York: Oxford University Press, 1996).
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Olivier Carré, „Mystique et politique”, 206-7.
300
Muhammad Qutb, fratele lui Sayyid Qutb, a fost unul dintre membrii Frǎţiei primit cu braţele deschise în
Arabia Sauditǎ. I s-a permis sǎ supervizeze publicarea şi distribuţia lucrǎrilor fratelui sǎu şi a devenit el însuşi un
actor cu influenţǎ ideologicǎ: justificarea oficialǎ a codului penal saudit foloseşte definiţiile date de el societǎţilor
seculare şi liberale – „o nouǎ erǎ a ignoranţei”. Membrii exilaţi ai Frǎţiei Musulmane au devenit influenţi în
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au diseminat ei ideile islamiste revoluţionare – inclusiv instrumentele organizaţionale şi
ideologice împrumutate de la totalitarismul european – prin intermediul unei reţele ce a pătruns
în numeroase şcoli religioase şi universităţi. Majoritatea tinerilor islamişti de astăzi sunt
moştenitorii intelectuali şi spirituali direcţi ai aripii qutbiste a Frăţiei Musulmane.

8.8 Bazele ideologice ale terorismului islamic
Banna şi Frăţia Musulmană militau pentru înfiinţarea unei reţele a solidarităţii, care să
cuprindă diferitele ramuri ale Islamului

301.

Poate că şi datorită acestui ecumenism, putem

detecta încă din 1945 o influenţă a Frăţiei în Iran, ţara cu cea mai numeroasă populaţie şiită din
lume. Întorcându-se din Irak în acel an, un tânăr cleric iranian pe nume Navab Safavi a pus
bazele unui grup terorist care a asasinat o serie de intelectuali şi politicieni iranieni secularizaţi.
În 1953, Safavi a vizitat Egiptul la invitaţia Frăţiei şi s-a întâlnit cu Qutb. Deşi grupul lui Safavi
a fost anihilat, iar el a fost executat după o încercare eşuată de asasinare a primului ministru în
1955, câţiva foşti membri aveau să devină unii dintre cei mai importanţi colaboratori ai
Ayatollahului Khomeini (1900-1989) în pregătirea Revoluţiei Islamice din 1979.
Khomeini însuşi şi-a început cariera politică în 1962, alăturându-se altor ayatollahi
care se opuneau planurilor şahului de aplicare a reformei agrare şi de introducere a sufragiului
universal în Iran. În acea etapă, Khomeini nu era revoluţionar, ci un tradiţionalist speriat de
modernitate şi dornic să susţină privilegiile propriei caste clericale. Atunci când adepţii săi au
organizat o revoltă urbană în iunie 1963, el a fost arestat şi ulterior exilat, întâi în Turcia şi apoi
în Irak. Punctul de cotitură a fost anul 1970, când Khomeini, încă în Irak, a devenit unul dintre
cei câţiva oficiali religioşi şiiţi care au trecut de la tradiţionalism la totalitarism. Ca şi
Mawdudi 302, el a militat pentru o revoluţie care să ducă la instaurarea unui stat islamic şi,
inspirat de Qutb, a condamnat toate regimurile non-teocratice ca fiind idolatre. Adepţii săi din

Arabia Sauditǎ. Wahhabismul, ramurǎ intolerantǎ şi fanaticǎ a Islamului care predominǎ în Arabia Sauditǎ, nu a
fost de la început o ideologie totalitarǎ modernǎ, dar a oferit un teren propice pentru diseminarea ideologiei
teroriste şi faciliteazǎ atragerea tinerilor saudiţi în grupuri teroriste. Vezi Olivier Carré, „L’utopie islamique dans
l’Orient arabe” (Paris: Presses de la Fondation Nationale des Sciences politiques, 1991), 112-14; şi Gilles Kepel,
Jihad, 72-75.
301
Adepţii lui Banna îşi amintesc cǎ acesta spunea adesea: „Fiecare dintre cele patru şcoli [ale Islamului] este
respectabilǎ”, şi recomanda: „Sǎ colaborǎm în problemele asupra cǎrora ne putem înţelege şi sǎ fim toleranţi în
celelalte chestiuni.” Richard P. Mitchell, „The Society of the Muslim Brothers”, 217.
302
Mawdudi, „The Process of Islamic Revolution” (Lahore, 1955).

195

VIII. JIHAD. TERORISM ISLAMIC. TERORISM DE STAT

Iran erau implicaţi în asociaţii culturale islamice care, printre altele, diseminau ideile lui Qutb
şi Mawdudi. Ideologia lui Qutb a fost folosită de studenţii lui Khomeini pentru a recâştiga de
partea mişcării islamiste o întreagă generaţie influenţată de principala cultură revoluţionară a
lumii: marxism-leninismul.
Khomeini a devenit o figură majoră în istoria terorismului islamist deoarece a fost
prima personalitate religioasă cu adevărat proeminentă care i-a conferit autoritate. Pentru că, în
ciuda influenţei sale asupra tinerilor, islamismul de dinainte de Revoluţia Iraniană a fost doar o
heterodoxie marginală. Qutb şi Mawdudi (ambii fără studii islamice) erau simpli amatori din
punct de vedere religios, pe care învăţaţii suniţi îi contraziseseră şi demascaseră cu uşurinţă.
Chiar şi Frăţia Musulmană respinsese oficial ideile lui Qutb. Învăţat şi oficial religios notabil,
Khomeini a dat totalitarismului islamist modern respectabilitatea religioasă de care acesta avea
atâta nevoie.
Odată ajuns la putere, cel care cândva se opusese reformei agrare şi drepturilor
femeilor a devenit „progresist”, lansând un program masiv de naţionalizare şi expropriere şi
recrutând femei pentru campaniile de propagandă revoluţionară şi mobilizare. Caracteristicile
leniniste ale regimului său – politica de teroare, tribunalele şi miliţiile revoluţionare, epurările
din administraţie, revoluţia culturală şi atitudinea binevoitoare faţă de URSS – i-au îndepărtat
pe majoritatea clericilor care îl susţinuseră, dar i-a adus în schimb sprijinul Partidului Comunist
Iranian coordonat de Moscova, care între 1979 şi 1983 s-a pus în slujba noii teocraţii.
Revoluţia lui Khomeini nu a fost un fenomen exclusiv şiit. Deloc întâmplător, unul
dintre primii străini care a vizitat ţara şi l-a felicitat a fost islamistul sunnit Mawdudi; nu după
multă vreme, chipul lui Qutb apărea pe un timbru iranian. Succesorul lui Khomeini, Ali
Khamenei, l-a tradus pe Qutb în limba persană 303. Interesul lui Khomeini însuşi faţă de
înfiinţarea unei „Internaţionale islamiste” – care avea să fie cunoscută sub numele de Hezbollah,
termen „furat” din Coran („partidul lui Dumnezeu”) – era evident încă din august 1979.
Islamismul este un fenomen panmusulman recunoscut ca atare de protagoniştii
săi. Încercarea de a diferenţia un grup terorist islamist de altul pe baza unor presupuse
caracteristici etnice, politice sau religioase tradiţionale (şiit versus sunnit, persan versus
arab etc.) este inutilă, motivul fiind simplu: pentru grupurile islamiste, efortul comun de
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Vezi Baqer Moin, „Khomeini: Life of the Ayatollah” (Londra: I.B. Tauris, 1999), 246.
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a lovi Occidentul şi de a prelua controlul asupra lumii musulmane este incomparabil mai
important decât orice ar putea fi considerat a fi un motiv de „dezbinare” între ele.
Organizaţia Hezbollah, cu centrul în Liban şi sprijinită de Iran, este o dovadă. Fondatorul său
iranian a fost unul dintre apropriaţii lui Khomeini, care s-a inspirat din discursurile unui tânăr
islamist egiptean – inginer de meserie, şi nu teolog – care a fost primul ce a politizat un termen
pur religios. O analiză mai atentă a organizaţiei dezvăluie influenţa marxist-leninistă puternică
asupra ideologiei fondatorilor şi a conducătorilor săi. Actualul lider al grupului, Mohammad
Hosein Fadlallah, influenţat de teoriile despre violenţă ale lui Marx şi Nietzsche 304, a militat
deschis pentru metode teroriste şi alianţe tactice cu organizaţiile de stânga 305.

8.9 Internaţionalizarea reţelelor teroriste
„Trebuie”, spune Sheikh Fadlallah, „să jurăm credinţă conducătorului revoluţiei
[iraniene] şi revoluţionarilor ca lui Dumnezeu însuşi”, deoarece „această revoluţie este voia lui
Dumnezeu.” 306 Un indiciu al intensităţii acestei credinţe este faptul că toate negocierile privind
soarta ostaticilor din Liban au sfârşit prin a fi purtate de către Teheran. Similar, şeful Gărzilor
Revoluţionare Iraniene se lăuda că a finanţat atentatul asupra forţelor franceze şi americane de
menţinere a păcii din Liban 307. Principalul strateg militar al Hezbollah, Imad Mughaniyyah,
este un arab care operează din Iran. Agenţiile de informaţii occidentale suspectează că
Hezbollah colaborează cu bin Laden în operaţiuni internaţionale încă de la începutul anilor
1990. 308 Reţeaua teroristă a Hezbollah din Liban cuprinde atât grupuri sunnite, cât şi şiite, şi
există şi o aripă saudită, implicată în atentatul cu bombă asupra turnurilor Khobar, în care au
murit 19 militari SUA în 1996.
Tot inspirată de Revoluţia Iraniană este şi reţeaua teroristă independentă sunnită care
avea să devină baza al-Qaeda. Regimul de la Teheran a început să înfiinţeze organisme de
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Citat în Olivier Carré, „L’utopie islamique dans l’Orient arabe”, 197.
Citat în Olivier Carré, „L’utopie islamique dans l’Orient arabe”, 231-32.
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Olivier Carré, „L’utopie islamique dans l’Orient arabe”, 232.
307
Fostul şef al Gǎrzilor Revoluţionare Iraniene, Mohsen Rafiqdoust, spunea cǎ „atât TNT-ul, cât şi ideologia
care, într-o singurǎ explozie, au trimis în „iad” 400 de ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi de la cartierul general al
Marinei au fost furnizate de Iran” Resalat (Tehran), 20 iulie 1987.
308
Pe 22 martie 1998, „Times of London” relata cǎ bin Laden şi Gǎrzile Revoluţionare Iraniene semnaserǎ un
pact pe 16 februarie anul anterior, vizând consolidarea operaţiunilor în Albania şi Kosovo. Roland Jacquard
adaugǎ cǎ în septembrie 1999 serviciile de informaţii turceşti au aflat de existenţa unui grup islamist finanţat de
bin Laden în oraşul iranian Tabriz. Vezi Roland Jacquard, „Au nom d’Oussama Ben Laden”, 287-88.
305
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propagandă, pentru a câştiga susţinerea autorităţilor religioase sunnite, încă din 1982 309. Între
instituţiile supranaţionale create se numără Conferinţa Mondială a Imamilor Predicatori de
Vineri, care la un moment dat avea membri din nu mai puţin de 40 de ţări. Ţelul principal al
acestor eforturi este acela de a mobiliza „poporul Islamului” împotriva „Islamului reacţionar
tradiţional.” 310 Dintr-o sumă de motive, reţeaua nu are o organizare foarte strictă, dar toate
ramurile sale s-au născut şi se hrănesc din aceeaşi rădăcină ideologică.
Influenţa revoluţiei islamiste iraniene este menţionată şi de membrii Jihadului Islamic
Egiptean care l-au împuşcat pe preşedintele Anwar Sadat în octombrie 1981. Teoreticianul lor
a fost un inginer, Abdessalam Faraj, care îl cita şi el foarte des pe Qutb pentru a justifica
terorismul 311. Conspiratorii – inclusiv ofiţerii care au tras – s-au inspirat din exemplul iranian
şi se aşteptau ca moartea lui Sadat să ducă la o revoltă a maselor care să declanşeze în Cairo
acelaşi tip de evenimente care avuseseră loc cu doi ani înainte în Teheran 312 (unde autorităţile
iraniene aveau ulterior să dea unei străzi numele asasinului lui Sadat). Printre cei închişi pentru
complot se număra un medic din Cairo, pe nume Ayman al-Zawahiri. După executarea celor
trei ani de închisoare, el a devenit şeful Jihadului Islamic Egiptean, l-a cunoscut pe bin Laden
în 1985 şi apoi i s-a alăturat în Sudan la începutul anilor 1990. Zawahiri, care avea să devină
principalul strateg al operaţiunilor al-Qaeda, a declarat că Osama este „noul Che Guevara.” 313
Islamizarea problemei palestiniene este şi ea, în parte, datorată influenţei lui Khomeini
asupra ramurii palestiniene a Jihadului Islamic. Fondatorul său a fost tot un medic, de data
aceasta Fathi Shqaqi. „Oda” sa din 1979, intitulată „Khomeini: The Islamic Alternative”, a fost
dedicată atât conducătorului iranian, cât şi lui Hassan al-Banna („cei doi oameni ai acestui
secol”). Primul tiraj, de 10.000 de exemplare, s-a vândut în câteva zile 314. Shqaqi, deşi sunnit,
s-a deplasat la Teheran pentru a ţine o predică de vineri împreună cu Ali Khomeini, denunţând
procesul de pace din Orientul Mijlociu şi acuzându-l pe Yasser Arafat de trădare 315.

Prima conferinţǎ dedicatǎ unificǎrii mişcǎrilor islamiste a fost organizatǎ sub auspicii iraniene în ianuarie
1982. Vezi discursurile lui Khamenei şi Mohammad Khatami (preşedinte ales al Republicii Islamice 1997-2005)
în Etela’at (Teheran), 9 ianuarie 1982.
310
Xavier Rauffer, „La Nebuleuse”, 175.
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Charles Tripp, „Sayyid Qutb: The Political Vision”, în Ali Rahnema, coord., „Pioneers of Islamic Revival”,
178-79.
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Gilles Kepel, „Jihad”, 122-23.
313
Roland Jacquard, „Au nom d’Oussama Ben Laden”, 76.
314
Gilles Kepel, „Jihad”, 187 şi 579.
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Conform relatǎrilor din Jomhouri-e Islami (Tehran), 5 martie 1994 (14 esfand 1372), 14 şi 2.
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Evenimentele din Mumbai, India, de la sfârşitul lunii noiembrie 2008, confirmă ideea
că esenţa actului de teroare este de natură politică, şi nu religioasă, chiar dacă doctrina,
organizaţia sau justificarea acţiunii sunt bazate pe comandamentele şi credinţele unei religii.
Ceea ce iese în evidenţă şi cu acest prilej este nivelul tehnic superior al acţiunii,
strategia urmată şi ţinuta cvasimilitară a atacatorilor. Dimensiunea atacului (ca număr de
luptători, de obiective vizate şi de victime) reprezintă o premoniţie îngrijorătoare cu privire la
acţiunea grupărilor teroriste: apariţia şi posibila extindere a gherilei urbane. Ipotezele unor
organizaţii islamiste vechi şi noi emise imediat după masacrul care a avut loc nu diminuează
interesul real al analizei de a identifica organizatorul, finanţatorul şi patronul nevăzut al acestei
acţiuni de natură politică – întrucât nu vizează rezolvarea prin teroare a unui litigiu, ci exprimă
intenţia directă de a crea un regim de instabilitate, nesiguranţă şi panică cu daune imense pentru
stat în privinţa statutului său internaţional, a comerţului, a turismului şi contacte externe de
izolare şi stagnare permanentă. După ce enumerăm între cauzele conflictelor: diferenţele şi
disputele religioase, litigii teritoriale, ciocniri identitare, accesul la resurse naturale şi controlul
lor, apare în toată lumina dimensiunea nouă a conflictelor din lumea în curs de globalizare –
competiţia şi eliminarea rivalilor economici. Aceeaşi semnificaţie gravă o are resuscitarea
pirateriei maritime, în aceeaşi zonă geografică, în cunoscutul caz al capturării unui mare tanc
petrolier de catre piraţii somalezi islamişti.

8.10 Distorsionarea învăţăturilor Islamului
Aşa cum arată aceste exemple, posibilele distincţii între diversele grupuri teroriste sunt
puse în umbră de disponibilitatea lor de a colabora şi a se accepta, pe baza unui număr de
convingeri ideologice comune. Aceste convingeri ar trebui numite mai degrabă „islamiste”
decât „islamice”, deoarece ele vin de fapt în conflict cu Islamul – un conflict prin care nu
trebuie să li se permită teroriştilor să-l ascundă, prin recursul lor frecvent la terminologia
religioasă islamică şi injectarea acesteia cu propriul lor conţinut distorsionat. Un exemplu
este interpretarea islamistă a hijra – călătoria lui Mahomed, în anul 622 d.Hr., de la Mecca
la Medina, pentru a înfiinţa prima comunitate islamică (umma) autonomă. În ciuda
numeroaselor dovezi istorice şi doctrinare, islamiştii insistă să descrie această călătorie ca
pe o ruptură revoluţionară de societatea deja existentă, care să susţină dorinţa lor de a
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excomunica societăţile musulmane contemporane, în favoarea propriei viziuni, radical
utopice.
Republica Islamică a Iranului este şi ea clădită pe heterodoxie, în cazul său teoria
originală a lui Khomeini asupra puterii absolute a unui jurist islamic suprem (faqih). Nu
întâmplător una din primele revolte împotriva regimului lui Khomeini a fost inspirată de
retorica unui ayatollah important, Shariat Madari 316. Oficialii regimului au recunoscut că
majoritatea clericilor iranieni au adoptat o atitudine mai degrabă suspicioasă faţă de
khomeinism. Este important să înţelegem că referinţele religioase folosite de Khomeini pentru
a-şi justifica regimul sunt literalmente aceleaşi cu cele invocate un secol mai devreme de un
eminent ayatollah care susţinea legitimitatea parlamentarismului şi a suveranităţii populare pe
baze islamice 317. Versetele coranice se pretează unui număr mare de interpretări, uneori
chiar contradictorii. Aşadar, dacă vrem să înţelegem islamismul şi războiul purtat de
acesta împotriva propriei societăţi, un război în care terorismul internaţional nu este
decât partea vizibilă a icebergului, trebuie să căutăm în altă parte decât în sursele
religioase islamice.
Declaraţia de jihad lansată de bin Laden împotriva Statelor Unite în 1998
denaturează nu doar fapte (de pildă, numind prezenţa militară americană în Arabia
Saudită la invitaţia acestei ţări o „invazie cruciată”), ci şi elemente de doctrină islamică,
pledând pentru măcelărirea fără deosebire a tuturor cetăţenilor americani, indiferent
unde s-ar afla aceştia. Or, legea islamică (Sharia) defineşte jihad ca pe un război care se
supune regulilor care guvernează astfel de conflicte. „Nicăieri textele fundamentale ale
Islamului nu aprobă terorismul şi crima. Nicăieri nu se admite măcar posibilitatea
asasinării la întâmplare a observatorilor neimplicaţi în conflict.” 318
Ceea ce conferă putere conceptului terorist de jihad inventat de iranieni şi
ulterior îmbrăţişat de bin Laden nu este fundamentul său coranic – acesta nu există –, ci
mai degrabă succesul brutal al actelor teroriste. Bin Laden vorbeşte cu admiraţie deosebită

Relatare în cotidianul „Khalq-e Mosalman”, 4 şi 9 decembrie 1979.
M.H. Naďni, „Tanbih al-Omma va Tanzih al-mella” ed. a V-a (Teheran, 1979), 75-85.
318
Bernard Lewis, „License to Kill: Usama bin Ladin’s Declaration of Jihad”, Foreign Affairs 77 (noiembriedecembrie 1998): 19. Declaraţia de jihad a lui bin Laden menţioneazǎ autoritatea lui Ibn Taymiyya, dar în acelaşi
timp contrazice clar ideile acestuia despre jihad. Ibn Taymiyya interzice explicit uciderea civililor şi afirmǎ cǎ
jihad se supune unor reguli şi reglementǎri stricte. Vezi Henri Laoust, „Le traité de droit public d’Ibn Taimiya”
(traducere şi note de Siyasa shar’iya) (Beirut, 1948), 122-35.
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despre atentatele sinucigaşe cu bombă organizate cu sprijin iranian la Beirut, pe 23 octombrie
1983, în care au murit 241 de soldaţi din Marina americană, precipitând retragerea SUA din
Liban 319. De asemenea, bin Laden nu a fost primul care s-a gândit la înfiinţarea taberelor de
antrenament pentru terorişti internaţionali – autorităţile din Teheran au făcut-o înaintea lui 320.
O predică de vineri ţinută în 1989 de una dintre autorităţile religioase iraniene, AliAkbar Hashemi Rafsanjani, pe atunci preşedinte al Parlamentului Islamic, dezvăluie foarte bine
logica terorismului islamist. Atacând existenţa Israelului, ca nou front în războiul insidios al
necredinţei (kufr) împotriva Islamului, Rafsanjani adăuga:
„Dacă pentru fiecare palestinian omorât astăzi în Palestina ar fi executaţi cinci
americani, englezi sau francezi, astfel de acte nu s-ar mai repeta... Există americani peste tot în
lume... [Ei] protejează Israelul. Sângele lor are vreo valoare? Speriaţi-i şi alungaţi-i din
Palestina, astfel încât să nu se mai simtă în siguranţă... Există o sută de mii de palestinieni în
ţară. Ei sunt educaţi şi muncesc... Fabricile care servesc duşmanilor Palestinei funcţionează
datorită muncii palestinienilor. Aruncaţi în aer fabricile. Puteţi acţiona acolo unde munciţi... Nau decât să vă numească terorişti... Ei [„imperialismul informaţiei şi al propagandei”] comit
crime şi le numesc drepturile omului. Noi numim ceea ce facem apărarea drepturilor şi apărarea
unui popor asuprit... Vor spune că preşedintele Parlamentului incită oficial la terorism... N-au
decât 321.”
Nici o referinţă aici la religie; apelul lui Rafsanjani este pur politic. Crima de care se
face vinovat Vestul este aceea a „drepturilor omului”; împotriva ei, el cheamă musulmanii să
comită acte de terorism, ca fiind cea mai bună armă pentru apărarea drepturilor unui popor
asuprit. Mai mult, Rafsanjani recomandă cu mândrie „terorismul” folosind termenul în limba
engleză, şi nu un echivalent persan sau arab. Astfel, el foloseşte exact termenul pe care Lenin
îl împrumutase de la „Terreur” a Revoluţiei Franceze. Drumul de la ghilotină la atentatorul
sinucigaş este clar.

Vezi „Declaraţia de rǎzboi împotriva americanilor ocupanţi ai celor douǎ locuri sfinte: Mesaj adresat de
Usama Bin Muhammad bin Laden fraţilor sǎi musulmani din întreaga lume în general şi din Peninsula Arabǎ în
special” (23 august 1996), în Yonah Alexander şi Michael S. Swetnam, „Usama Bin Laden’s al-Qaida”, 13.
320
În 1989, vicepreşedintele Parlamentului, Hojatol-Eslam Karoubi, a propus înfiinţarea de tabere de
antrenament pentru „lupta anti-imperialistǎ în regiune”. Citat în cotidianul „Jomhouri-e Eslami” (Teheran), 7 mai
1989, 9.
321
„Jomhouri-e Eslami” (Teheran), 7 mai 1989, 11.
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Propun să facem o incursiune prin Revoluţia Franceză, în timpul căreia a fost inventat
conceptul modern de terorism politic, pentru a găsi explicaţia pe care tradiţia islamică nu poate
să o ofere. Atunci când şi-a anunţat politica de teroare în septembrie 1793, „minoritatea
virtuoasă” care conducea atunci guvernul Franţei declara război împotriva propriei societăţi. În
centrul acestui război stătea încleştarea dintre două interpretări ale „poporului” în numele căruia
guvernul pretindea să conducă. Una era aceea a grupului de 25 de milioane de indivizi reali,
existenţi, fiecare cu drepturi inerente. Cealaltă era o construcţie esenţialmente ideologică, o
abstracţie, un corp indivizibil şi mistic, puterea sa absolută. Teroarea Revoluţiei Franceze nu a
fost nici o greşeală, nici un accident nefericit; ea avea rolul de a purifica acest corp mistic de
ceea ce elita teroristă considera a fi influenţe corupătoare, între care se număra şi ideea că
fiinţele umane individuale au drepturi inalienabile 322.
Reprezentanţii revoluţiei islamiste se fac astfel ecoul teroriştilor din Franţa iacobină.
Denigrarea drepturilor omului marchează locul în care războiul intern împotriva societăţii
musulmane se întâlneşte cu războiul terorist împotriva Occidentului. Este suficient să-l auzim
pe bin Laden comentând distrugerea World Trade Center: „Acele uluitoare turnuri simbolice
care vorbesc despre libertate, drepturi ale omului şi umanitate au fost distruse. Au dispărut în
fum.” 323 Fiecare campanie teroristă islamistă împotriva occidentalilor din ultimii 20 de ani a
fost însoţită de un efort al islamiştilor de a tiraniza o populaţie musulmană undeva în lume.
Propria populaţie a fost supusă terorii – chinurile la care talibanii şi al-Qaeda au supus populaţia
Afganistanului, sau ce au suferit algerienii de rând în timpul sângeroaselor războaie civile
islamiste din anii 1990 sau teroarea de stat menită să sugrume zi de zi orice speranţă privind
recunoaşterea drepturilor omului în Iran.

În aceastǎ privinţǎ este demn de menţionat cǎ dupǎ sfârşitul perioadei de teroare, Declaraţia Drepturilor
Omului şi ale Cetǎţeanului nu şi-a recǎpǎtat statutul constituţional în Franţa decât în 1946.
323
Howard Kurtz, „Interview Sheds Light on Bin Laden’s Views”, Washington Post, 7 februarie 2002, A12. Bin
Laden a acordat acest interviu lui Tayseer Alouni, de la reţeaua de televiziune de limbǎ arabǎ al-Jazeera, în
octombrie 2001.
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Terorismul islamic pune o întrebare dificilă intelectualilor musulmani. Opinia publică
din lumea musulmană a condamnat în mare majoritate – deşi poate prea încet – masacrul de la
11 septembrie 2001. În Iran, tinerii au ieşit spontan pe străzi, sfidând arestările şi violenţa
poliţiei, pentru a aprinde lumânări pentru victime. Dar au existat în unele ţări musulmane şi
reacţii de bucurie, iar în Pakistan chiar demonstraţii anti-americane masive. Poate încă şi mai
îngrijorătoare au fost zvonurile insistente şi răspândite din societăţile musulmane conform
cărora în spatele atentatelor ar sta o conspiraţie israeliană. Forţa şi insistenţa acestui zvon sunt
simptome ale refuzului colectiv al unei realităţi care scapă de sub control. Este adevărat că
problema palestiniană este dureroasă şi complicată, şi că este necesară o soluţie echitabilă. Dar
trimiterile la conspiraţii străine au devenit o modalitate facilă de evitare a responsabilităţii
pentru prea mulţi dintre cetăţenii ţărilor musulmane.
În ultimele câteva secole, lumea islamică a suferit efectele unei întâlniri traumatizante
cu Occidentul. De la începutul acestei întâlniri, istoria lor a fost una de modernizare ireversibilă,
dar şi de dominaţie de o parte şi de umilire şi resentimente de cealaltă parte. Pentru musulmani,
Occidentul şi valorile sale au devenit un mit rău, impenetrabil şi puternic. Oricare ar fi fost
nedreptăţile comise de lumea occidentală faţă de musulmani, rămâne adevărat faptul că măcar
gânditorii occidentali au încercat să înveţe despre şi să înţeleagă lumea islamică. Dar din păcate
lucrările notabile ale „orientaliştilor” din Vest nu şi-au găsit ecoul într-o şcoală musulmană a
„occidentalismului”.
Islamiştii se consideră luptători neînfricaţi împotriva modernităţii şi a Vestului, dar de
fapt ei sunt cei care au importat şi îmbrăcat într-un vocabular cu iz islamic unele dintre cele mai
dubioase idei care s-au născut vreodată în Vestul modern, idei pe care acum – după multă
moarte şi suferinţă – Vestul le respinge. Dacă nu s-ar fi îndepărtat de propria moştenire
culturală, teologii şi intelectualii musulmani poate ar fi reuşit să clarifice mai bine antinomia
dintre ceea ce spun islamiştii şi ceea ce îi învaţă de fapt Islamul. Ar fi contrazis mai eficient
pretenţia teroriştilor de a fi unicii şi nemijlociţii reprezentanţi ai lui Dumnezeu pe pământ, chiar
în timp ce predică o doctrină care nu face altceva decât să reinstaureze sacrificiul uman.
Incapacitatea musulmanilor de a înţelege această realitate stă la baza paranoiei lor. Dacă ar privi
cu luciditate şi atenţie Occidentul, ar observa că puterea sa rezidă în capacitatea sa de
introspecţie şi în intransigenţa critică faţă de sine. Thomas More a inventat o insulă îndepărtată
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numită Utopia pentru a oglindi problemele sociale ale epocii sale; Michel de Montaigne şi-a
îmbrăcat criticile la adresa politicii franceze în forma unei conversaţii cu un şef de trib indian
din Brazilia; iar Montesquieu a inventat scrisori ale unui călător persan pentru a denunţa viciile
Europei.
Dacă musulmanii nu ar fi respins atât de mult gândirea occidentală, ar fi avut şi ei
experţi în civilizaţie occidentală şi ar fi aflat că Occidentul este o entitate diversificată, pluralistă
şi complexă. Cultura sa politică a creat orori, dar şi instituţii care protejează demnitatea umană.
Una dintre aceste orori a fost imperialismul impus asupra teritoriului musulman şi nu numai,
dar chiar şi acesta a făcut la fel de mult rău europenilor cât le-a făcut musulmanilor, aşa cum
ştie oricine cunoaşte numărul victimelor primului război mondial. Experţii musulmani i-ar fi
ajutat să înţeleagă faptul că poziţia luată de Qutb şi Khomeini împotriva drepturilor omului
seamănă izbitor cu cea a Papei Pius VI împotriva Declaraţiei Drepturilor Omului din Franţa
anului 1789. Poate ar fi înţeles că, nu cu mult timp în urmă, occidentalii s-au lovit de aceleaşi
obstacole cu care ne confruntă ei astăzi pe calea spre democraţie. Cetăţenii din Vest au luptat
pentru libertăţile lor; dar în această luptă nu şi-au pierdut nici sufletul, nici religia.

9.1 Post-islamismul
Curentele sociale, perspectivele politice şi gândirea religioasă în Iranul post-Khomeini
articulează un curent nou în societatea musulmană – post-islamismul. În sensul său iniţial, postislamismul se referea doar la realităţile din Republica Islamică Iran, nu şi la alte medii şi
societăţi. Însă spiritul termenului se referă la metamorfoza islamismului în ideile, abordările şi
practicile sale interne şi externe. Din 1995, observatorii europeni folosesc termenul, deşi adesea
în sens descriptiv, pentru a denumi în principal ceea ce ei consideră o modificare generală în
atitudinile şi strategiile militanţilor islamişti din lumea musulmană 324. Din păcate, post-

324

Olivier Roy, „Le Post-Islamisme”, Revue du Monde Musulmans et de la Mediterannee 85-86 (1999) este
introducerea la o serie de eseuri despre care Roy considerǎ cǎ se referǎ la un curent post-islamist. Reinhard
Schulze foloseşte termenul „post-islamism” pentru a descrie un „islamism post-modern”, ca viziune tot mai
fragmentatǎ şi „etnicizatǎ” datoritǎ numǎrului tot mai mare de reinterpretǎri şi localizǎrii islamismului; vezi
Reinhard Schulze, „The Ethnization of Islamic Cultures in the Late 20th century or From Political Islam to PostIslamism”, în George Stauth (coord.) „Islam: Motor or Challenge of Modernity”, Yearbook of the Sociology of
Islam, nr. 1, 1998, pp. 187-198. La rândul sǎu, pentru Gilles Kepel în cartea sa „Jihad: The Trial of Political
Islam” (ediţia a doua, Londra: I.B. Tauris, 2002, p. 368), termenul descrie noua orientare a unor islamişti care, în
numele democraţiei şi al drepturilor omului, s-au îndepǎrtat de doctrinele radicale, jihadiste şi salafiste. Alţii nu
reuşesc sǎ conceptualizeze termenul. O excepţie este abordarea lui Farhad Khosrokhvar, care evalueazǎ opiniile
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islamismul a fost prezentat şi perceput în principal ca o categorie istorică, mai degrabă decât
analitică, reprezentând o anumită perioadă sau un sfârşit istoric. Astfel, în parte din cauza slabei
conceptualizări şi în parte din cauza interpretării greşite, termenul a atras reacţii negative.
Criticii au respins, cu argumente, generalizarea prematură a unui sfârşit al islamismului 325. Ceea
ce pare să se schimbe, argumentează aceste critici, nu este Islamul politic (adică politica în
context islamic), ci doar o anumită versiune a sa, cea revoluţionară 326. Post-islamismul, susţin
ele, nu semnifică o realitate distinctă, ci doar o varietate a politicii islamiste 327.
Din punctul nostru de vedere, post-islamismul reprezintă atât o condiţie, cât şi un
proiect, care poate fi întruchipat într-o mişcare-cadru (sau multi-dimensională).
În primul caz, post-islamismul se referă la o condiţie politică şi socială, în care, după
o etapă de experimentare, atracţia, energia şi sursele de legitimitate ale islamismului se
epuizează chiar şi în rândul suporterilor altădată înfocaţi. Islamiştii devin conştienţi de
anomaliile şi neajunsurile din sistem chiar pe măsură ce încearcă să normalizeze şi să-şi
instituţionalizeze guvernarea. Procesul continuu de încercare şi invalidare face ca sistemul să
devină vulnerabil la întrebări şi critici. În cele din urmă, încercările pragmatice de menţinere a
sistemului necesită abandonarea unora din principiile sale de bază. Islamismul este astfel
obligat, atât de propriile contradicţii interne, cât şi de presiunea societăţii, să se reinventeze, dar
face acest lucru cu preţul unei schimbări calitative. Transformarea uriaşă a discursului religios
şi politic în Iran în anii 1990 exemplifică această tendinţă.
Post-islamismul nu este doar o condiţie, ci şi un proiect, o încercare conştientă de a
conceptualiza şi a manevra fundamentele şi modalităţile de transcendere a islamismului în
domeniul social, politic şi intelectual. Însă post-islamismul nu este nici anti-islamic, nici antisecular. Mai degrabă el reprezintă un demers de contopire a religiozităţii cu drepturile omului,

unor „intelectuali post-islamişti din Iran” ca Abdul Karim Soroush. Vezi Farhad Khosrokhavar, „The Islamic
Revolution in Iran: Retrospect after a Quarter Century”, Thesis Eleven, vol. 76, nr. 1, 2004.
325
De exemplu, vezi Diaa Rashwan, „Wishful Thinking, Present and Future”, Al-Ahram Weekly, 7-13 februarie
2002.
326
Alain Roussillon, „Decline of Islamism or the Failure of Neo-Orientalism?” (în limba persanǎ), Goft-o-gu,
nr. 29, toamna 1379, pp. 163-185, Teheran.
327
Vezi de exemplu: Salwa Ismail, „The Paradox of Islamist Politics”, în Middle East report, 221, iarna 2001,
pp. 34-39. Vezi şi Francois Burgat, „Face to Face with Political Islam”, Londra, I.B. Tauris, 2003, pp. 180-181.
Abia foarte recent, Olivier Roy a propus o definiţie a post-islamismului ca „privatizare a re-islamizǎrii”. Ea se
referǎ la „neofundamentalismul” individualizat. Vezi O. Roy, „Globalised Islam: The Search for a New
Ummah”, Londra, Hurst and Co., 2004, p. 97.
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a credinţei cu libertatea, a Islamului cu libertăţile fundamentale. Este o încercare de a inversa
principiile islamului, prin accentul pus pe drepturi în loc de îndatoriri, pe pluralitate în loc de
vocea autoritară unică, pe istoricitate în loc de texte date, şi pe viitor în loc de trecut. El vrea să
îmbine Islamul cu alegerea individuală şi libertate, cu democraţia şi modernitatea, pentru a
construi ceea ce unii au numit o „modernitate alternativă”. Post-islamismul este exprimat în
credinţe ca aceea că „nu ne deranjează să demolăm moschei pentru a putea construi autostrăzi”,
în acceptarea cerinţelor seculare, în abandonarea rigidităţii, în eliminarea monopolului asupra
adevărului religios. Pe scurt, în timp ce Islamul este definit de îmbinarea religiei cu
responsabilitatea, post-islamismul accentuează religiozitatea şi drepturile.
În Iran, sfârşitul războiului cu Irakul (1988), moartea Ayatollahului Khomeini (1989)
şi programul de reconstrucţie postbelică în mandatul preşedintelui Rafsanjani (1989-1997) au
marcat începutul post-islamismului. Ca mişcare-cadru, post-islamismul Iranului a luat forma
unor curente şi mişcări sociale şi intelectuale remarcabile – exprimate în discursurile inovatoare
din punct de vedere religios ale tineretului, ale studenţilor, ale femeilor şi ale intelectualilor
religioşi, care cereau democraţie, drepturi individuale, toleranţă şi egalitate între sexe, precum
şi separarea religiei de stat. Însă au refuzat abandonarea completă a sensibilităţii religioase.
Rezistenţa zilnică şi eforturile uriaşe ale actorilor de rând au obligat teologii, elitele spirituale
şi factorii de decizie politică să-şi assume o schimbare crucială de paradigmă. Zeci de foşti
revoluţionari islamişti şi-au repudiat vechile idei, afirmând că statul religios este o ameninţare
atât pentru religie, cât şi pentru stat. Într-un anumit sens, statul islamic şi-a creat duşmani atât
în afară, cât şi în interior, care au cerut secularizarea statului, dar au insistat asupra menţinerii
eticii religioase în societate.
Este post-islamismul exclusiv un fenomen iranian? Adevărul este că, dacă în anii 1980
Revoluţia Islamică a servit drept exemplu şi a inspirat mişcări similare în alte ţări musulmane,
experienţa post-islamistă a Iranului a contribuit şi ea la o schimbare de ideologie în rândul unor
mişcări islamiste. Cu toate acestea, dinamica internă şi forţele globale de la începutul anilor
1990 încoace au jucat un rol important în inducerea unei schimbări post-islamiste în cadrul
mişcărilor din lumea musulmană. Noua strategie pluralistă a organizaţiei libaneze Hezbollah la
începutul anilor 1990, care a condus la fragmentarea mişcării, apariţia la jumătatea anilor 1990
a partidului Al-Wasat în Egipt ca alternativă atât la islamiştii militanţi, cât şi la Frăţia
Musulmană, pluralismul partidelor islamice din Turcia (Partidele Rifah, Dreptate şi Progres),
206

IX. FUNDAMENTALISMUL ISLAMIC ÎN SECOLUL XXI

schimbarea retoricii Jamat-i Islami (India) către o atitudine mai inclusivă, pluralistă şi ambiguă
din punct de vedere ideologic 328 şi în sfârşit apariţia în Arabia Saudită a unui curent „islamoliberal” la sfârşitul anilor 1990, în căutarea unui compromis între Islam şi democraţie 329, fiecare
dintre acestea prezintă versiuni diverse ale curentelor post-islamiste din societăţile musulmane
actuale. În fiecare din aceste cazuri, post-islamismul reprezintă o îndepărtare, în diverse grade,
de un „întreg” ideologic islamist caracterizat de universalism, monopol asupra adevărului
religios, exclusivism şi obligativitate, către acceptarea ambiguităţii, a multiplicităţii, a
incluziunii şi a compromisului în principii şi în practică. Dorim să accentuăm faptul că, în
primul rand, termenii islamism şi post-islamism servesc drept categorii conceptuale care
semnifică schimbarea, diferenţa şi rădăcina schimbării. În lumea reală însă numeroşi
musulmani pot îmbrăţişa, eclectic şi simultan, aspecte ale ambelor discursuri.
Pe de altă parte, apariţia post-islamismului ca realitate nu trebuie interpretată
obligatoriu drept sfârşitul istoric al islamismului. Ea trebuie interpretată ca naşterea, din
experienţa islamistă, a unui discurs şi a unei politici calitativ diferite. În realitate putem vedea
procese simultane de islamizare şi post-islamizare.

9.2 Neoislamismul
La peste 20 de ani de la succesul Revoluţiei Islamice din Iran, valul radicalismului
Islamic care a cuprins Orientul Mijlociu de la sfârşitul anilor 1970 încoace capătă un alt curs.
Majoritatea mişcărilor islamiste au trecut de la lupta pentru o comunitate musulmană
supranaţională la un tip de islam-naţionalist: ele cer recunoaştere deplină ca actori legitimi pe
scena politică internă, şi în general au abandonat agenda supranaţională care făcea parte din
ideologia lor. Pe de altă parte, politica de re-islamizare conservatoare implementată de
numeroase state, chiar seculare, cu scopul de a submina opoziţia islamistă şi de a recâştiga o
oarecare legitimitate religioasă s-a întors chiar împotriva iniţiatorilor săi. Ea a generat un nou
tip de fundamentalism islamic, “conservator din punct de vedere ideologic, dar uneori radical

Vezi: Irfan Ahmad, „From Islamism to Post-Islamism: Jama’at-i Islami of India”, disertaţie de doctorat,
Universitatea Amsterdam, ianuarie 2005.
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Pentru o analizǎ a curentului sau a mişcǎrii reformiste „islamo-liberale” din Arabia Sauditǎ, vezi: Stephane
Lacroix, „A New Element in the Saudi Political-Intellectual Field: The Emergence of an Islamo-Liberal
Reformist Trend”, lucrare nepublicatǎ prezentatǎ în cadrul seminarului „Saudi Futures: Trends and Challenges in
the Post-9/11 Post-Iraq-War World”, Leiden, 20-21 februarie 2004, Leiden, Olanda.
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din punct de vedere politic” 330. Acest neo-fundamentalism este în mare măsură separat de
politica şi strategia statelor. La prima vedere, el este mai puţin orientat politic decât mişcările
islamiste - mai puţin preocupat de definirea a ceea ce ar trebui să fie un stat islamic decât de
implementarea Sharia (legea islamică). Deşi mişcarea este în esenţă un fenomen socio-cultural,
a produs şi o expresie extremistă, întruchipată de reţele periferice cu organizare laxă, ca
organizaţia Al Qaeda, condusă de Osama bin Laden, responsabilă pentru distrugerea World
Trade Center pe 11 septembrie 2001. Prin urmare, terorismul islamic internaţional a virat de la
acţiuni sponsorizate de stat sau acţiuni împotriva unor ţinte locale, spre un activism deteritorializat, supra-naţional şi în mare măsură relocat. Cu toate acestea, impactul strategic al
acestor noi mişcări este limitat de însuşi faptul că ele nu au rădăcini puternice în politicile
interne ale statelor. Nu la fel se întâmplă însă în Pakistan şi Afganistan, care sunt în prezent
pepiniera fundamentalismului islamic contemporan.
Această "naţionalizare" a islamismului este vizibilă în majoritatea statelor din Orientul
Mijlociu. Hamas se opune OEP a lui Arafat nu în probleme legate de Islam, ci pentru "trădarea"
intereselor naţionale ale poporului palestinian. Turabi foloseşte Islamul drept instrument pentru
unificarea Sudanului, prin islamizarea păgânilor şi a creştinilor din sud. Mişcarea "Islah" din
Yemen este activ implicată în reunificarea Yemenului, împotriva dorinţei saudite. Hezbollahul libanez pune astăzi accent pe apărarea "naţiunii libaneze" şi a stabilit o relaţie de lucru cu
numeroase cercuri creştine. De altfel, chiar a abandonat ideea unui stat islamic în Liban, tocmai
recunoscând rolul creştinilor în definirea acestei naţiuni. Partidul Refah din Turcia, care pune
accent pe moştenirea otomană, încearcă să afirme un fel de model turc neo-otoman în Orientul
Mijlociu. La fel, partidele radicale şiite din Irak, ca Dawa’, subliniază nevoia de unitate
naţională şi colaborează strâns cu partide naţionale non-islamice. FIS din Algeria se revendică
de la NLF din timpul războiului împotriva francezilor, şi nu a prins în Maroc sau Tunisia. În
timpul Războiului din Golf din 1991, fiecare ramură din organizaţia Frăţia Musulmană a adoptat
o poziţie în funcţie de ceea ce au perceput drept interesele naţionale ale propriei ţări (ex. ramura
din Kuweit a aprobat intervenţia militară americană, în timp ce ramura iordaniană s-a opus
vehement).

330

Oliver Roy, „Globalised Islam: The Search for a New Ummah”, Londra, Hurst and Co., 2004, p. 97
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Pe plan intern, aceste partide au oferit acces la procesul politic unor pături sociale până
atunci excluse: mostazafinii din Iran (segmentele marginalizate ale populaţiei urbane); şiiţii din
Liban; noii orăşeni şi kurzii pentru Refah; tineretul urban din Algeria, şocat de represiunea
sângeroasă a mişcării din octombrie 1988; triburile nordice din Yemen, etc. Făcând aceasta, ele
au contribuit la consolidarea statelor naţionale şi la crearea unei scene politice naţionale, care
este singura bază reală pentru o viitoare democratizare. În acest sens, partidele islamiste, deşi
nu sunt democratice, oferă condiţiile necesare pentru o democraţie endogenă, aşa cum este
evident în Iran. Alegerea lui Khatami a exprimat un apel la democraţie, care este posibil doar
pentru că întreaga populaţie a fost adusă pe o scenă politică comună printr-o revoluţie populară
şi cu rădăcini locale adânci.
Odată acest proces realizat însă, majoritatea mişcărilor islamiste, deşi îşi consolidează
un bazin electoral stabil în propria ţară, pierd din popularitate în afara graniţelor. Refah (în
prezent Fazilet) nu are nicio influenţă în străinătate, cu excepţia comunităţii de imigranţi turci
din Europa de vest. La fel şi regimul islamic al Iranului. Această mişcare a deschis calea pentru
mişcări mai radicale care resping statele naţionale moderne şi caută să re-creeze umma, sau
comunitatea tuturor musulmanilor din lume. În paralel cu contestarea politică islamistă în
ascensiune în anii ’70 şi ’80, a apărut în societăţile musulmane un puternic proces de islamizare
conservatoare, care înseamnă, între altele, impunerea purtării vălului de către femei şi accent
pe Sharia în legislaţia naţională. Această islamizare este o consecinţă a unei politici de stat
deliberate, dar şi un fenomen social. Confruntate cu opoziţia islamistă din anii ‘80, numeroase
state musulmane, chiar dacă oficial seculare, au căutat să promoveze un tip de Islam conservator
şi să organizeze un " Islam oficial." Prima parte a programului a fost un mare succes, dar
controlul statului nu a fost niciodată eficient. În toate aceste ţări impactul dezvoltării unei reţele
de şcoli religioase a fost acelaşi: absolvenţii cu diplomă în domeniul religios intră acum pe piaţa
muncii şi tind, desigur, să pledeze pentru islamizarea învăţământului şi a legislaţiei, pentru a
avea acces la locuri de muncă mai bune.
Două elemente caracterizează aceste grupuri (bine reprezentate de coaliţia
talibani/Osama bin Laden). În primul rând, ele combină jihadul politic şi militant împotriva
Occidentului cu o definiţie foarte conservatoare a Islamului, mai aproape de preceptele
Wahhabismului saudit decât de ideologia oficială a Republicii Islamice Iran. Nicăieri nu se
oglindeşte acest conservatorism mai bine ca în atitudinea lor faţă de femei. În timp ce islamiştii
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pledează vehement pentru educaţia şi participarea politică a femeilor (cu condiţia să poarte văl
şi să urmeze şcoli separate pe sexe), neofundamentaliştii vor să interzică orice prezenţă
feminină în viaţa publică. Ei se opun la fel de puternic muzicii, artelor şi entertainment-ului.
Contrar islamiştilor, nu au o agendă economică sau socială. Sunt urmaşii tradiţiei conservatoare
sunnite a fundamentalismului, obsedată de pericolul pierderii purităţii în Islam din cauza
influenţei altor religii. Ei pun accent pe aplicarea Sharia ca unic criteriu pentru un stat şi o
societate islamice. Acest sunnism strict s-a dovedit de asemeni foarte anti-şiit. Această
discriminare a şiiţilor a cunoscut un reviriment la sfârşitul anilor ’80, ca urmare a creşterii
influenţei Wahhabism-ului saudit, şi a dat naştere unui război civil de mică intensitate între şiiţi
şi suniţi în Pakistan, reflectat în Afganistan prin uciderea în masă a şiiţilor după cucerirea
Mazar-i Sharif de către talibani în august 1998. În acelaşi timp însă, ei se opun vehement
creştinilor şi evreilor. Mai mult, ei consideră că Israelul, SUA şi Iranul îşi unesc eforturile
pentru a distruge "adevăratul Islam."
Deşi sloganurile anti-imperialiste au fost comune în rândul mişcărilor islamiste din
anii ’50 încoace, iar anti-zionismul politic a devenit anti-semitism cu ceva timp în urmă în multe
cercuri musulmane intelectuale (şi nu neapărat religioase), propaganda anti-creştină în rândul
noilor mişcări sunnite este destul de nouă. Islamiştii nu au fost anti-creştini în sine; în Iran, în
timpul Revoluţiei, nu au fost atacate niciodată biserici. Frăţia Musulmană egipteană nu a atacat
niciodată comunităţile copte. Ideea era că între adevăraţii credincioşi, există un oarecare
numitor comun. În prezent însă, sintagma "război religios" chiar se justifică.
Al doilea aspect este că aceste mişcări sunt supra-naţionale. O analiză rapidă a datelor
majorităţii militanţilor lui bin Laden ucişi sau arestaţi între 1993 şi 2001 arată că aceştia sunt în
principal persoane dezrădăcinate, educate în Occident, care şi-au rupt legăturile cu familiile şi
ţările de origine. Ei trăiesc într-o lume gobală. Desigur, uneori legăturile supra-naţionale sunt
sprijinite de cele infra-naţionale, cum ar fi backgroundul etnic comun Pashtun al talibanilor, al
liderului Jama’at Islami din Pakistan (Qazi Husseyn), al şefului unuia dintre ramurile Jami’at
Ulama (Senatorul Sami ul Haqq, din Akora Khattak), şi al multor ofiţeri din ISI (colonelul
Imad, consilier al talibanilor).
În timp ce islamiştii se adaptează la statul naţional, neofundamentaliştii
întruchipează criza statului naţional, prins la mijloc între solidarităţile infra-statale şi
globalizare. Nivelul de stat este ocolit şi ignorat. Talibanilor nu le pasă de stat - ei chiar au
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retrogradat Afganistanul, schimbându-i denumirea oficială din "Stat Islamic" în "Emirat."
Mullahul Omar nu este interesat să participle la şedinţele de guvern, şi nici să se mute în
capitală.
De fapt, acest nou tip de neofundamentalism supra-naţional este mai mult un produs
al globalizării contemporane, decât al trecutului islamic. Folosind două limbi de circulaţie
internaţională (engleza şi araba), călătorind cu uşurinţă pe calea aerului, studind, antrenându-se
şi muncind în numeroase state, comunicând prin internet şi telefoane mobile, ei se consideră
"musulmani" şi nu cetăţeni ai unei anumite ţări. Sunt adesea dezrădăcinaţi, mai mult sau mai
puţin voluntar (mulţi sunt refugiaţi palestinieni din 1948, şi nu din Gaza sau Cisiordania; lui bin
Laden i-a fost retrasă cetăţenia saudită; mulţi alţii fac parte din familii de migranţi, care au
călătorit dintr-o ţară într-alta în căutare de slujbe sau şcoli). Este probabil un paradox al
globalizării, acela de a aduce laolaltă reţelele moderne supranaţionale şi formele tradiţionale,
chiar arhaice, infrastatale de relaţii (tribalismul, de pildă, sau “reţelele” de şcoli religioase).
Chiar şi forma foarte

sectară a credinţelor şi a atitudinilor lor religioase îi face pe

neofundamentalişti să semene cu secte nemusulmane care se întâlnesc pe întreaga planetă.

9.3 Schiţă prospectivă asupra religiei islamice în secolul XXI
9.3.1. Cum vor evolua religiile în secolul XXI?
Studiile prospective privind viitorul religiilor se ocupă de extinderea acestora, de
dimensiunea lor socială (morală, comportament) sau politică (influenţe directe şi viguroase, sau
influenţe vagi) prin intermediul unor partide politice cu accent conservator. Asocierea strânsă sau
încercarea de a domina politicul sunt proprii Asiei (Iran, Pakistan, Afganistan sub talibani) şi
Africii (Algeria, Egipt). Islamismul oferă un astfel de teren, dar hinduismul a dat şi el semnele
lui de radicalizare.
Pe plan general, al tuturor religiilor, se consideră că tensiunea între proiectele obiective
şi de individualizare se rezolvă prin predominanţa celor din urmă, care conduc la o creştere în
diversitate a religiilor. Acest proces se datorează fărâmiţării culturale care se derulează în cadrul
globalismului civilizator. În ceea ce priveşte Islamul, această tendinţă se va adânci ca urmare a
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numeroaselor diviziuni care există în interiorul acestei religii, fiecare răspunzând într-un mod
propriu globalizării.
Religiile rămân un factor activ în tendinţele viitorului. David Barett estimează că
aproximativ 80% din populaţia globului va rămâne religioasă în următorii 200 de ani 331. În ceea
ce priveşte evoluţia religiei islamice începând din anul 2000 şi până în 2050, D. Barett arată
următoarea distribuţie:
“Această lume se prezintă de o manieră fragmentată chiar dacă o traversează emoţii
comune şi reflectă situaţii care afectează populaţia musulmană din Hong-Kong până în Palestina,
trecând prin Filipine, Kashmir sau Cecenia, situaţii ce vor fi exploatate de grupurile radicale. De
asemenea vor continua să existe pusee de legitimare a luptei lor contra Occidentului, perceput ca
ostil, sau împotriva guvernelor islamice incompetente de a produce răspunsuri convingătoare.
Dar musulmanii nu scapă tendinţelor globale de individualizare; din Indonezia până în Africa de
Nord se dezvoltă un Islam al pietăţii exprimând epuizarea proiectelor militante clasice, fără a
renunţa totuşi la vigoarea morală.”
Ponderea principalelor religii în lume:
Religie

Număr de aderenţi

1

creştini

1,9 miliarde

2

musulmani

1,1 miliarde

3

hinduşi

781 milioane

4

budişti

324 milioane

5

sikhisi

19 milioane

6

iudei

14 milioane

7

baha’i

6,1 milioane

8

confucianişti

5,3 milioane

9

jinaişti

4.9 milioane

10

şintoişti

2,8 milioane

331

David Barett, “World Christian Encyclopedia: A Comparative Survey of Churches and Religions in the
Modern World”, Oxford University Press, New York, 2001 vol. 2, pag. 4.
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Religiozitatea în sensul individualizării este din ce în ce mai puţin legată de instituţiile
religioase. Globalismul încurajează, prin informaţii larg distribuite, chiar fenomenul de
“bricolaj” prin care individul combină doctrine şi norme aparţinând unor religii diferite într-o
formulă de credinţă personală.
Vom trece în revistă trei scenarii pentru evoluţia religiilor şi trei scenarii pentru
evoluţia Islamului până în anul 2050. 332
9.3.2. Scenariul diversificării largi
Multiplicarea mişcărilor religioase noi, ca rezultat al individualizării şi al dispersării
globale. Exemplu: extinderea religiei protestante (creştine) pe toate continentele. Concurenţa
religiilor va fi puternică, iar dialogul interconfesional va creşte. Religiile tradiţionale pierd
teren.

9.3.3. Scenariul religiei universale
Revine ipoteza încorporării într-o singură doctrină a părţilor comune tuturor religiilor,
cu un mesaj al armoniei universale, ceea ce înseamnă înglobare de charismă, largă difuzare
mediatică, identificarea unor pături sociale receptive şi o exploatare inteligentă a ierarhiei şi
instituţionalizării. Toate acestea ar putea constitui baza unui scenariu ce poate fi considerat
idealist sau utopic. Dar nici una din religiile existente nu va reuşi să atingă dimensiunile
universale, în sensul dat de Arnold Toynbee.
9.3.4. Reintegrarea religiilor tradiţionale
Reprezintă opera unor mişcări de modernizare ce ar putea beneficia de interesul
marilor religii de a-şi opri declinul, dar limita admisibilă ar fi dată de menţinerea unei chemări
ce neagă relativismul şi secularizarea de tip occidental.
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Jean François Mayer "Les courants religieux à l’horizon 2037. Les religions entre mondialisation et
individualisation", in Futuribles, N ° 332, juillet-août 2007, p. 65- 67.
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9.3.5 Trei scenarii privind Islamul la orizontul anului 2050
9.3.5.1 Normalizarea
Admite ipoteza că jihadismul începe perioada de declin în 2010; că diaspora islamică
în Occident acceptă formulele unei integrări mai profunde. Islamul revine la o practică pe care
a mai exercitat-o de-a lungul istoriei sale, şi anume de a dezvolta economia şi comerţul, de a
încuraja formarea unor centre de civilizaţie şi de a fi un actor activ în promovarea acestora. În
fond ar fi o renunţare la extremism şi la pretenţia clerului de a fi factorul politic dominant în
societate.
9.3.5.2 Scenariul integrativ
Este asemănător formulelor de integrare regională (de exemplu Uniunea Europeană),
formând, asemenea lor, o organizaţie modernă, capabilă să înfrunte competiţia internaţională.
Ca şi în scenariul anterior, jihadismul este minimalizat, iar extremismul este controlat.
9.3.5.3 Scenariul instabilităţii
Este în fapt o continuare şi chiar o agravare a situaţiei actuale, lupta extremiştilor
devenind chiar mai acerbă. Aceeaşi problemă s-ar derula şi în diasporele islamice din Occident.
Dar, în acest conflict, sub presiunea unor factori externi (globalizarea, creşterea
interdependenţei într-o lume multipolară), a apariţiei unor noi generaţii mai instruite şi a unor
performanţe economice din ce în ce mai slabe, audienţa reformiştilor moderaţi poate creşte.
Cu aceste elemente oferite de prospectologii contemporani putem să observăm tema
unor scenarii mai cuprinzătoare. Jihadul se află pe drept cuvânt într-un ungher, ochiul taifunului
unei regiuni vaste – Orientul, localizat geopolitic într-o regiune considerată ca fiind decisivă
pentru strategia marilor puteri şi deci a păcii în lume. La începutul noului mileniu, centrul şi
vestul Asiei rămân locul principal al conflictelor violente din lume. Iar jihadul este numai unul
din protagoniştii acestei drame.
Luând ca ţintă evoluţia ariei locuite în principal de musulmani – în Asia şi Africa, fără
să pierdem de vedere teritoriile aflate sub ameninţarea terorismului – vom pleca de la observaţia
că o importanţă deosebită o au:
1. Contextul exterior reprezentat de configuraţia şi poziţia marilor puteri, inclusiv
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2. Existenţa istorică proprie care s-a impregnat în culturile acestei regiuni, mentalul şi
comportamentul colectiv al societăţilor pe care le cuprinde, inclusiv raportul dintre
religii şi politică;
3. Situarea lor în liniile de forţă ale “câmpului civilizaţiei” şi ale principalelor curente,
inclusiv relaţia integrare/fragmentare (globalizare, regionalism, identitate);
4. Capacitatea instrumentelor existente pentru a furniza sau susţine soluţii: state, alianţe,
organisme internaţionale, politici şi mijloace paşnice (inclusiv negocieri şi mediere);
În acest scop vom recurge la constituirea a cinci scenarii aşezate în ordinea
dezirabilităţii lor: cel mai bun, urmat de unul bun, al treilea mixt – cuprinzând elemente din
scenariul următor (negativ) şi ultimul care este catastrofic. Probabilitatea de realizare a unuia
dintre ele va fi estimată ulterior în lumina şanselor de reuşită sau de eşec, în funcţie de
mijloacele la care va apela sistemul internaţional (şi el în curs de schimbare).
9.3.6 Scenariul optim
1. Marile puteri se pun de acord să interzică traficul cu arme în regiune, prin intermediul
unor conferinţe organizate sub egidă internaţională, care să prevadă şi limitarea
propriilor stocuri de arme;
2. Marile puteri conchid că există o probabilitate minimală să-şi creeze state clientelare
stabile sau zone de influenţă în regiune;
3. Marile puteri estimează negativ eficacitatea utilizării forţei militare pentru a-şi asigura
controlul acestei regiuni;
4. Statele dezvoltate încurajează cursul normal (neabuziv) al procesului globalizării,
scoţând în evidenţă oferta lor pentru ţările rămase în urmă (conform indicilor economici
şi sociali) prin programe de construcţie internă (instituţii, legiferări) şi mai ales prin cele
ce vizează rezolvarea problemelor vitale pentru aceste ţări: apă, hrană, sănătate, educaţie
şi transporturi;
5. O instituţie internaţională (ONU, de pildă) pune problemele de dezvoltare, energie şi
mediu în centrul acţiunilor concentrate de asistenţă pentru statele din regiune. (Este
important ca, deşi regiunea ar fi principalul beneficiar, să nu apară ca o acţiune creată
pentru aceasta pentru a evita reacţia de respingere pe care ar atrage-o inevitabil. În
cultura arabă şi musulmană pe primul plan al valorilor stau demnitatea şi onoarea.);
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6. Încurajarea pe plan global a recunoaşterii valorilor (tradiţii, credinţă, istorie proprie,
momente de grandoare etc.) proprii culturilor (care sunt de ordinul sutelor) societăţilor
din zonă şi limbilor vorbite şi scrise.
7. Ideile de egalitate, integritate şi neingerinţă internă vor fi puse la baza relaţiilor cu
statele din această regiune;
8. Convingerea lor că pot câştiga demnitate în civilizaţia contemporană (folosind climatul
de pace exterior sau prin lichidarea propriilor litigii asistate doar de forumuri
internaţionale strict neutre şi obiective) va produce al doilea rezultat remarcabil al
acestui scenariu.
9. Exemplul Dragonilor Asiatici şi al unor ţări emergente (ca Malaysia) va inspira unele
state islamice ce vor privi cu interes avantajele grupurilor regionale prospere care sunt
membre ASEAN – care include şi Indonezia, cea mai mare ţară islamică.
10. Soluţionarea dosarului israeliano-palestinian prin susţinerea activă a părţilor
participante la negocieri va favoriza o formulă integrativă (federalistă) a ţărilor din
Orientul Mijlociu începând cu paşi economici şi comerciali (piaţa comună) după
modelul acreditat pe plan internaţional şi stimulând ambiţiile economice şi financiare
ale regiunii.

9.3.7 Scenariul pozitiv
Se constituie din realizarea parţială a unor paşi îndreptaţi spre obiectivele scenariului
optim.
1. Marile puteri îmbunătăţesc climatul internaţional reducând dimensiunea competiţiei
militare şi a zonelor de influenţă, prin antrenarea statelor din regiune în proiecte globale
(dezarmare, dezvoltare, climă, probleme vitale legate de sursele de apă, energie, sănătate
şi de folosirea intensivă a progresului tehnic şi industrial);
2. Se adoptă măsuri de creştere a autorităţii, a atribuţiilor şi a mijloacelor ONU – care
trebuie ajutată să parcurgă tranziţia de la sistemul internaţional la sistemul global;
3. O atenţie principală este dată existenţei statelor prin întărirea instituţiilor publice pentru
a fi în pas cu cerinţele şi principiile formulate de documentele ONU şi de dreptul
internaţional şi intrării lor treptate în circuitul schimburilor normale practicate de toate
statele;
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4. Se vor dezvolta formulele regionale existente şi altele noi pentru întărirea spiritului de
cooperare, emulaţie şi competiţie;
5. Vor fi utilizate în mod practic acţiunile inter-regionale de tip Europa-Asia, pentru
urmărirea acestor obiective;
6. Sunt realizaţi paşi însemnaţi în stingerea conflictului palestiniano-israelian, cel puţin în
materie de încetare a ostilităţilor şi recursului la violenţă şi în domeniul economicosocial;
7. Se înregistrează paşi în renunţarea unor mişcări extremiste la formaţiunile militare, în
scopul acordării unui rol crescut pe plan politic şi economic.
8. Se înregistrează un acord de durată cu Iranul (sub egidă internaţională) şi în schimbul
unei politici nemilitante şi neameninţătoare pe plan extern se oferă platforme de
afirmare în sistemul global (economie, cultură, poziţie onorabilă şi respectată etc.).
9. Se atrag regimuri cu sarcini specifice în realizarea unor programe internaţionale, pentru
a-şi aduce contribuţia la rezolvarea unor probleme de interes universal.
9.3.8 Scenariul riscului controlabil
Scenariul poate fi privit ca o continuare a statu-quo-ului cu conflicte localizate, dar
negeneralizate, intense, dar de scurtă durată şi fără pierderi considerabile, într-un context din
care lipsesc atât paşii decisivi ai politicii marilor puteri, cât şi trezirea forţelor locale la un grad
crescut de raţionalitate şi răspundere.
1. Vor exista măsuri de deschidere, dar vor fi reversibile; vor fi ameliorări, dar nu se vor
transforma în formule stabile. Cazanul regiunii va fi încălzit, dar nu va da în clocot;
2. Paşii cei mai promiţători vor fi înregistraţi în reducerea prezenţei americane în Irak, fără
izbucnirea unui război civil în celor trei regiuni (şi fără intervenţia ţărilor vecine sau
interesate), şi în aplanarea parţială a conflictului israeliano-palestinian, prin diminuarea
forţei şi ameninţării de tip Hamas ;
3. Există elemente pozitive din scenariul anterior, cum ar fi reacţiile regiunii la progresele
înregistrate în alte regiuni sau pe plan global şi avantajele participării lor în cadrul unor
campanii internaţionale de interes general;
4. Conflictele locale ar putea continua cu rezultate schimbătoare fără ca regimurile
responsabile să se poata instala în mod stabil.
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5. Atacurile jihadului împotriva Occidentului ar putea continua, înglobând forme noi, iar
apelul mullahilor în rândul tineretului ar putea să se menţină, fără a se diminua.
Acest scenariu ar putea fi un amestec de paşi pozitivi (neduşi până la capăt) din
scenariul precedent cu acţiuni negative ale scenariului următor, pe care fiecare le poate iniţia
sau lansa. Este un rezumat raportat la starea prezentă din regiune, care are un status-quo agitat
şi periculos.

9.3.9 Scenariul degradării
Şi acest scenariu porneşte de la situaţia actuală în curs de degradare, dar, spre deosebire
de scenariul riscurilor controlate, în acest caz eventualii factori de contracarare a cursului
evenimentelor iau direcţia amplificării conflictelor 333. Scenariul este în prezent enunţat în
studiile de resort. Astfel, un profesor libanez, fost ministru, Georges Corm, scrie: ”Trebuie
urgent să dezamorsăm numeroasele elemente de criză care caracterizează situaţia nucleară a
Orientului Mijlociu. Acele elemente le reamintesc pe cele care au constituit pulberea din
Balcani care a făcut să izbucnească primul război mondial. De altfel, discursurile ideologice
virulente care justifică desfăşurările militare euro-atlantice reamintesc mecanismul care a dus
la al doilea război mondial… De fapt, numeroasele discursuri aberante care se desfăşoară pe
diferite registre şi din diferite surse, fără contraponderi suficiente, pot să fie considerate legitime
de observatorul neutru care ar putea înţelege că lumea pare să fi intrat deja în faza delirului
ameninţător a unor violenţe din ce în ce mai generalizate… Solidaritatea blocului civilizaţional
propovăduit de SUA şi admiratorii lor în Europa, dar şi mişcările islamiste diverse privind ideea
existenţei unor solidarităţi pan-islamice constituie drumul regal spre noua încleştare mondială”.
1. Opoziţia Est-Vest, sau Islam-Occident se agravează, devenind o formulă constantă a
confruntării. Predicţia lui Huntington se realizează sub forma ciocnirii culturilor,
valorilor şi identităţilor, în forme extreme;
2. Încercările americane de a părăsi Irakul se transformă în războiul a trei regiuni, cu
implicarea directă a Turciei şi Iranului;

333

G. Corm „La fracture Orient/Occident. Une vision binaire et explosive du monde” – Futuribles, juillet-août,
2007
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3. Poziţiile pe care le deţin Hamas în Palestina şi Hezbollah în Liban erodează posibilitatea
existenţei unor instituţii şi guvernări stabile şi încurajează anarhia. Israelul, slăbit de
atacurile din ce în ce mai dese, continuă strategia ripostei imediate.
4. Iranul “explodează” prin a sa bombă nucleară, schimbând definitiv harta strategică a
regiunii.
5. În Pakistan islamiştii au câştig de cauză şi după dispariţia lui Musharraf, prin
organizarea la insistenţele americanilor a unor alegeri democratice; două state islamice
deţin arma nucleară.
6. Iordania, Egiptul şi Arabia Saudită controlează din ce în ce mai greu extremismul
islamic. Jihadul câştigă noi adepţi şi, contrar scenariului doi, este din nou în creştere.
7. Marile puteri sunt ocupate fie din probleme interne, fie de fricţiuni în materia zonelor
de influenţă, iar Europa este în imposibilitate de a interveni cu o singură voce în
problemele internaţionale.
8. Terorismul revine şi obligă statele occidentale să introducă misiuni de control sever ce
contrazic toleranţa, multi-culturalismul şi drepturile civile.
9. Starea de urgenţă loveşte economia occidentală, care poate manifesta perioade de
recesiune sau chiar crize financiare sau economice.
10. ONU rămâne o instituţie paralizată, scena politicii mondiale fiind dominată de
confruntări militare şi strategice.
9.3.10 Scenariul dezastrului la scară mondială
Acest dezastru virtual este întotdeauna inclus în cea mai periculoasă şi indispensabilă
posibilitate pe termen lung, ca deznodământ al scenariului precedent.
1. Din înfruntări locale, conflictele zonei Orientului Mijlociu devin regionale, ajungând la
pragul internaţionalizării.
2. În momentul în care o entitate aflată sub scutul unei mari puteri (relaţia SUA-Israel) îşi
consideră existenţa ameninţată de cursul nefast al evenimentelor, intervenţia exterioară
este aproape sigură.
3. Inhibiţia care a funcţionat timp de decenii de a nu se recurge la arma nucleară dispare
din momentul în care neproliferarea a devenit caducă, iar părţile în conflict pot apela la
ea.
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4. Reacţia marilor puteri nucleare este greu previzibilă. Dacă criteriul opririi accesului
uneia din ele la hegemonie pe cale militară funcţionează, ele nu vor rămâne indiferente.
5. În asemenea situaţii, războiul prin accident, raţionament greşit sau eroare este
întotdeauna posibil. O criză poate să scape de sub control mai ales atunci când
“controlorii” precum ONU sunt claustraţi, iar marile puteri nu sunt unite.
6. Nu poate fi uitat faptul că în Asia, în ciuda diversităţii culturilor şi religiilor, există o
conştiinţă identitară continentală care nu este mai prejos de cea euro-atlantică. Istoria
îşi spune aici rolul său esenţial. Discursul despre valorile presupuse universaliste ale
Occidentului a format o rezistenţă de bloc în Asia, unde forma dominantă de guvernare
este „autoritarismul” cu multe feţe, cu o singură excepţie notabilă, a Indiei – în care
renaşte însă hinduismul cu extremismele sale „manu militari”.
7. Până în prezent, toate încercările Occidentului de a domina “manu militari” în Asia au
eşuat. Cu timpul balanţa eficienţei militare a devenit total defavorabilă Occidentului
care are de înfruntat războaie “asimetrice”, “neconvenţionale”, nelocalizate şi cu
inamici neidentificabili. Tot ce este permis, previzibil şi normal în armatele clasice
devine aleator, incert şi imprevizibil pe terenul asiatic.
8. Chiar dacă o conflagraţie generală ar putea fi oprită într-o etapă ulterioară, ea ar pecetlui
o pierdere totală a poziţiei de “leadership” a Occidentului şi ar iniţia o eră de certă
predominanţă a Asiei.
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CONCLUZII
Religia islamică este cea mai nouă religie monoteistă. A apărut în secolul VII d.Hr.
prin învăţăturile Profetului Mahomed. În anul 2007 număra aproximativ 1,5 miliarde de
musulmani, situând-o pe locul doi ca număr de credincioşi, după creştinism. Este religia
dominantă în Orientul Mijlociu, o parte a Asiei şi a Africii. Comunităţi mari ale acestei religii
se află în China, Peninsula Balcanică, Europa de Est şi Rusia. Aproximativ 20 la sută din
musulmani sunt arabi. Islamul a cunoscut de-a lungul timpului o serie de diviziuni, cele mai
importante fiind: sunnismul, cu aproape 85 la sută din musulmani, şi şiismul, cu 15 la sută.
Islamul nu reprezintă o unitate monolitică, ci este mai curând suma mai multor
secte religioase care se revendică într-un fel sau altul de la Profetul Mahomed, şi fiecare
interpretează în mod propriu legea islamică Shari’a.
•

Devoţiunea şi practica religiei islamice cuprinse în “Cei Cinci

Stâlpi ai Islamului” sunt adoptate integral sau parţial de sectele Islamului, toate
adoptând conceptul de jihad.
•

Nucleul valorilor religiei islamice a fost păstrat de-a lungul

secolelor. Islamul s-a răspândit în întreaga lume şi a fost supus unor multiple
adaptări la circumstanţele culturale, economice, politice. Evoluţia istorică dea lungul secolelor şi în perioadele mai recente arată modificări care au modelat
în mare măsură concepţia de viaţă şi valorile islamice reflectate în interiorul
acestei religii. Din secolului al VII-lea şi până în zorii colonialismului
european din secolul al XVI-lea, Islamul a fost o mişcare religio-politică în
ascensiune şi expansiune, în care religia era parte intrinsecă a vieţii publice şi
private. Pe măsură ce Islamul s-a răspândit în lume, credincioşii săi s-au
confruntat cu medii în care au întâlnit limbi, etnii, tradiţii şi culturi diferite. Ei
au conservat fundamentele religiei lor, în timp ce se adaptau noilor medii.
Religia a fost inseparabilă de elementul secular în statele musulmane
independente. Colonialismul şi imperialismul au avut un impact considerabil asupra
viziunii islamice despre lume.
•

După secolul al XVI-lea, ţările musulmane din Orientul Mijlociu,

Africa şi Asia au fost colonizate de europeni, în special britanici, olandezi,
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portughezi şi francezi. Până în secolele al XIX-lea şi al XX-lea, codurile
juridice europene înlocuiseră multe dintre legile islamice, iar reformele
educaţionale europene au avut şi ele o influenţă asupra Islamului.
•

Legile islamice au fost minimizate de colonişti. Influenţa legilor

şi a tradiţiilor naţiunilor colonizatoare a modelat unele din valorile şi
comportamentele musulmanilor. Influenţa acestor forţe occidentale a dat un
nou avânt unora dintre mişcările fundamentaliste islamice.
Valorile caracteristice societăţii islamice:
Conştiinţa colectivă. Islamul, cu umma sau comunitatea globală a credincioşilor, este
o societate colectivă, musulmanii transcendând graniţele personale şi chiar de stat pentru a-şi
conserva identitatea şi credinţa că suveranitatea este atributul lui Allah. Ideea de grup în
societatea musulmană este fundamentală pentru conştiinţa colectivă, puternic promovată de
religia Islamului. Ea este exprimată în conceptul aproape atotcuprinzător de umma, comunitatea
tuturor musulmanilor, adică peste 1,5 miliarde de oameni cu back ground cultural foarte diferit.
Umma derivă din jama’a, cuvânt care denotă unitatea în interiorul colectivităţii. “Cei Cinci
Stâlpi ai Islamului”, validaţi zilnic şi repetativ, pot fi consideraţi un „cod genetic” prin care se
menţine şi perpetuează apartenenţa musulmanilor la umma.
Egalitarismul. Valoarea egalitaristă a Islamului este simbolizată de îmbrăcămintea
purtată, de funcţiile de grup descrise de Stâlpii Credinţei (de exemplu rugăciunile, pelerinajul)
şi de respectarea obligaţiilor cetăţeneşti menţionate mai sus (de exemplu: recomandarea binelui
şi interzicerea răului, libertatea de a critica). Societăţile musulmane sunt egalitariste în ideologia
fundamentală a religiei, familiei şi comunităţii. Iar apelul retoric la prevederile religioase
privind echitatea stârnesc sentimente de ură împotriva „tiranilor” care duc vieţi luxoase, în
evident dispreţ faţă de nevoile maselor.
Fatalismul. Numeroşi învăţaţi musulmani au susţinut că musulmanii sunt fatalişti şi
că soarta individului este pecetluită din momentul creării sufletului său. Tradiţia islamică „pune
accent pe fatalism”, şi din acest motiv este greu de înţeles dintr-o perspectivă occidentală. În
Coran există numeroase pasaje care pot fi interpretate ca încurajând fatalismul, cum ar fi:
„Nimic nu se va abate asupra noastră, în afară de ceea ce a hotărât Allah”. Un fenomen
enigmatic în rândul musulmanilor este utilizarea unor sintagme de genul „Dacă asta este voia
lui Dumnezeu”.
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Verbalismul. În întreaga istorie a Islamului, cuvântul a avut un rol suprem. Afirmaţia
este valabilă în special pentru limba arabă, limba în care Allah i-a transmis Profetului Coranul.
Chiar şi astăzi, toţi musulmanii, indiferent de naţionalitate, trebuie să folosească limba arabă în
rugăciunile zilnice. Acest lucru oferă încă un element în comun credincioşilor, iar în zonele în
care nu este vorbită araba, promovează un spirit comun şi îi diferenţiază de non-musulmani.
Dacă alte religii exprimă foarte mult prin muzică, în Islam este folosit cuvântul.
Transferul autorităţii de la clasa juridică musulmană „tradiţională” (ulama) la
statul naţional modern a determinat apariţia mişcărilor fundamentaliste şi a crizelor
politice actuale.
Fundamentalismul religios şi mişcările fundamentalist-islamice prind contur în secolul
XX ca răspuns la colonialism şi la importul instituţiilor seculare europene. În societatea
musulmană, legea islamică Shari’a şi jurisprudenţa coranică ca sursă de autoritate a fost
concepţia dominantă, chiar necontestată, timp de peste un mileniu, în timp ce ideea de autoritate
izvorâtă din stat a fost introdusă în state musulmane abia în secolele al XIX-lea şi al XX-lea.
Disjuncţia dintre cele două surse de autoritate rezumă ruptura juridică, socială şi culturală care
a apărut o dată cu introducerea aşa-numitei „reforme moderne”.
În gândirea islamică contemporană există o evidentă disjuncţie între două moduri de
percepere a autorităţii legale, una emanând din jurisprudenţă, adică din Coran şi Shari’a, şi
cealaltă din puterea de stat. Dacă pentru un cetăţean european este comună concepţia că statul
este un organism care emană şi exercită autoritate legală, o atare concepţie nu este nici evidentă
şi nici obligatorie pentru corespondentul său islamic. Cu toate acestea, marea majoritate a
statelor musulmane de azi îşi administrează sistemele juridice pornind de la premisa
operaţională (şi foarte concretă) că statul este cel care produce autoritate juridică. Cu alte
cuvinte, în aparatul politic naţional al fiecărui stat musulman modern există o sursă de putere
legislativă, despre care se presupune că legitimează şi aplică atât efectele publice ale legii, cât
şi prevederile care guvernează sfera privată.
Transferul controlului asupra legii de la juriştii tradiţionali, ulama, la statul laic a
însemnat pierderea autorităţii religioase şi începutul mult urâtei autorităţi a statului. Erijarea
statului în purtător de autoritate juridică sau, strict vorbind, de putere juridică, este de două ori
revoltătoare pentru fundamentaliştii islamici, nu doar pentru că statul a confiscat legea din mâna
grupurilor de jurişti religioşi care îşi aveau rădăcinile în comunitate, ci şi pentru că statul s-a
dovedit o entitate cu grave deficienţe de religiozitate, pietate şi integritate. Dacă legea islamică,
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Shari’a, a reprezentat pentru musulmani cea mai bună parte din religie, atunci statul a
reprezentat cea mai rea parte a existenţei profane. O dată cu confiscarea legii în urma reformelor
moderne, statul s-a prăbuşit la un nivel încă şi mai de jos al dispreţului popular. A comis o a
treia infracţiune: a înlocuit legea lui Dumnezeu cu o lege străină; şi, ca să înrăutăţească şi mai
mult lucrurile, o a patra infracţiune: a ales, pentru a înlocui legea lui Dumnezeu, tocmai legea
coloniştilor, a străinilor, a nemusulmanilor.
Fundamentaliştii islamici cer reîntoarcerea la Shari’a pentru că au convingerea că toate
aceste încălcări ale legii au dezlănţuit haosul în vieţile lor. În accepţiunea lor, statul naţional
„musulman” modern (o sintagmă plină de contradicţii) nu a câştigat şi nici nu pare a avea şanse
să câştige supunerea maselor musulmane în faţa voinţei sale, cu atât mai puţin respectul lor.
Altfel spus, statul naţional „musulman” modern nu a reuşit să-şi impună autoritatea asupra
supuşilor săi, pentru că autoritatea, spre deosebire de putere, nu depinde în mod necesar de
constrângere. Atunci când şcolile tradiţionale de drept şi-au dobândit autoritatea, au făcut-o în
virtutea erudiţiei juriştilor lor, care s-au dovedit nu doar devotaţi intereselor umma, ci şi
competenţi agenţi umani în descoperirea legii lui Dumnezeu. Erudiţia lor era autoritatea lor, iar
erudiţia implica sau presupunea un contact hermeneutic cu textele divine fără de care nu putea
fi concepută nici o lege. Statul, din punctul lor de vedere, L-a abandonat pe Dumnezeu şi legea
juriştilor Lui, şi nu a găsit altceva cu care să le înlocuiască decât instrumentele coerciţiei profane
şi puterea imperială.
Efectele saltului de la legea islamică Shar’a şi autoritatea jurisprudenţei coranice la
instituţii laice au fost numeroase, criza de legitimitate politică fiind doar una dintre ele. Această
criză de legitimitate politică a rezultat dintr-o demolare sistematică a autorităţii juridice
islamice, adică a ulama. Problemele legate de autoritatea şi legitimitatea juridică islamică din
lumea musulmană contemporană au generat o violenţă politică uluitoare. Apelul popular
constant şi insistent la reinstaurarea Shari’a – într-o interpretare minimalistă – sugerează o
căutare profundă a identităţii culturale şi politice islamice. Acest apel domină discursul
musulmanilor fundamentalişti, iar articolele, broşurile şi cărţile care exprimă acest apel se
numără cu sutele. Acest apel ameninţă să clatine structurile politice şi juridice existente în unele
ţări musulmane. Apelurile sunt semnificativ impregnate de sensuri politice, mesajele privind
restaurarea Shari’a înseamnă dislocarea structurilor juridice actuale ale statului naţional
modern, în acelaşi fel în care chiar aceste structuri au fost create pentru a disloca Shari’a în
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secolele anterioare. Apelul la reinstaurarea Shari’a – oricât de diverse ar fi conţinuturile lui –
este de fapt un apel la contrarevoluţie.
Islamul fundamentalist a rezistat tuturor încercărilor de organizare în categorii clare.
„Adeptul restaurării” devine „extremist” şi invers atât de rapid şi de des încât clasificarea
corectă a oricărei mişcări sau lider nu oferă aproape nici un indiciu privind evoluţiile lor
viitoare. „Adeptul restaurării” refuză poziţiile statice deoarece musulmanii fundamentalişti, cu
toată „diversitatea” lor, gravitează în jurul unei idei principale: Islamul trebuie să aibă putere în
această lume. Islamul este adevărata religie – religia lui Dumnezeu –, iar adevărul ei se exprimă
prin puterea ei.
Este aproape imposibil de trasat o graniţă între susţinătorii restauraţiei şi extremişti –
graniţele naţionale şi confesionale au fost şterse sau înceţoşate, iar fundamentaliştii se bazează
tot mai mult pe un fond comun de idei, strategii şi sprijin. Un anti-occidentalism hotărât,
viziunea unui stat islamic autoritar, înclinaţia spre violenţă şi nostalgia pan-islamică: acestea au
fost prejudecăţile fondatorilor Islamului fundamentalist. Nici o mişcare fundamentalistă
ulterioară nu a reuşit să le zdruncine. Mai mult, unii gânditori aveau chiar să le transforme întro adevărată ideologie.
Fundamentalismul islamic are ca promotori persoane care, de cele mai multe ori, nu
fac parte din clasa clericală, ulama, ci sunt gânditori laici, care manevrează concepte religioase
în sensul atingerii unor obiective politice – Sayyid Jamal al-Din „al-Afghani”, Hasan al-Banna,
Mawlana Abu’l-A`la Mawdudi, Sayyid Qutb . La jumătatea secolului XX, fundamentaliştii sau angajat în transformarea Islamului în cea mai completă şi mai perfectă ideologie.
•

Legea islamică atotcuprinzătoare, bazată pe Coran şi pe tradiţiile

Profetului Mahomed, a constituit manifestul şi programul lor ideologic. Multe
dintre prevederile acestei legi fuseseră idealuri îndepărtate, aplicate inegal în
timp de statele slabe. Acum, fundamentaliştii, conştienţi de puterea coercitivă
sporită a statului modern, au început să-şi imagineze că această lege poate fi
aplicată în totalitatea sa şi că această ordine totală ar conferi o putere
inimaginabilă statului islamic.
•

Ideologia fundamentalistă insista nu doar asupra puterii, ci asupra

puterii absolute. Mawlana Abu’l-A`la Mawdudi (1903-1979), fondatorul
organizaţiei fundamentaliste Jama`at-i Islami în India şi Pakistan, a publicat o
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serie de lucrări traduse în toate limbile importante vorbite de musulmani,
oferind o imagine generală a idealului statului fundamentalist.
•

În statul fundamentalist suveranitatea ar aparţine doar lui

Dumnezeu şi ar fi exercitată în numele Acestuia de un conducător drept, el
însuşi îndrumat de interpretarea legii lui Dumnezeu în ansamblul său.
•

Ca stat ideologic, acesta ar fi administrat pentru Dumnezeu doar

de musulmanii care aderau la ideologia sa şi „ale căror vieţi sunt dedicate
respectării şi aplicării” legii islamice. Non-musulmanii, care nu îi pot împărtăşi
ideologia, şi femeile, care prin natura lor nu-şi pot dedica vieţile acesteia, nu
ar avea ce căuta în politică. Totul ar intra sub incidenţa statului islamic.
•

„Într-un astfel de stat”, spunea Mawdudi, „nimeni nu poate privi

nici un domeniu al vieţii sale ca personal şi privat. Privit din această
perspectivă, statul islamic se aseamănă într-un fel cu statele fascist şi
comunist”.
•

Ideile lui Mawdudi au fost duse până la consecinţele lor ultime de

un membru egiptean al Frăţiei Musulmane, Sayyid Qutb. Acesta a preluat
mare parte din viziunea lui Mawdudi privind statul islamic, dar originalitatea
lui a constat în analiza modurilor în care să se realizeze aceasta. Qutb a
transformat ceea ce fusese o înclinaţie către violenţă într-o logică explicită a
revoluţiei. Opera lui Qutb avea să fie mai târziu o parte esenţială a tezei
fundamentaliste că independenţa oficială de Occident trebuie însoţită de o
purificare a sângelui Islamului de orice influenţă culturală occidentală.
•

Formula ideologică finală statului islamic pentru cea dintâi

revoluţie fundamentalistă care a avut succes în Islam a fost dată de Ruhollah
Khomeini. Acesta nu a adus nimic nou ideologiei fundamentaliste atunci când
insista asupra nevoii unui stat islamic, creat, dacă este necesar, printr-o
revoluţie islamică, dar a făcut un pas uriaş prin afirmaţia că doar persoanele
cele mai educate în domeniul legii islamice îl puteau conduce, excluzând
persoanele care nu făceau parte din ulama la o astfel de poziţie. Cum nici un
stat existent nu avea un astfel de lider, doctrina lui Khomeini a reprezentat un
apel la revoluţie în întreaga regiune, la răsturnarea fiecărei forme de autoritate
existente şi la înlocuirea lor cu guvernarea juriştilor islamici. În Iran, unde
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aceşti jurişti îşi păstraseră permanent independenţa faţă de stat, această
doctrină i-a transformat într-o clasă revoluţionară, atrasă de dobândirea şi
exercitarea puterii.
Ce e remarcabil la Islamul fundamentalist nu este diversitatea, ci faptul că ideea puterii
pentru Islam a prins cu atâta eficacitate la tipuri atât de diverse de oameni, creând o întreagă
lume de gândire care traversează toate frontierele. Fundamentaliştii de oriunde trebuie să
acţioneze în condiţii de timp şi loc limitate. Dar ei sunt cine sunt tocmai pentru că ideea lor
există dincolo de orice circumstanţe. În decurs de aproape un secol, această idee s-a transformat
într-o ideologie coerentă, caracterizată printr-o uimitoare unitate de conţinut şi formă în
numeroase segmente ale lumii musulmane.
O nouă generaţie de teoreticieni a rafinat ideologia şi a adaptat-o vremurilor. Aceştia
nu mai resping Occidentul, în totalitate (în ciuda credinţei fundamentaliştilor că declinul său
este inevitabil), pentru că Occidentul produce tehnologii şi instituţii care i-au conferit o putere
uriaşă. Pentru a obţine această putere, musulmanii trebuie să importe aceste instrumente, altfel
riscă să fie copleşiţi definitiv. Această nouă generaţie de teoreticieni a conceput statul islamic
nu atât ca pe o baricadă împotriva Occidentului, cât ca pe un filtru pentru inovaţiile şi influenţele
occidentale. Acest filtru ideologic avea să lase să treacă orice ar fi putut spori puterea statului
islamic şi să respingă orice avea să diminueze unitatea şi hotărârea societăţii islamice. Pentru
acest rol era nevoie de un altfel de lider fundamentalist – musulmani care cunoşteau în mod
direct punctele tari şi slăbiciunile Occidentului, şi care ieşiseră din focul intens al scepticismului
său cu credinţa intactă.
Fundamentaliştii au dispreţuit graniţele statale arbitrare şi şi-au dovedit hotărârea de a
acţiona şi gândi dincolo de frontierele care divizau Islamul. Avionul, caseta audio, faxul şi
reţelele de computere aveau să ajute mai târziu fundamentaliştii să creeze un sat global de idei
şi acţiune – nu un „Islam intern” ierarhic, ci un „Islam info” pe orizontală – contracarând
efectele distanţei geografice şi ale loialităţii confesionale. Nu doar presupusa graniţă dintre
susţinătorii restauraţiei şi extremişti este greu de trasat, graniţele naţionale şi confesionale au
fost şi ele şterse sau înceţoşate, iar fundamentaliştii se bazează tot mai mult pe un fond comun
de idei, strategii şi sprijin. Un anti-occidentalism hotărât, viziunea unui stat islamic autoritar,
înclinaţia spre violenţă şi nostalgia pan-islamică: acestea au fost prejudecăţile fondatorilor
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Islamului fundamentalist. Nici o mişcare fundamentalistă ulterioară nu a reuşit să le zdruncine.
Mai mult, unii gânditori aveau chiar să le transforme într-o adevărată ideologie.
•

Cel mai important reprezentant al acestei noi generaţii este Sudan’s Hasan alTurabi. Doctoratul în drept la Sorbonna l-a transformarat pe Turabi în „maître
al islamismului” contemporan, pentru că se presupune că el cunoaşte suficient
de îndeaproape Occidentul pentru a decide ce ar trebui împrumutat şi ce trebuie
respins. Parteneriatul său cu regimul militar din Sudan, începând din 1989, îi
oferă cea mai bună poziţie, între fundamentaliştii contemporani, pentru a
implementa un stat islamic.

•

Un alt membru al acestei generaţii este Rashid al-Ghannushi, lider al mişcării
fundamentaliste tunisiene; el a preluat ideile Frăţiei Musulmane şi la
întoarcerea în Tunisia a predat ideile lui Mawdudi, Banna şi Qutb punând
bazele unei mişcări fundamentaliste.

•

a treia personalitate de importanţă comparabilă, cel puţin între şiiţi, este Sayyid
Muhammad Husayn Fadlallah, din Liban. Acesta a învăţat să prezinte Islamul
într-un ambalaj foarte competitiv, a adoptat o poziţie nuanţată, recomandând
împrumuturile de la Occident chiar în timpul luptei cu acesta. În anii 1980
Fadlallah a devenit profetul şi mentorul Hezbollah, predicând în acelaşi timp
dialogul şi rezistenţa.

Fundamentalismul islamic este în mod eronat considerat o formă a Islamului
tradiţional. Pentru că Islamul tradiţional caută să înveţe oamenii cum să trăiască în acord
cu voia lui Dumnezeu, în timp ce fundamentalismul islamic (în literatura de specialitate
franceză este uzitat termenul „islamism”) caută să creeze o nouă ordine politică. Islamul
tradiţional pune accent pe comunitate, în timp ce islamismul pune accent pe individ.
Primul este un crez personal, al doilea – o ideologie politică. Tradiţionaliştii se tem de
Occident, în timp ce fundamentaliştii (islamiştii) sunt nerăbdători să i se opună.
Distincţia dintre fundamentalişti şi tradiţionalişti devine evidentă când se compară
conducătorii celor două mişcări. Tradiționaliştii îşi asumă un îndelungat proces de învăţare, în
timpul căruia absorb un corpus imens de informaţie şi asimilează adevărurile islamice în mod
similar cu felul în care o făceau strămoşii lor cu secole în urmă. Credinţa lor reflectă peste un
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mileniu de dezbateri între teologi, jurişti şi învăţaţi. Liderii islamişti, dimpotrivă, tind să fie bine
educaţi în domeniul ştiinţei, şi nu al Islamului; în adolescenţă se confruntă cu probleme pentru
care educaţia lor modernă nu a reuşit să îi pregătească, astfel încât apelează la Islam. Făcând
acest lucru, ei ignoră însă întregul corp de învăţături islamice şi interpretează Coranul aşa cum
cred de cuviinţă. Ca autodidacţi, resping tradiţiile şi îşi aplică propriul raţionament (modern) pe
textele străvechi, ceea ce conduce la ceva asemănător unei versiuni protestante a Islamului.
Lumea modernă îi dezavantajează şi frustrează pe tradiţionalişti care, educaţi în
domeniile străvechi, nu au studiat limbi europene, nu au petrecut timp în Occident, nu i-au
învăţat secretele. De exemplu, tradiţionaliştii nu ştiu de multe ori să folosească radioul,
televiziunea sau internetul pentru a-şi disemina mesajele. Spre deosebire de ei, liderii islamişti
de regulă vorbesc limbi europene, au trăit în străinătate şi tind să stăpânească misterele
tehnologiei. Internetul abundă de site-uri islamiste. Ţăranul bătrân, apropiat sistemului religios
tradiţional şi care cunoaşte prea puţin din cultura occidentală (din care tehnologia este a priori
refuzată), nu poate fi confundat cu tânărul student la ştiinţe care este mai mult decât capabil să
critice valorile occidentale, pe care le cunoaşte şi de la care este capabil să împrumute anumite
dimensiuni. Tradiţionalistul respinge televiziunea, se teme de modernismul devastator pe care
îl aduce ea. Islamistul cere să se distribuie cât mai multe televizoare... o dată ce a obţinut
controlul posturilor de televiziune.
Cel mai important lucru din punctul nostru de vedere, tradiţionaliştii se tem de
Occident, în timp ce islamiştii sunt nerăbdători să i se opună. Decedatul mufti al Arabiei Saudite,
'Abd al-'Aziz Bin-Baz, era un exemplu al temătoarei generaţii vechi. În vara lui 1995, el avertiza
tineretul saudit să nu plece în vacanţă în Occident, „călătoria în ţinuturile necredincioşilor este
o otravă mortală şi există planuri prin care duşmanii Islamului ademenesc musulmanii şi îi
îndepărtează de religia lor, le creează îndoieli în locul convingerilor şi răspândesc seminţele
răzvrătirii în rândurile lor.” El le cerea tinerilor să îşi petreacă verile în „siguranţa” staţiunilor
din ţară. Islamiştii nu sunt în totalitate imuni la asfel se îndemnuri, dar au ambiţia de a îmblânzi
Occidentul şi nu se dau înapoi de la a anunţa public această intenţie. Cei mai cruzi vor doar să
îi ucidă pe occidentali. Într-o declaraţie memorabilă, un tunisian condamnat pentru detonarea
unor bombe în Franţa în 1985-1986, care au făcut 13 victime, le-a spus judecătorilor: „Nu
renunţ la lupta mea împotriva Occidentului care l-a asasinat pe Profetul Mahomed... Noi
musulmanii ar trebui să vă ucidem până la ultimul.” Alţii plănuiesc să extindă Islamul în Europa
şi America, folosind violenţa, dacă trebuie. Un imam care locuia în Amsterdam a declarat la un
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post de televiziune turc: „Trebuie să îi ucizi pe cei care se opun Islamului, ordinii Islamului sau
lui Allah, sau Profetului Său; să îi spânzuri sau să îi înjunghii după ce îi legi de mâini şi de
picioare... aşa cum cere Shari'a” ş.a.m.d.
În efortul de a construi un mod de viaţă bazat în întregime pe legile Shari'a, islamiştii
se străduiesc să respingă orice fel de influenţă vestică – obiceiuri, filosofie, instituţii politice şi
valori. În ciuda acestor eforturi, ei absorb însă influenţă occidentală în grade apreciabile, în
diverse modalităţi. Una dintre ele este nevoia de tehnologie modernă, mai ales în aplicaţiile sale
militare şi medicale. O alta, ei înşişi tind să fie indivizi moderni şi ca atare sunt mult mai
impregnaţi de influenţa occidentală decât sunt pregătiţi să recunoască. Astfel, atunci când
Ayatollahul Khomeini, mai tradiţional decât majoritatea islamiştilor, a încercat să fondeze un
guvern în exclusivitate pe principiile Islamului şiit, a sfârşit prin a realiza o republică bazată pe
o constituţie care reprezintă poporul prin intermediul unui parlament, care la rândul său este
ales prin vot popular – fiecare din acestea este un concept occidental. Un alt exemplu de
influenţă occidentală este că vinerea, ziua care în Islam este zi nu de odihnă, ci de adunare, este
astăzi echivalentul musulman al duminicii la creştini. Islamismul preia, aşadar, nedeclarat,
elemente occidentale, deşi neagă că ar face acest lucru.
Răspunsul

ideologic

al

societăţii

musulmane

la

modernitate

este

fundamentalismul islamic (islamismul) cu câteva trăsături principale: devotamentul faţă
de legea sfântă, respingerea influenţelor occidentale şi transformarea credinţei în
ideologie.
•

Islamismul susţine că musulmanii sunt inferiori occidentalilor

pentru că nu sunt buni musulmani. Pentru a recâştiga gloria pierdută, este
necesară o reîntoarcere la trecut, şi aceasta se realizează prin vieţuirea în
deplină conformitate cu Shari'a.
•

În efortul de a construi un mod de viaţă bazat în întregime pe

Shari'a, islamiştii se străduiesc să respingă orice fel de influenţă vestică –
obiceiuri, filosofie, instituţii politice şi valori. În ciuda acestor eforturi, ei
absorb însă influenţă occidentală în grade apreciabile, în diverse modalităţi.
Una dintre ele ar fi nevoia de tehnologie modernă, mai ales în aplicaţiile sale
militare şi medicale.
•

Deşi resping Occidentul, ei înşişi tind să fie indivizi moderni şi ca

atare sunt mult mai impregnaţi de influenţa occidentală decât sunt pregătiţi să
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recunoască. Astfel, atunci când Ayatollahul Khomeini, mai tradiţional decât
majoritatea islamiştilor, a încercat să fondeze un guvern în exclusivitate pe
principiile Islamului şiit, a sfârşit prin a realiza o republică bazată pe o
constituţie care reprezintă poporul prin intermediul unui parlament, care la
rândul său este ales prin vot popular – fiecare din acestea este un concept
occidental.
•

Islamiştii văd aderenţa la Islam în primul rând ca o formă de

adeziune politică; deşi de regulă sunt musulmani practicanţi, acest aspect nu
este o necesitate absolută.
•

La un nivel mai înalt, Ayatollahul Khomeini a sugerat irelevanţa

credinţei pentru islamişti, într-o scrisoare adresată lui Mihail Gorbaciov la
începutul anului 1989, când Uniunea Sovietică se dezintegra rapid. Liderul
iranian oferea propriul guvern drept model: „Declar deschis că Republica
Islamică a Iranului, ca cea mai mare şi mai puternică bază din lumea islamică,
poate contribui cu uşurinţă la umplerea vidului ideologic din sistemul vostru.”
Khomeini pare să sugereze aici că sovieticii ar trebui să treacă la ideologia
islamistă – convertirea la religia islamică pare o idee secundară.
•

Contrar reputaţiei sale, islamismul nu este o reîntoarcere spre

trecut; ca ideologie contemporană, oferă nu o modalitate de revenire la un mod
de viaţă demodat, ci un mod de a naviga printre capcanele modernizării. Cu
foarte puţine excepţii (cea mai importantă fiind talibanii din Afganistan),
islamiştii sunt locuitori ai oraşelor, care încearcă să facă faţă problemelor vieţii
urbane moderne, şi nu ţărani.
•

Provocările pe care le întâlnesc femeile în încercarea de a-şi

construi o carieră ocupă un loc important în dezbaterile islamiştilor. Ce poate
face de exemplu o femeie care trebuie să călătorească spre serviciu cu un
mijloc de transport aglomerat, pentru a se proteja de atingerile nedorite ale
bărbaţilor? Islamiştii au răspunsul pregătit: îşi poate acoperi trupul şi faţa, şi
transmite astfel, prin purtarea veşmântului islamic, că nu este abordabilă.
•

Islamismul se remarcă prin opoziţia faţă de non-musulmani în

general, şi evrei şi creştini în special. Dispreţuieşte Occidentul din cauza
uriaşei sale influenţe culturale şi deoarece este un inamic tradiţional.
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•

În general, islamiştii oferă un mod de viaţă incluziv şi alternative

oamenilor moderni, unul care respinge întregul complex al culturii populare,
al consumismului şi individualismului în favoarea unui totalitarism bazat pe
credinţă.
•

Islamismul este în ascensiune de mai bine de un sfert de secol.

Această ascensiune de până acum nu trebuie înţeleasă însă ca dovadă a
sprijinului de care se bucură. O estimare rezonabilă indică un procentaj de 10%
din musulmani care sprijină abordarea islamistă. Puterea pe care o colectează
islamiştii este mai degrabă o reflectare a statutului lor de minoritate profund
dedicată unei cauze, capabilă şi bine organizată.
•

Asemănător cadrelor partidului comunist, compensează numărul

restrâns prin activism şi urmărire a obiectivelor.
•

Islamiştii îi reprimă pe musulmanii moderaţi şi îi tratează pe non-

musulmani ca aparţinând unor specii inferioare.
Un stat islamist este aproape prin definiţie falimentar, nu respectă nici o regulă în afara
celor ale oportunităţii şi puterii, o instituţie crudă care provoacă suferinţă celor din ţară şi de
peste hotare. Un regim islamist înseamnă proliferarea conflictelor, societate militarizată,
creşterea arsenalului, iar terorismul devine un instrument de stat. Nu întâmplător Iranul a fost
implicat în cel mai lung război convenţional din secolul al XX-lea (1980-1988, împotriva
Irakului) sau că atât Sudanul, cât şi Afganistanul (până în toamna anului 2001) au fost sfâşiate
de războaie civile de lungă durată (zeci de ani).
Dacă extremismul a caracterizat prima etapă a mişcărilor fundamentaliste, cele noi
încearcă să acţioneze în sistemul de stat, şi nu în afara lui. Musulmanii, cu alte cuvinte, au
recunoscut că pluralismul şi interdependenţa sunt cuvintele-cheie ale anilor 1990. Din punct
de vedere istoric, Islamul ca religie a rămas la periferia politicii de stat, umbrită de state
autoritare care au propagat ideologii şi valori laice. Mai mult, structura generală a politicii
economice internaţionale după cel de-al doilea război mondial a ajutat la consolidarea puterii
statului în cele mai multe state musulmane. Taxele colectate din exporturile de petrol şi gaze
naturale şi ajutorul extern sub formă militară, economică şi financiară au ajutat statele din
Orientul Mijlociu, de exemplu, să monopolizeze puterea internă în timpul Războiului Rece.
Conflictul arabo-israelian a susţinut hegemonia statelor arabe legitimându-le autoritarismul şi
a furnizat scuze pentru inegalităţile din performanţa social-economică.
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Dezbaterea între islamişti şi tradiţionalişti progresivi – fie în Iran, Sudan, Egipt,
Algeria sau în altă parte – se desfăşoară asupra vechii întrebări: cum să se reconcilieze limitele
religiei musulmane cu modernele concepte ca democraţie, libertate, justiţie şi egalitatea între
sexe. Sunt dezbătute limitele suveranităţii populare, şi nu existenţa acesteia. Datorită
schimbărilor economice, tehnologice şi de mediu, noi evoluţii ale Shari’a le apar ca inevitabile
islamiştilor. Evoluţia Shari’a, argumentează ei, nu trebuie privită ca o depărtare de la principiile
islamice, ci, dimpotrivă, ca o etapă necesară spre a ajunge la o societate musulmană ideală – o
utopie dezvoltată material şi spiritual. Un element indispensabil în a construi o asemenea
societate este libertatea de gândire şi exprimare, incluzând eliberarea de sub controlul şi
apăsarea guvernului. Pe scurt, acceptând suveranitatea lui Allah, nu se contrazice în mod
necesar suveranitatea populară.
Baza reală a puterii statului în ţările din Orientul Mijlociu este în primul rând
informală, şi nu instituţională, pentru că legăturile personale, familiale şi de grup sunt cele care
ajută la sprijinirea puterii executive a elitelor conducătoare. Modelul conducerii ereditare nu
este circumscris doar Orientului Mijlociu fără îndoială, din moment ce multe ţări în dezvoltare
manifestă acest fenomen. Formele ereditare, deşi în forme temperate şi mai puţin rigide au
existat chiar şi în Portugalia, Spania, Grecia, unde au rezistat mai mult timp decât în majoritatea
statelor europene, cu excepţia zonei Balcanilor. Procesul de modernizare a eradicat în sfârşit
acest tipic în Portugalia, Spania şi Grecia care au inaugurat în cele din urmă sau au restabilit
democraţia formală deplină în anii 1970.
Puterea pe care o au elitele conducătoare variază în ţările în dezvoltare. Kuweitul şi
şeicatele din Golful Persic, ca şi Arabia Saudită şi Omanul sunt probabil exemplele evidente
ale unei conduceri foarte tradiţionaliste şi autocratice. La cealaltă extremă, Malaysia, Turcia,
Tunisia sunt exemple care atestă, în diferite grade, schimbarea balanţei în relaţia stat-societate
în favoarea societăţii datorită faptului că instituţionalizarea unor puteri independente
subminează încetul cu încetul asociaţiile informale şi arbitrare ale puterii statului.
Fundamentalismul islamic şi implicaţiile politice ale acestuia au devenit teme de
interes pentru ştiinţa şi teoria politică o dată cu Revoluţia Islamică din Iran din 1979. Cu toate
acestea, tema a fost considerată doar una marginală, cel puţin până la sfârşitul Războiului Rece
când, o dată cu procesul de democratizare al statelor foste comuniste, islamismul a devenit una
din principalele preocupări ale statelor occidentale, în special SUA. Tema politică a devenit
repede tematică de studiu şi analiză, însă perspectivele acesteia sunt deocamdată destul de
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limitate şi deseori afectate de prejudecăţi, un rol fundamental în naşterea şi întreţinerea acestora
avându-l terorismul islamic.
Anatema care planează asupra fundamentalismului islamic (islamismului) face ca, de
multe ori, cercetători apreciaţi să perpetueze o serie de confuzii, atât la nivelul limbajului, cât
şi al cercetării. De aceea, deşi există o serie de paradigme (termenul nu este preluat în sensul
propus de Thomas Kuhn deoarece în ştiinţele sociale există mai degrabă paradigme
concurenţiale decât dominante) de analiză a fundamentalismului islamic, asupra acestora nu
există un consens deplin. Cele mai multe analize preferă utilizarea simultană a unor perspective
specifice deferitelor paradigme, ceea ce face ca din punct de vedere ştiinţific şi epistemologic
confuzia să fie cvasitotală.
După definirea atentă a conceptelor şi a termenilor privind „ideologia” şi
„totalitarismul”, cu accent asupra diferenţelor existente între ideologie, ideologie totală şi
ideologie totalitară şi asupra principalelor caracteristici ale regimului totalitar, pentru a stabili
care noţiune şi mai ales care semnificaţie a noţiunii respective (toate specifice vocabularului
ştiinţelor politice) este mai potrivită analizei lumii islamice şi a fundamentalismului în special
din cercetarea noastră, rezultă că:
•

Regimul taliban din Afganistan (1996-2001) a fost un regim

totalitar – fundamentalismul islamic (islamismul) devenind ideologia politică
a mişcării talibane. Liderii mişcării talibane odată ajunşi la putere

în

Afganistan, în anul 1996, au transformat fundamentalismul islamic într-o
ideologie totalitară pe care au impus-o populaţiei afgane prin intermediul
tehnicilor de propagandă şi prin teroare. Instrumentul acestei dominaţii a fost
liderul totalitar, amestec de zeu şi preot care mânuieşte ritualurile şi
ceremonialurile puterii, iar, acolo unde acestea se dovedesc insuficiente, este
dublat de poliţia religioasă, principalul instrument al terorii. Toate acestea au
avut loc într-un univers concentraţionar care s-a manifestat în acelaşi timp prin
nevoia de închidere în sine şi de expansiune prin cucerire atrasă de
ameninţarea crizelor iminente din Irak, Liban şi Iran.
•

Regimul taliban a interpretat în mod arbitrar, abuziv, prevederile

Coranului referitoare la jihad cu scopul de a oferi o combinaţie a jihadului
politic şi militant care să atragă adepţi în lupta împotriva Occidentului. În ceea
ce priveşte impunerea comportamentului credincioşilor în societatea islamică,
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liderii talibani au căutat să dea o definiţie foarte conservatoare a Islamului, mai
apropiată de principiile wahhabismului saudit decât de ideologia Republicii
Islamice Iran. Nicăieri nu este conservatorismul lor mai evident decât în
atitudinea faţă de femei. Deşi islamiştii, în general, au militat vehement pentru
educaţia şi participarea politică a femeilor (cu condiţia ca acestea să poarte
vălul şi să meargă la şcoli speciale, separate de cele de băieţi), regimul taliban
interzice prezenţa oricărei femei în viaţa publică. De asemenea, regimul s-a
opus cu tărie muzicii, artelor, distracţiilor. Contrar islamiştilor, talibanii nu au
avut o agendă economică sau socială – urmând tradiţia conservatoare sunnită
a fundamentalismului, obsedaţi de pericolul pierderii purităţii Islamului prin
influenţele altor religii. Regimul taliban a pus accentul pe aplicarea Shari’a ca
unică lege pentru statul şi societatea islamică. Acest sunnism strict a devenit
de asemenea foarte anti-şiit. Aversiunea faţă de şiiţi a fost resuscitată la
sfârşitul anilor 1980, ca rezultat al influenţei crescânde a wahhabismului
saudit, care a deschis calea unui război civil de mică intensitate între şiiţi şi
sunniţi în Pakistan, reflectat în Afganistan de asasinarea în masă a şiiţilor după
cucerirea Mazar-i Sharif de către talibani în august 1998. Acest tip de
manifestare este diferit de fundamentalismul islamic din Iran, spre exemplu.
Deşi sloganurile anti-imperialiste au fost comune mişcărilor islamiste începând din
anii 1950, iar anti-sionismul politic s-a transformat în anti-semitism cu ceva timp în urmă în
numeroase cercuri intelectuale musulmane (şi nu neapărat religioase), propaganda anticreştină
în rândul noilor mişcări sunnite este de dată recentă. Islamiştii nu erau neapărat anticreştini; în
Iran în timpul revoluţiei nu a avut loc nici un atac asupra bisericilor. Frăţia Musulmană
egipteană nu i-a atacat niciodată pe creştinii copţi (ideea era că există puncte comune între
adevăraţii credincioşi).
Un alt aspect al mişcării şi grupării talibane este că militanţii lui bin Laden sunt în
majoritate dezrădăcinaţi, educaţi în Occident, rupându-şi legăturile cu familia şi cu ţara de
origine. Ei trăiesc într-o lume globală. Evident, legăturile supra-naţionale sunt uneori facilitate
de cele infra-naţionale, de exemplu: apartenenţa la etnia paştun în cazul talibanilor, a
conducătorului Jama’at Islami din Pakistan (Qazi Husseyn), a şefului unei ramuri a Jami’at
Ulama (senatorul Sami ul Haqq, din Akora Khattak) şi a multor ofiţeri din ISI (colonelul Imad,
consilier al talibanilor). Dacă fundamentaliştii lui Khomeini s-au adaptat statului naţional,
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talibanii întruchipează criza statului naţional, prins între solidarităţile intra-statale şi
globalizare. Nivelul statal este ocolit şi ignorat. Talibanilor nu le pasă de stat – chiar au
retrogradat Afganistatul, schimbându-i denumirea oficială din „stat islamic” în „emirat”.
Mullahul Omar nu s-a deranjat să participe la şedinţele consiliului de miniştri şi nici să viziteze
capitala.
Regimul taliban din Afganistan (1996-2001) a oferit un nou tip de fundamentalişti
care sunt mai degrabă un produs al globalizării contemporane decât al trecutului islamic.
Folosind două limbi internaţionale (engleza şi araba), călătorind cu uşurinţă cu avionul,
studiind, antrenându-se şi lucrând în numeroase ţări, comunicând prin internet şi telefoane
mobile, ei se percep ca „musulmani”, şi nu ca cetăţeni ai unei anumite ţări. Sunt adesea
dezrădăcinaţi, mai mult sau mai puţin voluntar (mulţi sunt refugiaţi palestinieni din 1948, şi nu
din Gaza sau Cisiordania; lui bin Laden i-a fost retrasă cetăţenia saudită; mulţi alţii fac parte
din familii de imigranţi care se mută dintr-o ţară în alta după slujbe sau şcoli mai bune).
Îmbinarea reţelelor supranaţionale moderne cu formele de relaţii intra-statele tradiţionale, chiar
arhaice (tribalismul, de pildă, sau reţelele şcolilor religioase, madrassa) sunf forme ale
globalizării. Forma rigidă a atitudinilor şi a credinţelor lor religioase face ca acest tip de
fundamentalişti care împrumută elemente din mai multe denominaţii religioase, iar în plan
politc

aplică

metodele

totalitare

să

creeze

un

nou

tip

de

fundamentalism

–

neofundamentalismul.
Fundamentalismul islamic este definit de îmbinarea religiei cu impunerea unui model
comportamental, post-islamismul accentuează religiozitatea şi drepturile musulmanilor.
Post-islamismul nu este nici anti-islamic, nici anti-secular. Acesta reprezintă, mai
degrabă, un demers de contopire a religiozităţii cu drepturile omului, a credinţei cu libertatea,
a Islamului cu libertăţile fundamentale. Este o încercare de a inversa principiile
fundamentalismului islamic, prin accentul pus pe drepturi în loc de îndatoriri, pe pluralitate în
loc de vocea autoritară unică, pe istoricitate în loc de texte date, şi pe viitor în loc de trecut. El
vrea să îmbine Islamul cu alegerea individuală, şi libertatea cu democraţia şi modernitatea,
pentru a construi ceea ce ar putea fi numită o „modernitate alternativă”.
În Europa totalitarismul a luat, după crearea de state secularizate, forme fie naţionaliste
(predominanţă rasială; rasism), fie ideologică (comunism). Ambele forme au suferit înfrângeri
istorice.
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În Islam, totalitarismul a apărut într-o formă religioasă care a prezentat pentru
regimul taliban din Afganistan, în perioada 1996-2001, dublul avantaj: de a câştiga
aderenţa unei populaţii pe tema religiei, dincolo de frontierele unui stat, şi de a recruta
militanţi tineri extremişti prin reţeaua internaţională a moscheilor şi şcolilor (madrassa),
de la Cairo şi până la Londra, sub comanda unui imperativ divin.
Coranul şi istoria sunt abuzate, iar religia islamică, cu referinţele ei ample la toleranţă,
conlucrare şi virtuţi comune cu cele ale altor religii, nu poate fi asociată acestei întreprinderi
politice totalitare, ce nu se lipeşte organic de ea, o atitudine prudent adoptată de către poziţia
politică occidentală.
Nici una din prevederile Coranului şi nici o instanţă din istoria Islamului nu pot fi luate
ca argumente absolute de susţinere pentru o politică complicată de totalitarism.
Este o strategie de ultim resort bazată pe interpretări unilaterale anacronică şi fără
şanse de reuşită într-o omenire ce se integrează global şi regional, sub semnul prosperităţii
economice.
Nu putem schiţa scenariile de evoluţie a ţărilor islamice din Asia şi Orientul Mijlociu
fără a ţine seama de un factor care însoţeşte şi domină politica şi relaţiile internaţionale:
globalizarea şi extinderea dezvoltării economice. Noul fenomen al micilor dragoni asiatici
(Coreea de Sud, Singapore, Hong-Kong şi Taiwan) şi valul ţărilor emergente (26 de state din
care China, India, Indonezia şi Malaezia au o cincime din populaţie predominant islamică)
îndreaptă energia spre alte obiective decât ale conflictelor de tip identitar (etnic sau religios) şi
anume spre intrarea cât mai grabnică în circuitul globalităţii economice. Acest curent, în fruntea
căruia este situată China, a cuprins tot spaţiul neislamic al Asiei, făcând din ţările arabe sau
islamice o insulă într-un ocean în plină dezlănţuire. Ţări cu o populaţie islamică, de exemplu
Indonezia, sunt puternic influenţate de organizaţii regionale ca ASEAN ce aderă la strategia
emergenţei. Până acum, toate indiciile pledează pentru continuarea şi adâncirea acestui proces.
Putem măsura şi amărăciunea sau umilinţa produsă în rândul ţărilor absente, vizibilă în urma
publicării unui raport al ONU (Anexa III) ce analizează cazurile rămânerii în urmă şi ale
persistenţei subdezvoltării în ţările arabe. Se poate lua în considerare în studiile de perspectivă
irelevanţa actualelor probleme ce sfâşie lumea islamică datorită ascensiunii economice a
continentului asiatic.
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Europa Centrala
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Albania
Algeria
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Argentina
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3,844,841
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Bahrain
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America Centrala

Belarus
Belgia
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10,392,226
294,385
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(overal) -98%
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88.3% 89.7%
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0.58%
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Benin

8,078,314

20%-24.4%

Asia de Sud
America de Sud

2,327,849
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Bulgaria
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9,956,108
301,931

0.008%
85%
45%
7.2%
0.02%
0.04%
0.1%
0.1%

Lesoto

1,018
8,455,642
662,751
55,375
1,741
2,994
9,956
302
135,583,938 1,129,866,154 12% - 13.4%
151,402,065
85.2% 199,959,285 234,693,997
88.20%
207,000,105
65,397,521
98%
64,089,570
27,499,638
97%
26,674,649
4,109,086
0.49%
20,135
771,201 6,426,679
12% - 16%
1,028,269
58,147,733
1.4%
814,068
2,780,132
0.2%
5,560
127,433,494 0.095%
121,062
6,053,193
95%
5,750,533
15,284,929
47%
7,183,917
36,913,721
10%
3,691,372
23,301,725
n/a
n/a
49,044,790
0.071%
35,000
2,126,708
90%
1,914,037
1,691,2525 2,505,559
67.5% - 80%
2,004,447
3,963,112 5,284,149
75% - 80%
4,227,319
6,521,998
0.0065%
424
2,259,810
0.017%
384
2,142,5703,826,018
56% - 60%
2,295,610
2,125,262
>1% (approx) 21,256

Asia de Sud

India

Asia de Sud

Indonezia

Orientul Mijlociu
Orientul Mijlociu
Europa de Vest

Iran
Irak
Irlanda

Orientul Mijlociu

Israel

Europa de Vest
Caraibe
Asia de Est
Orientul Mijlociu
Asia Centrala
Africa de Est
Asia de Est
Asia de Est
Balcani

Italia
Jamaica
Japonia
Iordania
Kazakhstan
Kenya
Coreea de Nord
Coreea de Sud
Kosovo

Orientul Mijlociu

Kuwait

Asia Centrala

Kirghistan

Asia de Sud
Europa de Est

Laos
Lituania

Orientul Mijlociu

Liban

Africa de Sud
Africa de
Vest
Africa de Nord
Europa de Est
Europa de Vest

Liberia

3,195,931

20%

639,186

Libia
Lituania
Luxembourg

6,036,914
3,575,439
480,222

97%
0.075%
2%

5,855,807
2,682
9,604
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Balcani
Africa de Sud

FYR Macedonia
Madagascar

2,055,915
19,448,815

Africa de Sud

Malawi

13,603,181

Asia de Sud
Asia de Sud
Africa de Vest
Africa de Nord
Africa de Sud
America de Nord
Europa de Est

Malaezia
Maldive
Mali
Mauritania
Mauritius
Mexic
Moldova

24,821,286
369,031
11,995,402
3,270,065
1,250,882
108,700,891
4,328,816

Asia Centrala

Mongolia

2,951,786

Balcani

Muntenegru

684,736

Africa de Nord

Maroc

33,757,175

Africa de Sud
Asia de Sud
Africa de Sud
Asia de Sud

Mozambic
Myanmar
Namibia
Nepal

20,905,585
47,373,958
2,055,080
28,901,790

Europa de Vest

Olanda

16,570,613

Oceania
Oceania
America Centrala

Noua Caledonie
Noua Zeelandă
Nicaragua

221,943
4,115,771
5,675,356

Africa de Vest

Niger

12,894,865

Africa de Vest
Europa de Vest
Orientul Mijlociu

Nigeria
Norvegia
Oman

135,031,164
4,627,926
3,204,897

Asia de Sud

Pakistan

164,741,924

America Centrala
Oceania
America de Sud
America de Sud
Asia de Sud
Europa Centrala
Europa de Vest

Panama
Papua Noua Guinee
Paraguai
Peru
Filipine
Polonia
Portugalia

3,242,173
5,795,887
6,669,086
28,674,757
91,077,287
38,518,241
10,642,836

32%
7%

657,893
1,361,417
1,741,207 12.8% - 20%
2,720,636
60.4%
14,992,057
99.41%
366,853
90%
10,795,862
99.9%
3,266,795
17%
212,650
0.26%
282,622
0.07%
3,030
118,071 4% - 6%
177,107
123,252 18%- 21%
143,795
33,318,332 98.7%- 99.9%
33,723,418
20%
4,181,117
4%
1,894,958
1%
20,055
4%
1,156,072
911,384 5.5% - 6%
994,237
4%
8,878
0.58%
23,871
0.008%
454
10,315,892 80%- 95%
12,250,122
50%
67,515,582
1.8%
83,303
92.66%
2,969,658
158,152,247 96% - 97%
159,799,666
0.3%
9,727
0.035%
2,029
0.008%
534
0.003%
860
5%
4,553,864
0.01%
3,852
0.33%
35,121
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Orientul Mijlociu
Balcani

Qatar
Romania

907,229
22,276,056

77.5%
0.2%

703,102
44,552
14,137,775 19,792,885
455,745

Europa de Est

Rusia

141,377,752

10% - 14%

Africa de Est

Rwanda

9,907,509

Orientul Mijlociu

Arabia Saudita

27,601,038

Africa de Vest

Senegal

12,521,851

Balcani
Africa de Est
Africa de Vest
Asia de Sud

Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore

8,023,557
81,895
6,144,562
4,553,009

Europa Centrala

Slovacia

5,447,502

Europa Centrala
Oceania
Africa de Est
Africa de Sud
Europa de Vest
Asia de Sud
Africa de Nord

Slovenia
Insulele Solomon
Somalia
Africa de Sud
Spainia
Sri Lanka
Sudan

2,009,245
566,842
9,118,773
43,997,828
40,448,191
20,926,315
39,379,358

America de Sud

Suriname

470,784

Africa de Sud

Swaziland

1,133,066

Europa de Vest
Europa de Vest
Orientul Mijlociu
Asia de Est
Asia Centrala

Suedia
Elvetia
Siria
Taiwan
Tajikistan

9,031,088
7,554,661
19,314,747
22,858,872
7,076,598

Africa de Est

Tanzania

39,384,223

Asia de Sud

Tailanda

65,068,149

Africa de Vest

Togo

5,701,579

America Centrala
Africa de Nord

Trinidad - Tobago
Tunisia

1,056,608
10,276,158

Europa de Sud

Turcia

71,158,647

4.6%
89% (overall)
24,564,924 - 100%
22,024,962
(citizen only)
11,770,540 94% - 95%
11,895,758
3.2%
256,754
0.21%
172
60%
3,686,737
15%
682,951
0.0056% 305 - 3,051
0.056%
2.4%
48,222
0.04%
>200
99.9%
9,109,654
1.5%
659,967
2.3%
930,308
7%
1,464,842
70%
27,565,551
13.5% 63,556 - 92,274
19.6%
11,331 1% - 10%
113,307
3%
270,933
4.3%
324,850
90%
17,383,272
0.3%
45,717
90%
6,368,938
13,784,478 35%- 40%
15,753,689
4.6%
2,993,135
781,116 13.7% - 20%
1,140,316
5.8%
61,283
98%
10,070,635
66,889,128 99% - 94%
70,047,060
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Asia Centrala
Africa de Est
Europa de Est

Turkmenistan
Uganda
Ucraina

5,097,028
30,262,610
46,299,862

Orientul Mijlociu

Emiratele Arabe

4,444,011

Europa de Vest
America de Nord
Caraibe
America de Sud
Asia Centrala
Oceania
America de Sud
Asia de Sud
Orientul Mijlociu
Africa de Nord

Marea Britanie
Statele Unite
Puerto Rico
Uruguai
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Cisiordania şi Gaza
Sahara de Vest

60,776,238
301,139,947
3,944,259
3,460,607
27,780,059
208,900
26,023,528
85,262,356
4,018,332
382,617

4,536,355
3,661,775
787,098
2,744,177 61.75% - 76%
3,377,448
2.7%
1,640,958
1%
3,011,399
0.13%
5,128
0.01%
346
88%
24,446,452
0.1%
209
0.35%
91,082
0.079%
67,357
83.74%
3,365,079
99.8%
381,852

Yemen

22,230,531

99%

Zambia
Zimbabwe

11,477,447
12,311,143

Orientul Mijlociu
Africa de Sud
Africa de Sud
Total

89%
12.1%
1.7%

less than 1%
less than 1%
21.731% 6,671,226,000
22.674%

22,008,225
114,774
123,111
1,449,765,439 1,512,655,647
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ANEXA II - ŞCOLI ISLAMICE SI CURENTE RELIGIOASE
După moartea Profet Mahomed au apărut diferenţe din punctul de vedere al şcolilor de gândire, al
tradiţiilor şi al credinţelor înrudite.

Ramurile principale ale religiei islamice
Suniţii
Musulmanii suniţi reprezintă cea mai numeroasă denominaţie islamică. Cuvântul Sunnit vine de la
termenul Sunnah, care denumeşte învăţăturile şi faptele sau exemplele profetului Mahomed. Prin urmare, termenul
sunit se referă la aceia care urmează sau propovăduiesc Sunnah profetului Mahomed. Unele scrieri afirmă că
termenul sunni provine din denumirea mişcării "Am-ul-sunnah" iniţiată de Mu'awiya.
Suniţii cred că Mahomed nu şi-a numit un succesor care să conducă umma (comunitatea musulmană)
după moartea sa, şi după o perioadă de confuzie iniţială, un grup reunind pe cei mai importanţi însoţitori ai săi lau ales pe Abu Bakr Siddique, cel mai apropiat prieten şi socrul lui Mahomed, ca prim Calif al Islamului.
Musulmanii suniţi îi consideră pe primii patru califi, Abu Bakr, `Umar ibn al-Khattāb, Uthman Ibn Affan şi Ali
ibn Abu Talib al-Khulafā’ur-Rāshidūn sau "Rashidun" ('Califii Inspiraţi/Luminaţi sau Bine-Călăuziţi'). Suniţii mai
cred că funcţia de Calif poate fi ocupată democratic, prin alegeri, dar după primii patru califi funcţia a devenit o
dinastie ereditară. După prăbuşirea Imperiului Otoman în 1923, nu a mai existat un Calif recunoscut de întreaga
lume musulmană.
Şiiţii
Islamul şiit este cea de-a doua denominaţie ca mărime în lumea musulmană. Musulmanii şiiţi cred că,
la fel ca şi profeţii, şi imamii de după Mahomed sunt tot aleşi de Dumnezeu. Potrivit şiiţilor, Ali ibn Abu Talib a
fost ales de Allah şi apoi numit de Mahomed ca succesorul său direct şi conducătorul comunităţii musulmane. Ei
îl consideră drept primul imam şiit, cu funcţia preluată pe linie ereditară prin descendenţii Fatimei şi ai lui Ali.
Kharijiţii
Kharijit (lit. "cei care s-au despărţi") este un termen general care acoperă o diversitate de secte
musulmane care, deşi iniţial au sprijinit Califatul lui Ali, ulterior i-au negat legitimitatea, după ce acesta a negociat
cu Mu'awiya în timpul războiului civil islamic din sec. al VII-lea (Primul Fitna). Obiecţia lor a fost aceea că Islamul
trebuie să fie pur din punct de vedere spiritual, iar compromisul lui Ali cu Mu'awiya i-a afectat puritatea spirituală,
şi prin urmare legitimitatea ca imam sau calif. Deşi au supravieţuit puţini Kharijiţi sau grupuri înrudite cu aceştia,
termenul este folosit uneori cu referire la musulmanii care refuză compromisurile.
Sufiţii
Deşi nu este o sectă în sens strict, sufismul este o formă ascetic-mistică a Islamului practicată de mulţi
musulmani suniţi. Concentrându-se asupra aspectelor mai spirituale ale religiei, sufiţii se străduiesc să ajungă la o
revelaţie directă a lui Dumnezeu, folosindu-se de “facultăţile intuitive şi emoţionale”. Sufiţii consideră în general
că sufismul este complementar Islamului ortodox, însă numeroşi musulmani critică sufismul, considerându-l o
Bid‘ah sau inovaţie religioasă inutilă. Adepţii săi învaţă Sharia (legea islamică), practica exoterică sau de zi cu zi
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a Islamului şi apoi sunt iniţiaţi în calea mistică, ezoterică a Tariqah (Ordinul Sufit). Sufiţii se consideră suniţi, deşi
există şi unii care se consideră doar 'sufiţi' sau cu influenţe sufite.

Diviziuni principale pe baza Aqidah (Credinţă)
Aqidah este cuvântul islamic pentru credinţă sau convingere. Orice sistem de credinţe religioase sau
crez, poate fi considerat un exemplu de aqidah. Însă acest termen a dobândit un sens tehnic semnificativ în istoria
şi teologia musulmană, denotând acele chestiuni asupra cărora musulmanii îşi creionează convingerile. Termenul
este tradus cel mai adesea ca 'teologie'. Aceste tradiţii sunt diviziuni care traversează ramurile sectare ale Islamului,
astfel încât, de exemplu, un Mu'tazili poate aparţine unei secte/şcoli de jurisprudenţă Jafari, Zaidi, sau chiar Hanafi,
deşi acest din urmă caz este mai rar întâlnit.
Mu'tazili
Teologia Mu'tazili a apărut în sec. al VIII-lea în al-Basrah, când Wasil ibn Ata a abandonat şcoala lui
Hasan al-Basri în urma unei dispute teologice. El şi adepţii săi au dezvoltat logica şi raţionalismul filosofiei
greceşti, căutând să le combine cu doctrinele islamice şi să arate că cele două sunt, intrinsec, compatibile. Adepţii
Mu'tazili dezbăteau probleme filosofice, cum ar fi: Coranul este etern, sau a fost creat? răul a fost creat de
Dumnezeu? problema predestinării versus liber arbitru, dacă atributele lui Dumnezeu menţionate în Coran trebuie
interpretate alegoric sau literal, sau dacă pedeapsa păcătoşilor în iad este eternă.
Şcoala ash'arită
Şcoala ash'arită este o şcoală de filosofie islamică timpurie, fondată în sec. al X-lea. A contribuit la
schimbarea drastică a direcţiei Islamului şi a pus bazele secolelor de "închidere a uşii ijtihad-ului" din timpul
Imperiului Otoman. Viziunea asharită este aceea că înţelegerea naturii singulare şi a caracteristicilor lui Dumnezeu
depăşesc capacitatea minţii umane.
Maturidi
Credincioşii Maturidi sunt cei care respectă teologia lui Abu Mansur Al Maturidi, care este o variantă
apropiată a şcolii ash'arite. Diferenţele sunt cele legate de natura credinţei şi de locul raţiunii omeneşti. Musulmanii
Maturidis afirmă că niciodată credinţa (iman) nu creşte sau descreşte, ci rămâne aceeaşi; doar pietatea (taqwa)
poate creşte sau scădea. Ash'ariţii afirmă că există creşteri şi descreşteri şi în credinţă. Credincioşii Maturidis susţin
că mintea omenească singură, fără ajutorul revelaţiei, este capabilă să descopere că păcate capitale, ca băutura sau
crima, sunt rele. Ash'ariţii afirmă că mintea umană, fără ajutorul revelaţiei divine, nu poate şti dacă ceva este bun
sau rău, legal sau ilegal.
Şcoala atharită
Athari este o şcoală al cărei nume provine din cuvântul arab Athar, care înseamnă "Naraţiuni".
Metodologia Athari este evitarea speculaţiilor teologice excesive. Ei folosesc Coranul, Sunnah şi pildele
însoţitorilor Profetului.
Şcoala murjită
Murji'ah este o şcoală islamică timpurie ai cărei adepţi sunt cunoscuţi sub numele de Murjiţi. În primele
secole ale Islamului, gândirea musulmană a cunoscut o varietate de influenţe din partea diverselor grupuri etnice
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şi filosofice pe care le-a absorbit. Murji'ah a luat naştere ca o şcoală teologică opusă celei Kharijite în probleme
legate de primele controverse privind păcatul şi ce înseamnă a fi un adevărat musulman.
Ei propovăduiau ideea "judecăţii întârziate." Doar Dumnezeu poate judeca cine este un adevărat
musulman şi cine nu, şi nimeni nu-l poate considera pe altul necredincios (kafir). De aceea, toţi musulmanii trebuie
să-i considere pe ceilalţi musulmani drept credincioşi adevăraţi, şi să îl lase pe Allah să îi judece pe toţi la Judecata
de Apoi. Această teologie promova toleranţa Umayyazilor şi a convertiţilor la Islam a căror supunere părea a fi
reţinută. În final, viziunea murjită a prevalat în faţa celei a kharijiţilor.
Murjiţii s-au desprins de suniţi atunci când au decretat că niciun musulman nu va arde în focul iadului,
indiferent ce păcate ar avea. Aceasta contrazice credinţa sunnită tradiţională conform căreia unii musulmani vor
petrece o vreme în iad. De aceea Murjiţii sunt văzuţi de majoritatea celorlalţi musulmani drept Ahlul Bid'ah sau
"Poporul Inovaţiei".

Diviziuni şiite
Duodecimani
Duodecimanii sunt membrii unui grup islamic şiit care cred în cei doisprezece imami. Se crede că cel
de-al doisprezecelea Imam este ascuns, şi se va revela cu puţin timp înainte de Qiyamah (conceptul islamic al
Judecăţii de Apoi). Hadith şiit includ spusele imamilor. Numeroşi musulmani critică anumite credinţe şi practici
ale şiiţilor, inclusiv Doliul de Muharram (Mätam). Sunt principala şcoală de gândire şiită (80%), predominanţi în
Azerbaidjan, Iran, Irak, Liban şi Bahrain, şi sunt prezenţi şi pe subcontinentul indian, în Kuweit şi provincia estică
a Arabiei Saudite.
Usuli
Usuli reprezintă majoritatea covârşitoare a şiiţilor duodecimani. Ei se supun Ayatollahilor în chestiuni
legate de taqlid şi fiqh. Sunt concentraţi în Iran, Irak şi Liban.
Alevi
Aleviţii sunt uneori consideraţi ca făcând parte din Islamul şiit duodeciman, iar uneori ca tradiţie
religioasă de sine stătătoare, întrucât are o filosofie, obiceiuri şi rituali distincte. Au numeroase caracteristici sufite,
şi îşi exprimă credinţa în Coran şi Imamii şiiţi, dar resping poligamia şi acceptă tradiţii religioase opuse Islamului,
ca şamanismul turc. Se întâlnesc într-un număr semnificativ în Turcia central-estică. Uneori sunt consideraţi o
sectă sufită, şi au o formă de conducere religioasă netradiţională, care nu este concentrată pe tradiţia învăţăturii,
ca în cazul altor grupuri sunnite şi şiite. Sunt în număr de aproape 25 de milioane în întreaga lume, din care 22 de
milioane în Turcia, iar restul în Balcani, Albania, Bosnia şi Herţegovina, Azerbaidjan, Iran şi Siria.
Akhbari
Akhbarii, asemănători adepţilor Usuli, resping însă ijtihad-ul în favoarea Hadith. Sunt concentraţi în
Bahrain.
Alawi
Alawiţii mai sunt numiţi nusayriţi, nusairiţi, namiriya sau ansariyya. Alawiţii se consideră musulmani,
dar nu sunt consideraţi astfel de numeroşi musulmani, întrucât religia lor constă în credinţa în Allah, Profetul
Mahomed şi Coran. Sunt ca număr peste un milion şi trăiesc în Siria şi Liban.[5]
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Shaykhi
Shaykhismul este o mişcare religioasă islamică fondată de Shaykh Ahmad la începutul sec. al XIX-lea
în Qajar, Iran, şi având în prezent un număr mic de adepţi în Iran şi Irak. A început ca o combinaţie de doctrine
sufite, şiite şi akhbari. La jumătatea sec. al XIX-lea mulţi shaykhi s-au convertit la religiile Bábí şi Bahá'í, care îl
respectau foarte mult pe Shaykh Ahmad.
Ismailiţii
Ismailiţii şi duodecimanii îi recunosc pe aceiaşi primi imami din descendenţii lui Mahomed, prin fiica
sa Fatima Zahra, prin urmare mare parte din istoria lor timpurie se suprapune. Disputa a apărut însă în legătură cu
succesiunea celui de-al şaselea Imam, Ja'far al-Sadiq. Ismailiţii sunt cei care îl recunosc pe fiul cel mai mare al lui
Ja'far's, Ismail, drept următorul Imam, în timp ce duodecimanii îl recunosc pe un fiu mai mic, Musa al-Kazim.
Astăzi, Ismailiţii sunt concentraţi în Pakistan şi alte părţi din Asia de Sud. Ismailiţii nizari, însă, sunt răspândiţi şi
în Asia Centrală, Rusia, China, Noua Zeelandă, Papua Noua Guinee, Australia, America de Nord (inclusiv
Canada), Marea Britanie şi Africa.
Nizari
Nizāriyya este ramura cea mai numeroasă (90%) a şcolii Ismailite, şi singurul grup şiit care şi-au investit
conducătorul pe această lume cu rangul de Imam. Actualul imam în viaţă este Mawlānā Shah Karim Al-Husayni,
care este cel de-al 49-lea Imam. Adepţii Nizāriyya cred că imamul succesor al califului fatimid al-Mustansir a fost
fiul lui mai mare, al-Nizār. Însă regentul fatimid l-a desemnat calif pe fiul mai mic al lui al-Mustansir, al-Mustali
, şi prin urmare an-Nizār a murit în închisoare, după ce încercarea sa de a cuceri tronul printr-o răscoală a eşuat.
Mustaali
Grupul Mustaali de musulmani ismailiţi se deosebeşte de cel Nizāriyya prin faptul că ei îl recunosc ca
imam-succesor al califului fatimid, al-Mustansir, pe fiul său mai tânăr, al-Mustali, desemnat drept Calif de
Regentul Fatimad Al-Afdal Shahanshah.
Bohra
Spre deosebire de Nizari, îl recunosc pe fratele mai tânăr, al-Mustalī, şi nu pe Nizar drept Imam. Şcoala
Bohra este o ramificaţie a şcolii Taiyabi, ea însăşi o ramificaţie a şcolii Mustaali. Taiyabi, care susţineau o altă
ramificaţie a Mustaali, ramura Hafizi, s-au despărţit de fatimizii Mustaali, care îl recunoşteau pe Al-Amir drept
ultimul Imam. Diviziunea s-a produs deoarece Taiyabi credeau că Tayyab Abī al-Qāsim era următorul Imam
legitim după Al-Amir. Însă adepţii Hafizi îl considerau pe Al-Hafiz următorul Imam legitim după Al-Amir.
Susţinătorii Bohra credeau că cel de-al 21-lea Imam, Taiyab abi al-Qasim, s-a retras şi a înfiinţat Da'i
al-Mutlaq, Ma'zoon şi Mukasir. Bohra este ultima ramură supravieţuitoare din şcoala Mustaali, şi s-a divizat la
rândul ei în şcolile Bohra Dawoodi , Bohra Sulaimani şi Bohra Alavi.
Bohra Dawoodi
Bohra Dawoodi este o subdiviziune a ramurii Bohra. După separarea de Taiyabi ramura Bohra s-a
divizat în două şcoli: Bohra Dawoodi şi Bohra Sulaimani, motivul fiind ocupantul funcţiei de “dai” al comunităţii.
Sunt concentraţi în special în Pakistan şi India.
Bohra Sulamaini
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Bohra Sulaimani, care şi-au luat numele de la cel de-al 27-lea Da'i al-Mutlaq, Sulayman ibn Hassan,
reprezintă o subdiviziune a ramurii Bohra. După despărţirea de Taiyabi ramura Bohra s-a divizat în două şcoli:
Bohra Dawoodi şi Bohra Sulaimani, motivul fiind ocupantul funcţiei de “dai” al comunităţii. Sunt concentraţi în
special în Yemen.
Bohra Alavi
Separaţi de Bohra Dawoodi motivul fiind ocupantul funcţiei de “dai” al comunităţii. Cea mai mică
subdiviziune a Bohra.
Zaidiţi
Zaidiyyah s-au despărţit de duodecimani şi ismailiţi, în Islamul şiit, din cauza disputelor privind
identitatea celui de-al cincilea imam. Duodecimanii şi ismailiţii susţineau că este Muhammad al-Baqir, în timp ce
ramura Zaidi susţine că este fratele său vitreg, Zayd ibn Ali.
Şcoli de gândire sunnite
Madhhab este un termen islamic care se referă la o şcoală de gândire sau jurisprudenţă religioasă sau
fiqh, în Islamul sunnit. Fiecare Sahaba avea o şcoală unică de jurisprudenţă, dar treptat aceşte şcoli s-au consolidat
sau au fost abandonate, astfel încât acum mai există patru şcoli recunoscute (vezi Capitolul I). Diferenţele dintre
acestea se manifestă în mici deosebiri practice, iar majoritatea musulmanilor suniţi le consideră fundamental
aceleaşi. În general suniţii nu se identifică cu o anumită şcoală de gândire, ci se consideră pur şi simplu "suniţi".
Hanafi
Fondată de Imamul Abu Hanifa an-Nu‘man, Hanafi este considerată şcoala cea mai deschisă ideilor
moderne. Este predominantă în rândul musulmanilor suniţi din Pakistan, nordul Egiptului, subcontinentul indian,
Irak, Turcia, Balcani şi în multe ţări occidentale.
Hanbali
Şcoala Hanbali este considerată cea mai conservatoare dintre cele patru şcoli, şi cea care se bazează cel
mai mult pe Hadith. Şcoala a fost înfiinţată de studenţii Imamului Ahmad. Jurisprudenţa Hanbali este
predominantă în rândul musulmanilor din Peninsula Arabă.
Maliki
Şcoala Maliki este derivată din activitatea Imamului Malik ibn Anas. Maliki se practică în Africa de
Nord şi Vest. Este a doua şcoală ca mărime din cele patru, urmată de aproape 25% dintre musulmani.
Shafi'i
Shafi`i a fost fondată de Imamul Muhammad ibn Idris ash-Shafi`i, şi are susţinători în rândul multor
învăţaţi islamici de rang înalt. Este practicată în întreaga umma, dar este predominantă în Egipt, Somalia,
Indonezia, Tailanda, Singapore şi Filippine, şi este şcoala de gândire oficială în Brunei Darussalam şi Malaezia.
Este urmată de aproximativ 15% din musulmanii din întreaga lume.

Subdiviziuni ale ramurii Kharijite
Ibadi
Singura sectă supravieţuitoare din ramura Kharijită –cel puţin după nume - este Ibādī. Aceasta s-a
desprins din ramura islamică din sec. al VII-lea a Kharijiţilor. Cu toate acestea, adepţii Ibadi se consideră diferiţi
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de Kharijiţi. Considerată a fi una din cele mai vechi şcoli, se spune că a fost înfiinţată la mai puţin de 50 de ani de
la moartea lui Mahomed.
Este forma predominantă de Islam în Oman, dar un număr mic de adepţi Ibadi poate fi întâlnit şi în ţările
din Africa de Nord şi Est. Dinastia Rustamidă de la începutul epocii medievale din Algeria era Ibadi.
De regulă, adepţii Ibadi îi consideră pe musulmanii non-Ibadi necredincioşi, deşi această atitudine s-a
relaxat semnificativ în ultima vreme. Ei acceptă califatele lui Abū Bakr şi Umar ibn al-Khattab, pe care îi consideră
"Cei doi califi inspiraţi". Între credinţele lor specifice se numără: walāyah- prietenie şi unitate cu adevăraţii
credincioşi practicanţi şi cu imamii Ibadi, barā'ah- dezacord cu şi ostilitate faţă de necredincioşi şi păcătoşi, şi
wuqūf- rezarvă faţă de cei al căror statut este neclar. Deşi musulmanii Ibadi păstrează multe din credinţele ramurii
Kharijite iniţiale, ei au respins metodele mai agresive.
Sufri
Sufri a fost o sectă islamică din sec. al VII-lea şi al VIII-lea, ca parte a ramurii Kharijite. Ei credeau că
Sura 12 (Yusuf) din Coran nu este o Sură autentică.
Subdiviziuni ale ramurii Sufite
Bektashi
Ordinul Bektashi a fost înfiinţat în sec.al XIII-lea de Hajji Bektash Wali, şi influenţat semnificativ în
timpul perioadei de formare de Hurufi Ali al-'Ala în sec. al XV-lea. În sec. al XVI-lea a fost reorganizat de Balim
Sultan. Adepţii Bektashi sunt concentraţi în Turcia şi Albania.
Chishti
Ordinul Chishti a fost înfiinţat de (Khawaja) Abu Ishaq Shami ("Sirianul") (d. 941) care a adus sufismul
în oraşul Chisht, la aproape 95 de mile est de Herat în actualul Afganistan. Înainte de a se întoarce în Levant,
Shami a iniţiat, antrenat şi numit succesor al său pe fiul Emirului din regiune, (Khwaja) Abu Ahmad Abdal (d.
966). Sub conducerea descendenţilor lui Abu Ahmad, Chishtiyya, aşa cum mai era cunoscută şcoala, a înflorit ca
ordin mistic regional.
Naqshbandi
Ordinul Naqshbandi este unul din principalele ordine sufite din Islam. Format în 1380, ordinul este
considerat de unii un ordin "sobru", cunoscut pentru dhikr – slăvirea lui Dumnezeu în gând în loc de formele
vocalizate de dhikr comun celorlalte ordine. Cuvântul Naqshbandi este în persană, şi este derivat din numele
fondatorului ordinului, Baha-ud-Din Naqshband Bukhari. Unii au susţinut că traducerea numelui înseamnă "legat
de creatorul imaginii," alţii afirmă că înseamnă "Creatorul de Modele" şi nu de "imagini," şi traduc "Naqshbandi"
ca "Reformatorul de Modele"; alţii susţin că înseamnă "Calea Lanţului" sau "Lanţul de Aur."
Oveyssi
Ordinul Oveyssi a fost înfiinţat acum 1.400 de ani de Uwais al-Qarni din Yemen. Uways a primit
învăţăturile Islamului în interior, în inima sa, şi a trăit după principiile pe care le propovăduia, deşi nu s-a întâlnit
fizic niciodată cu Mahomed. Uneori, Mahomed spunea despre el: "Simt respiraţia celui Milostiv, venind spre mine
dinspre Yemen." Puţin înainte de moartea lui Mahomed, el le-a poruncit lui Umar (al doilea Calif) şi lui Ali (primul
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Imam şiit) să îi ducă mantia sa lui Uwais. Potrivit lui Ali Hujwiri, Farid ad-Din Attar din Nishapur şi Şeicului
Muhammad Ghader Bagheri, primul care a primit mantia lui Mahomed a fost Oveys.
Ordinul Oveyssi există încă în zilele noastre, având peste 500.000 de studenţi şi numeroase centre în
întreaga lumne. Actualul Pir, Salaheddin Ali Nader Shah Angha|Molana Salaheddin Ali Nader Shah Angha, a fost
numit oficial al patruzecişidoilea maestru sufit într-o linie neîntreruptă de descendenţă , pe 4 septembrie 1970,
când vălul lui Mahomed i-a fost transmis de tatăl său Shah Maghsoud Sadegh Angha.
Qadiri
Ordinul Qadiri este unul din cele mai vechi ordine sufite. Numele provine de la Abdul-Qadir Gilani
(1077-1166), născut în provincia iraniană Gīlān. Ordinul este unui din cele mai răspândite ordine sufite în lumea
islamică, şi poate fi întâlnit în India, Pakistan, Turcia şi Balcani, precum şi în mare parte din Africa de Est şi Vest.
Adepţii Qadiriyyah nu şi-au dezvoltat doctrine sau învăţături distincte, diferite de cele ale Islamului mainstream.
Ei cred în principiile fundamentale ale Islamului, dar intrepretat prin experienţa mistică.
Suhrawardiyya
Ordinul Suhrawardiyya este un ordin Sufit înfiinţat de Abu al-Najib al-Suhrawardi (1097 – 1168).

Curente de gândire în Islam

Salafismul
Salafiţii predică monoteismul islamic (tawhid), şi au beneficiat de învăţăturile ale lui Ibn Taymiyyah,
un învăţat sirian din sec. al XIV-lea. Salafismul se opune în general Sufismului şi Islamului şiit, pe care le consideră
erezii. Teologia salafită pledă pentru o poziţie puristă şi legalistă în probleme de credinţă şi practică religioasă. Ei
afirmă că rolul mişcării lor este de a purifica Islamul de ceea ce ei consideră inovaţii, superstiţii, aberaţii, erezii şi
idolatrie.
Wahhabismul
Wahhabismul a fost lansat de învăţătorul Muhammad ibn Abd-al-Wahhab în sec. al XVIII-lea în
Peninsula Arabă, şi a jucat un rol esenţial în câştigarea puterii de către Dinastia Saud din Arabia Saudită.
Wahhabismul este o mişcare islamică legalistă şi puristă aflată sub umbrela sunnită, şi este forma dominantă de
Islam în Arabia Saudită. Termenii "wahhabism" şi "salafism" sunt adesea folosiţi cu acelaşi sens. Pe lângă Coran
şi Hadith, adepţii wahhabismului acceptă ca îndrumări religioase şi diverse comentarii, între care lucrarea lui Ibn
Abd al-Wahhab Kitab al-Tawhid ("Cartea Monoteismului"), şi lucrări ale unor teoreticieni anteriori, ca Ibn
Taymiyya. Sunt adesea asociaţi cu şcoala Hanbalită madh'hab.
Deobandi
Una din principalele două diviziuni importante ale şcolii de gândire Hanafi. Adepţii Deobandi sunt
musumani din Asia de sud şi Afganistan, şi recent s-au răspândit şi în alte ţări, ca Africa de Sud şi Marea Britanie.
Credincioşii Deobandi respectă jurisprudenţa lui Imam Abu Hanifa şi şcoala Maturidi de aqidah. Este o mişcare
reformistă în cadrul şcolii de jurisprudenţă Hanafi, care pledează pentru o revenire la perioada timpurie a Islamului,
ca şi şcoala wahhabită şi Ahle Hadith. Talibanii sunt cunoscuţi pentru respectarea învăţăturilor şcolii Deobandi,
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deşi este vorba despre o versiune strictă şi simplistă a acestora. În ciuda neînţelegerilor cu Barelwis, ei se consideră
"Ahle Sunnah Wal Jamaah", sau popor cu tradiţii islamice.
Islamismul
Islamism este un termen care se referă la un set de ideologii politice derivate din diverse viziuni
fundamentaliste, care susţin că Islamul nu este doar o religie, ci un sistem politic ce guvernează componentele
juridice, economice şi sociale ale statului. Numeroşi islamişti nu folosesc acest termen pentru a se defini, iar
islamismul nu este un curent unic, cu trăsături clare. Opiniile religioase şi ideologiile adepţilor săi variază; pot fi
islamişti suniţi sau şiiţi, în funcţie de credinţă. Între grupările islamiste se numără grupuri ca Al-Qaeda,
organizatorul atentatelor de la 11 septembrie 2001 şi poate cel mai cunoscut exponent al islamismului; Frăţia
Musulmană, se pare cel mai vechi dintre ele, şi principala grupare de opoziţie din Egipt, etc. Deşi aceste organizaţii
folosesc adesea violenţa, nu toate mişcările islamiste sunt violente.
Liberalii
Curentele liberale şi progresiste au în comun o viziune religioasă care depinde în principal de ijtihad
sau reinterpretarea scrierilor sacre. Musulmanii liberali cred într-o mai mare autonomie a individului în
interpretarea textelor sfinte, în examinarea critică a textelor reigioase, în egalitate între sexe, şi au o perspectivă
modernă asupra culturii, a tradiţiei şi a practicilor rituale ale Islamului.
Barelwi
Curentul Barelwi a luat naştere în India şi este una din cele două diviziuni principale ale şcolii de gândire
Hanafi. Ei urmează jurisprudenţa lui Imam Abu Hanifa şi şcolile de aqidah Ash'arită sau Maturidi. Sunt influenţaţi
de şi pledează pentru acte religioase ca vizitarea mormintelor, venerarea lui Mahomed şi sărbătorirea zilei de
naştere a profetului Mahomed. Principalii oponenţi ai adepţilor Barelwi sunt mişcările conservatoare sunnite, de
ex. deobandi şi salafiţii.
Coraniştii
Coraniştii, sau curentul “Numai Coranul” sunt aceia care nu recunosc decât Coranul, nu şi alte texte sau
Hadith. Există diverse grupuri de coranişti şi curente bazate pe această ideologie.

Curente de gândire derivate din Islam
Aceste tradiţii religioase nu sunt recunoscute ca făcând parte din Islam de către jurisprudenţa islamică,
dar ele se consideră a fi musulmane. Majoritatea musulmanilor îi consideră eretici.
Ahmadiyya
Membrii Ahmadiyya sunt adepţii lui Mirza Ghulam Ahmad, care se pretindea a fi trimisul lui Dumnezeu
(Mujaddid) al secolului al XIV-lea, Mesia promis ("A doua venire a lui Iisus") şi Mahdi, precum şi întruparea
tuturor profeţilor. Adepţii sunt împărţiţi în doua grupuri, Comunitatea Musulmană Ahmadiyya şi Mişcarea
Ahmadiyya din Lahore pentru Promovarea Islamului. Primii cred că Mirza Ghulam Ahmad a fost un profet, iar
ceilalţii cred că a fost doar un reformator religios, un profet doar în sens metaforic. Susţinătorii lui Ghulam Ahmad
se consideră musulmani şi consideră că forma de Islam pe care o practică ei este o revenire la învăţăturile iniţiale
ale musulmanilor şi a adevăratelor învăţături ale Profetului. Nu sunt consideraţi musulmani de majoritatea
musulanilor, din cauza disputelor privind statutul de profet al lui Ghulam Ahmad.
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Zikri
Adepţii Zikri susţin că religia lor se bazează pe învăţăturile lui Muhammad Jaunpuri, care a revendicat
statutul de Mahdi în sec. al XV-lea. Din punctul de vedere al practicii religioase, adepţii Zikris se deosebesc foarte
mult de majoritatea musulmanilor. Membrii Zikri practică rugăciuni numite dhikr de cinci ori pe zi, în care recită
versete sfinte, spre deosebire de practica ortodoxă a salah. Majoritatea membrilor Zikri trăiesc în Balocistan, dar
un număr mare de adepţi se înregistrează şi în Karachi, provincia Sindh, Oman şi Iran.
Poporul Islamului
Poporul Islamului este o mişcare înfiinţată de Wallace Fard Muhammad în 1930, cu scopul declarat al
unei "reînvieri" a condiţiei spirituale, mentale, sociale şi economice a oamenilor de culoare din America şi din
întreaga lume. Învăţăturile explicite ale Poporului Islamului s-au schimbat de multe ori; la un moment dat Fard era
considerat încarnarea lui Dumnezeu, apoi organizaţia a fost redenumită Societatea Americană Musulmană şi a
existat apoi o schismă, urmată de o reconciliere. Aproape toţi musulmanii consideră mişcarea un cult eretic. Warith
Deen Mohammed, un fost conducător al Poporului Islamului şi în prezent musulman sunnit, împreună cu alţi foşti
membri, militează pentru unificarea Poporului Islamului cu Islamul snnit.
Ştiinţa Maură
Această credinţă a fost fondată de Timothy Drew în 1913 in the în Statele Unite. Crezul său este că
americanii de culoare sunt descendenţi ai maurilor, şi prin urmare musulmani la origine. Adepţii săi se revendică
de la Islam, dar mişcarea este influenţată, aproape în egală măsură, de budhism, creştinism, francmasonerie,
gnosticism şi taoism. Îşi au propria carte sfântă, pe care o numesc "Coranul Celui de-al Şaptelea Cerc".
Supuşii
Supuşii (United Submitters International - USI) reprezintă un grup religios fondat de Dr. Rashad
Khalifa. Supuşii se consideră adepţi ai "adevăratului Islam", dar preferă să nu folosească termenii "musulman" sau
"Islam," şi folosesc în schimb echivalentele în linba engleză: "Submitter" (supus) sau "Submission" (supunere).
Supuşii îl consideră pe Khalifa un Mesager al lui Dumnezeu. Între credinţele specifice USI se numără: dedicarea
tuturor practicilor religioase exclusiv lui Dumnezeu, acceptarea exclusiv a Coranului, cu excepţia a doua versete
respinse, şi resping tradiţiile islamice ale Hadith şi Sunna atribuite lui Mahomed. Principalul grup frecventează
Moscheea Tucson, în Arizona, SUA.

Credinţe înrudite
Druzii
Religia druză este o tradiţie religioasă restrânsă, cu trăsături distincte, apărută în sec. al XI-lea. A început
ca o ramură a sectei islamice Ismailite, dar este unică prin faptul că încorporează filosofii gnostice, neo-platonice
şi altele. Druzii sunt consideraţi eretici şi non-musulmani de majoritatea celorlalţi musulmani, deoarece se spune
că se roagă la Califul fatimid Al-Hakim bi-Amr Allah, cel de-al treilea calif fatimid al Egiptului, pe care îl
consideră "o manifestare a lui Dumnezeu în unitatea Lui." Druzii cred că acesta fusese ascuns de Dumnezeu şi se
va întoarce ca Mahdi la Judecata de Apoi. Ca şi Alawiţii, majoritatea druzilor păstrează secretul asupra credinţei
lor, şi se cunosc foarte puţine detalii despre ei. Nu acceptă convertiţi, şi nu recunosc convertirea de la religia lor la
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o alta. Se găsesc în principal în Levant. Druzii din diferite state pot avea stiluri de viată radical diferite. Unii se
consideră musulmani, alţii nu, deşi credinţa druză în sine se conduce după principii islamice.
Bábismul
În 1844 un tânăr din Shiraz, Iran s-a proclamat Mahdi şi şi-a luat titlul de " Báb". Religia pe care a creato s-a despărţit oficial de Islam, şi a câştigat un număr mare de adepţi în Iran. Susţinătorii săi au fost declaraţi eretici
de către stat, iar în 1850 Báb a fost executat public. Majoritatea Babiştilor au acceptat conducerea lui Bahá'u'lláh,
numindu-se din acel moment Bahá'í.[8]
Bahá'í
După moartea lui Báb majoritatea Bábíştilor l-au urmat pe Bahá'u'lláh, un conducător respectat al
comunităţii lor, şi în cele din urmă şi-au luat numele de Bahá'í. Adepţii Bahá'í cred că profeţiile lui Báb şi ale
Islamului privind sfârşitul lumii şi întoarcerea lui Mahdi şi Iisus s-au îndeplinit. Ca şi şcoala de interpretare
islamică Shaykhi, cu care acest grup are legături istorice, credinţa Bahá'í interpretează preceptele islamice (şi nu
numai) în mod simbolic şi metaforic. Adepţii Bahá'í îl consideră pe Bahá'u'lláh o manifestare a lui Dumnezeu,
mesager de o importanţă egală cu a lui Mahomed. Datorită backgroundului şi istoriei sale, este uneori definită ca
sectă a Islamului, fapt contestat atât de susţinătorii săi, cât şi de musulmani. Adepţii Bahá'í au fost persecutaţi ca
apostaţi în unele ţări islamice, în special în Iran.
Sikhismul - a fost influenţat puternic de Islam şi hinduism, deşi în special de cel din

urmă.
Cei Cinci la Sută
O ramură a Poporului Islamului, acest grup a fost înfiinţat în Harlem, New York City în anii 1960 de
Clarence, care s-a autoproclamat Allah (Dumnezeu). Grupul crede că Dumnezeu este de culoare, şi se concentrează
pe ideea de dreptate pentru tinerii afro-americani. Au puţine relaţii cu Islamul mainstream, cu excepţia folosirii
expresiei Allahu Akbar.
Nuwaubu
Cunoscut în timp sub numele Comunitatea Ansaaru a lui Allah, Ebraicii Islamici Nubieni sau
Nuwaubieni, acest grup nu se mai consuderă musulman. Fondatorul şi conducătorul său, Malachi Z. York, era
cunoscut sub numele Sayyid Al Imaam Issa Al Haadi Al Mahdi şi altele asemănătoare, în perioada în care se
pretindea musulman şi succesor al lui Elijah Muhammad. Învăţăturile grupului Nuwaubu se bazează acum pe texte
antice summeriene şi egiptene şi pe pretinse revelaţii extratereste venite de la spiritul extraterestru întrupat.
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ANEXA III
Raport ONU publicat în septembrie 2006 de către ambasadorul John V. Hanford III al
Oficiului Internaţional pentru Libertate Religioasă
Arabia Saudită
Ţara este o monarhie cu sistemul juridic bazat pe interpretarea legii islamice (Sharia). Islamul este
religia oficială, iar legea impune ca toţi cetăţenii să fie musulmani. Guvernul nu recunoaşte oficial şi nu protejează
libertatea religioasă, care este sever limitată în practică. Practicarea publică a religiilor non-musulmane este
interzisă. Din punctul de vedere al politicilor, guvernul a confirmat că garantează şi protejează dreptul de practicare
privată a oricărei religii pentru toţi cetăţenii, inclusiv non-musulmanii care se adună în locuinţe private în scopuri
religioase; însă în practică acest drept nu a fost întotdeauna respectat, şi nu este stipulat în lege.
Guvernul a confirmat politica de protejare a dreptului la practici religioase individuale şi dreptul de
posesie şi folosire de materiale religioase de uz personal. Însă acest drept nu este specificat în legislaţie. În ciuda
politicii amintite, au existat rapoarte privind raiduri ale mutawwa'in în locuinţe private sau arestarea de nonmusulmani pentru presupuse infracţiuni religioase, cum ar fi posesia de literatură non-musulmană sau organizarea
de servicii religioase non-musulmane; însă numărul acestor rapoarte este mai mic decât în perioada anterioară.
În perioada analizată, guvernul a specificat clar, în diverse contexte, politica sa de îmbunătăţire a
climatului de toleranţă faţă de alte grupuri religioase şi în interiorul islamului. În decembrie 2005, Centrul “Regele
Abdul Aziz” pentru Dialog Naţional a organizat cel de-al cincilea forum de dialog naţional, intitulat "Noi şi
Ceilalţi: o viziune naţională pentru raporturile cu culturile lumii." Textul final al strategiei naţionale înaintat
Regelui Abdullah pune accentul pe adeziunea la valorile şi tradiţiile islamice, şi subliniază nevoia de respect pentru
credinţele celorlalţi şi deschidere faţă de culturile lor. În decembrie 2005, Regele Abdullah a găzduit un summit
ministerial al Organizaţiei Conferinţei Islamice (OIC), care a adoptat comunicatul "Plan de acţiune pe 10 ani pentru
lumea musulmană." Comunicatul cuprindea menţiuni în care se recomanda toleranţa religioasă, iar Regele
Abdullah a deschis lucrările conferinţei cu un apel la moderaţie, toleranţă, respingere a violenţei extremiste şi
reformă a programelor educaţionale (inclusiv manualele şi curricula).
Guvernul a ţinut să afirme că politica sa este aceea de împiedicare a diseminării intoleranţei şi de
combatere a extremismului atât în ţară cât şi peste hotare, inclusiv prin sistemele de învăţământ şi prin predici.
Guvernul a confirmat că va continua să revizuiască materialele didactice, astfel încât să îndepărteze şi să
reformuleze referinţele discriminatorii la alte tradiţii religioase, şi să concedieze sau să re-instruiască imamii ale
căror predici promovează gândirea religioasă extremistă.
Majoritatea cetăţenilor sprijină un stat bazat pe legea islamică, deşi există diferenţe de opinii privind
modul în care aceasta trebuie interpretată şi aplicată.

Secţiunea I. Demografie religioasă
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Ţara are o suprafaţă de 1.225.000 mile pătrate, şi o populaţie de aprox. 26,7 milioane, incluzând o
populaţie străină estimată la peste 7 milioane. Se pare că între cetăţenii străini se numără aprox. 1,4 milioane de
indieni, un milion din Bangladesh, aproape 900.000 pakistanezi, 800.000 de filipinezi, 750.000 egipteni, 250.000
palestinieni, 150.000 ibanezi, 130.000 din Sri Lanka, 40.000 din Eritrea şi 25.000 americani. Nu au fost puse la
dispoziţie statistici complete privind afilierea religioasă a străinilor; între ei se numără însă musulmani din diverse
ramuri şi şcoli islamice, creştini, hinduşi şi buddhişti. Aproape 90 la sută din comunitatea filipineză este creştină.
Este posibil ca numărul catolicilor din ţară să ajungă la un milion.
Majoritatea cetăţenilor sunt musulmani suniţi, cea mai mare parte a lor adepţi ai şcolii de jurisprudenţă
islamică Hanbali, cea mai strictă din cele patru şcoli juridice sunnite. Mai mult, majoritatea suniţilor din Regat
aderă la învăţăturile lui Muhammad bin Abd al-Wahhab, învăţat musulman din secolul al XVIII-lea din şcoala
Hanbali. Din acest motiv, cetăţenii respective sunt adesea numiţi "Wahhabiţi" sau Tawhidiţi. Cei mai mulţi dintre
ei însă nu se definesc în aceşti termeni, preferând să se declare pur şi simplu “musulmani”. Unii musulmani
conservatori care încearcă să urmeze practica şi exemplul primei generaţii de musulmani, cunoscuţi drept "sfinţii
strămoşi " sau Salaf în limba arabă, au fost adesea numiţi salafiţi. Este important de notat că termenii "wahhabit"
şi salafit au sensuri foarte diferite.
Minoritatea musulmană şiită (aproximativ două milioane de persoane) trăiesc în special în Provincia de
Est, deşi există şi un număr semnificativ de rezidenţi şiiţi în Medina, Provincia Vestică.
Un număr estimat de 700.000 de ismailiţi, un subgrup şiit, locuiesc în principal în Najran.
Secţiunea II. Situaţia libertăţii religioase
Cadru juridic / de politici
Nu există recunoaştere sau potecţie legală a libertăţii religioase, care este sever limitată în practică. Deşi
milioane de musulmani şi non-musulmani îşi practică ritualurile religioase zilnic, atât musulmanii ale căror
credinţe nu sunt în concordanţă cu şcoala de jurisprudenţă islamică Hanbali, cât şi non-musulmanii trebuie să-şi
practice credinţa în particular şi pot fi supuşi discriminării, hărţuirii, iar uneori arestaţi. Islamul este religia oficială,
şi toţi cetăţenii trebuie să fie musulmani. Libertatea religioasă nu este recunoscută sau protejată în interpretarea
dată de guvern legilor islamice, iar libertăţi religioase fundamentale sunt interzise celor care nu aderă la versiunea
islamului sunnit susţinută de stat. Cetăţenilor le este negat dreptul de a-şi alege sau schimba religia. Guvernul
limitează practica oricăror versiuni ale islamului în afara celei aprobate official, şi interzice manifestările publice
ale altor religii.
În general, guvernul urmează interpretarea conservatoare riguroasă a ramurii Wahhabi a şcolii de
jurisprudenţă Hanbali, şi are o atitudine discriminatorie faţă de celelalte ramuri ale islamului. Totuşi, ca semn al
liberalizării, guvernul a ordonat judecătorilor să-şi fundamenteze sentinţele pe toate cele patru şcoli de
jurisprudenţă islamică, nu doar pe şcoala Hanbali şi ramura Wahhabi. Nici guvernul, nici societatea în general nu
acceptă ideea separării religiei de stat.
Sistemul judiciar îşi bazează hotărârile în principal pe Sharia, sistemul tradiţional de legi derivate din
Coran şi Sunna.
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În perioada analizată, guvernul a proclamat ziua de 23 septembrie drept Zi Naţională a Regatului, prima
sărbătoare laică. Sărbătorile religioase Eid al-Fitr şi Eid al-Adha sunt singurele sărbători naţionale recunoscute
oficial.
Un număr semnificativ de sufiţi din Provincia de Vest au fost implicaţi în activităţi practic ilegale, cum
ar fi sărbătorirea Mawlid, sau a Zilei de naştere a Profetului, fără ca autorităţile să intervină.
În legea islamică, hinduşii sunt consideraţi politeişti; identificarea cu politeismul este folosită pentru a
justifica discriminarea hinduşilor, între altele la calcularea compensaţiilor datorate în caz de accidente. Creştinii şi
evreii, consideraţi “poporul cărţii”, sunt şi ei discriminaţi, dar într-o măsură mai mică. Depoziţia unei femei în
tribunal valorează doar jumătate din cea a unui bărbat, iar cea a unei femei non-musulmane valorează mai puţin
decât cea a unei femei musulmane.
În perioada analizată, Ministerul Educaţiei a continuat să revizuiască manualele şi curricula în
încercarea de a elimina referinţele intolerante. De asemeni, guvernul a înfiinţat o Comisie Superioară pentru
Educaţie (HCE) care să supervizeze procesul de revizuire şi actualizare din sistemul de învăţământ. Mandatul HCE
include supervizarea eforturilor de îmbunătăţire a manualelor, a curriculei şi a pregătirii cadrelor didactice, inclusiv
prin eliminarea textelor intolerante şi promovarea drepturilor omului.
Restricţii asupra libertăţii religioase
Practica islamică tolerată se limitează în general la o ramură a şcolii sunnite Hanbali, fondată de
Muhammad bin Abd Al-Wahhab, lider religios sunnit din secolul al XVIII-lea, denumită adesea "Wahhabism." În
afara ţării, majoritatea cetăţenilor nu folosesc acest termen pentru a se autodefini. Practicile contrare acestei
interpretări, ca sărbătorirea zilei de naştere a lui Mahomed sau vizitele la mormintele unor musulmani de seamă,
sunt interzise. Guvernul interzice diseminarea învăţăturilor islamice neconforme cu interpretarea islamului
acceptată oficial. Însă în practică, în perioada analizată exprimarea credinţelor religioase de către musulmanii
adepţi ai altor şcoli islamice a fost mai puţin restricţionată decât în trecut.
În perioada analizată a existat un grad sporit de dezbatere publică a tradiţiilor religioase conservatoare.
Unii autori au criticat abuzurile mutawwa'in. Însă discutarea subiectelor religioase a rămas limitată, iar guvernul a
instituit interdicţii temporare sau permanente asupra unor redactori sau corespondenţi ai principalelor cotidiene
locale, pentru publicarea de articole sau caricaturi în care este criticat curentul religios predominant.
Ministerul Afacerilor Islamice plăteşte salarii imamilor şi personalului moscheilor sunnite. Acelaşi
Minister supervizează şi finanţează construcţia şi întreţinerea majorităţii moscheilor sunnite, deşi aprox. 30 la sută
din moscheile sunnite sunt construite şi înzestrate de persoane fizice, fie sub formă de acte de binefacere sau în
cadrul reşedinţelor lor private.
Guvernul nu a finanţat construcţia sau întreţinerea moscheilor şiite. Şiiţii care au dorit să construiască
o moschee nouă au avut nevoie de autorizaţie din partea Ministerului Afacerilor Islamice, a municipalităţii şi a
guvernoratului (care din punct de vedere funcţional face parte din Ministerul de Interne); această ultimă autorizaţie
nu este necesară pentru moscheile sunnite.
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Guvernul nu a permis construcţia sau înregistrarea de hussainiya, care au rolul de centre comunitare în
localităţile şiite. Şiiţii au fost nevoiţi să construiască spaţii în reşedinţe private care să servească drept hussainiya,
şi care nu au recunoaştere juridică. De asemeni, guvernul a refuzat aprobarea construcţiei unui cimitir şiit în
Dammam.
După atentatele teroriste din 2003 din Riyadh, guvernul a luat măsuri publice de combatere a
extremismului religios. Guvernul şi-a continuat iniţiativa de dialog naţional, menit să promoveze dialogul şi
dezbaterea în societate şi să combată extremismul şi terorismul. În februarie 2005 guvernul a organizat prima
Conferinţă Internaţională împotriva Terorisumului, cu participanţi reprezentând 61 de ţări şi organizaţii
internaţionale. De asemeni, guvernul a continuat finanţarea campaniilor de relaţii publice anti-terorism şi antiextremism. Reţeaua de televiziune publică a continuat să difuzeze programe care combat ideologia extremistă şi
teroristă, iar principalii lideri guvernamentali şi religioşi, inclusive marele mufti, au luat poziţie împotriva
extremismului.
Ministerul Afacerilor Islamice a continuat să folosească internetul pentru a promova moderaţia şi a
contracara ideologia extremiştilor. De asemeni, Ministerul a monitorizat majoritatea predicilor pentru a se asigura
că ideile prezentate sunt în confordanţă cu interpretarea islamică aprobată de stat. Ministerul a confirmat politica
oficială de re-instruire a imamilor în spiritual toleranţei şi pentru a combate învăţăturile extremiste. Autorităţile
pretind de asemeni că au transferat sau eliberat din funcţii imamii care nu s-au conformat noii politici.
Convertirea unui musulman la o altă religie este considerată în general apostazie, un păcat pedepsit cu
moartea dacă acuzatul nu revine asupra hotărârii. În perioada analizată nu au fost raportate execuţii pentru
apostazie, şi nici în anii anteriori.
Guvernul a interzis activităţile religioase non-musulmane. Credincioşii non-musulmani riscă arestarea,
închiderea, biciuirea, deportarea şi uneori chiar tortura dacă se implică în activităţi religioase care atrag atenţia
autorităţilor. În principiu, guvernul permite străinilor non-musulmani, inclusiv musulmanilor non-suniţi, să-şi
respecte ritualurile religioase în propriile locuinţe, în particular. În octombrie 2005 Regele Abdullah a declarat
public că "oamenii sunt liberi să-şi practice credinţele în intimitatea propriei case." Însă guvernul nu a definit
conceptul de “practică în particular”, iar această ambiguitate, însoţită de cazurile de aplicare forţată şi detenţie, ia determinat pe numeroşi non-musulmani să-şi practice tradiţiile religioase cu sub ameninţarea hărţuirii şi în
modalităţi prin care să nu poată fi descoperiţi de poliţie sau mutawwa'in. Hărţuirea continuă de către mutawwa'in
a condus fie la avertismente, fie la pedepse sau arestări ale non-musulmanilor, deşi din punct de vedere procedural
mutawwa'in nu sunt autorizaţi să aplice pedepse sau să aresteze indivizi. Unii foşti deţinuţi au declarat, în anumite
cazuri, că au fost hărţuiţi şi ţinuţi sub supraveghere de autorităţi după eliberare.
Recrutarea de prozeliţi, inclusiv prin distribuirea de materiale religioase non-musulmane, ca Bibliile,
este ilegală. Promovarea de interpretări neoficiale ale islamului a fost însă mai puţin restricţionată decât în anii
anteriori. Musulmanii sau non-musulmanii care poartă simboluri religioase în public sunt consideraţi idolatri în
şcoala islamică Hanbali, şi riscă intervenţia mutawwa'in.
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Autorităţile au impus ca rezidenţii străini să aibă iqama, sau cărţi de identitate pentru rezidenţii legali,
în care se specifică apartenenţa religioasă, în forma musulman / non-musulman. Au existat cazuri în care anumiţi
mutawwa'in au făcut presiuni asupra angajatorilor şi a sponsorilor să nu reînnoiască iqama non-musulmanilor pe
care îi angajaseră sau finanţaseră, dacă aceştia din urmă erau descoperiţi sau suspectaţi a fi participat la servicii
religioase private non-musulmane.
Pe lângă discriminările religioase şi juridice descrise mai sus, membrii minorităţii şiite au fost supuşi
unei discriminări economice şi politice aprobate oficial. Deşi şiiţii reprezintă între 10 şi 15 la sută din populaţia
totală şi aproape jumătate din cea a Provinciei de Est (EP), au prea puţini reprezentanţi în nivelele guvernamentale
superioare. Nu au existat guvernatori, primari sau directori de direcţii ministeriale şiiţi în EP, şi doar trei din cei
59 de membri de consilii municipale numiţi de guvern au fost şiiţi. Şiiţii au fost însă bine reprezentaţi în
componenta consiliilor municipale aleasă prin vot. Consiliul municipal al Qatif a fost condus de un şiit ales prin
vot. La nivel naţional, doar patru din cei 150 de membri ai Majlis al-Shura au fost şiiţi.
Guvernul a făcut discriminări împotriva şiiţilor şi în învăţământul superior, în selectarea studenţilor, a
profesorilor şi a administratorilor universităţilor publice. De exemplu, s-a estimat că şiiţii reprezintă 2 la sută din
profesorii principalei universităţi din al-Ahsa, o zonă în care aprox. 50 la sută din populaţie este şiită. Profesorilor
şiiţi nu li s-a permis să predea anumite materii în şcoli, ca istoria sau religia, nici chiar în zone predominant şiite.
Deşi autorităţile au afirmat că textele din manuale cu referinţe anti-şiite au fost eliminate, organizaţii nonguvernamentale (ONG) au comunicat că manualele încă includ referinţe anti-şiite şi intolerante.
Conform legii Sharia aplicată în ţară, judecătorii pot respinge depoziţiile musulmanilor non-practicanţi
sau ale indivizilor care nu îmbrăţişează interpretarea oficială a islamului. Depoziţiile şiiţilor au fost adesea ignorate
în tribunale sau considerate mai puţin valoroase decât cele ale suniţilor, contrar afirmaţiilor guvernamentale
conform cărora judecătorii nu fac discriminări pe criterii religioase atunci când ascultă depoziţiile.
Conform informaţiilor disponibile, guvernul discriminează cetăţenii ismailiţi Sulaimani, interzicândule să aibă propriile cărţi religioase, permiţând liderilor religioşi suniţi să îi declare necredincioşi, refuzându-le
angajarea în domeniul public sau limitând-o la posturi de nivel inferior, strămutându-i din sud-vest în alte părţi ale
ţării şi încurajându-i să emigreze.
În perioada analizată, importanţi oficiali guvernamentali au anunţat planuri de reformă a sistemului de
învăţământ, şi au confirmat intenţia de a revizui şi reforma manualele pentru a elimina şi restul de referinţe
intolerante care nedreptăţesc musulmanii şi non-musulmanii sau care promovează ura faţă de alte religii sau
grupuri religioase în următorii 1-2 ani. Aceste planuri includ revizuirea curriculei educaţionale şi a procesului de
formare a cadrelor didactice, pentru a se asigura promovarea toleranţei în sistemul de învăţământ. Ca politică,
guvernul a confirmat că va interzice folosirea canalelor sau a fondurilor guvernamentale pentru publicarea sau
promovarea de manuale care conţin referinţe intolerante la alte religii sau grupuri religioase.
Abuzuri împotriva libertăţii religioase
Autorităţile au continuat să comită abuzuri împotriva libertăţii religioase; însă rapoartele privind aceste
abuzuri au fost greu sau imposibil de coroborat. Teama şi caracterul clandestin al activităţilor religioase non-
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musulmane au contribuit la reticenţa de a oferi orice informaţie care ar putea cauza probleme subiecţilor
investigaţiilor guvernamentale. Mai mult, informaţiile privind practicile autorităţilor au fost în general incomplete
deoarece accesul public la procesele judiciare a fost în general interzis, în ciuda prevederilor Codului de Procedură
Penală din 2002, care permite ca anumite proceduri judiciare să fie deschise.
Au existat în continuare cazuri de detenţie sau deportare a non-musulmanilor din motive religioase.
În perioada analizată s-au primit informaţii privind câteva raiduri în timpul unor servicii religioase ale
creştinilor filipinezi din Riyadh. Mutawwa'in au confiscat materiale religioase, ca Biblii şi simboluri creştine, dar
de regulă nu au reţinut non-musulmani.
În perioada de raportare au existat şi rapoarte privind supravegherea serviciilor religioase creştine de
către forţele de securitate.
Se crede pe scară largă în "magie", care este uneori practicată. Cu toate acestea, practicarea magiei este
considerată în Sharia drept cea mai rea formă de politeism, şi este aspru pedepsită. Există un număr necunoscut de
deţinuţi închişi sub acuzaţia de "vrăjitorie”, incluzând practicarea "magiei negre".
Exemplele de practici abuzive ale mutawwa'in diferă în diversele regiuni ale ţării. Cele mai numeroase
incidente s-au înregistrat în regiunea centrală Nejd, care include capitala Riad. În anumite zone, atât mutawwa'in
cât şi justiţiari religioşi, acţionând din proprie iniţiativă, au hărţuit, atacat, lovit, reţinut şi sechestrat cetăţeni şi
străini. Guvernul solicită mutawwa'in să urmeze procedurile recomandate şi instrucţiunile oficiale, dar aceştia nu
se supun întotdeauna, fără ca autorităţile să ia vreo măsură împotriva celor care încalcă regulile, nici chiar în cazul
folosirii violenţei fizice împotriva deţinuţilor.
În mai 2006 guvernul a emis un decret prin care toate plângerile împotriva mutawwa'in sunt transferate
spre investigare Consiliului de Investigaţii şi Procuratură, organism independent în fiecare provincie, subordonat
guvernatorului regiunii. În trecut plângerile şi acuzaţiile de hărţuire erau supuse investigaţiei interne a mutawwa'in.
În general, comunităţile religioase non-musulmane, non-occidentale trebuie să fie extrem de precaute
în exercitarea practicilor religioase.
În perioada analizată au continuat să se înregistreze cazuri în care predicatori din moschei, plătiţi din
bani publici, au folosit un limbaj anti-semit, anti-creştin sau anti-şiit în predici. Deşi incidenţa cazurilor a scăzut,
guvernul încurajând moderaţia în urma atentatelor teroriste din 2003, au continuat să apară cazuri de predicatori
care se roagă pentru moartea evreilor şi a creştinilor, chiar în Marea Moschee de la Mecca şi la Moscheea Profetului
din Medina.
Persecuţii din partea organizaţiilor teroriste
Nu s-au înregistrat atacuri teroriste pe motive religioase. În perioada analizată, forţele de securitate au
investigat presupuse celule al-Qa'ida în Regat. Şapte membri ai forţelor de securitate au fost ucişi într-un schimb
de focuri cu presupuşi terorişti.
Convertiri forţate
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Conform legii, copiii cetăţenilor de sex masculin sunt consideraţi musulmani, indiferent de ţara sau
tradiţia religioasă în care au fost crescuţi. Deşi legea este discriminatorie faţă de mamele non-musulmane şi care
nu au cetăţenie, şi neagă dreptul copiilor de a-şi alege religia, în practică un număr de copii din căsătorii mixte au
fost crescuţi în alte religii. Femeile care se căsătoresc cu cetăţeni trebuie să se convertească la islam. Nu s-au
înregistrat cazuri de convertire forţată în perioada analizată.
Progrese şi aspecte pozitive
În perioada analizată guvernul a identificat şi confirmat politici privind o gamă variată de probleme
legate de practica religioasă şi toleranţă. Înalţi oficiali guvernamentali au făcut eforturi pentru a îmbunătăţi climatul
de toleranţă faţă de alte grupuri religioase şi în interiorul credinţei islamice.
S-au înregistrat progrese în ce priveşte libertatea presei, iar discuţiile pe probleme religioase au fost mai
deschise. Mai mult, libertatea sporită a presei a permis jurnaliştilor să critice public abuzurile mutawwa'in.
Oficiali importanţi, între care regele, prinţul moştenitor, ministrul de externe, ambasadorul în SUA,
marele grand mufti, imamul şi khateeb-ul Marii Moschei din Mecca, imamul şi khateeb-ul Moscheii Profetului
din Medina, şi imami din diverse zone ale regatului au continuat să pledeze pentru toleranţă şi moderaţie. În mai
2004, adjunctul Ministrului pentru Afaceri islamice a fost citat declarând că ţara protejează non-musulmanii, dar
nu intenţionează să extindă libertatea religioasă.

Algeria
Situaţia respectării libertăţii religioase s-a înrăutăţit în perioada analizată. Condiţiile pentru înregistrarea
de organizaţii religioase s-au înăsprit; la fel şi pedepsele pentru străinii care convertesc musulmani şi
reglementările privind importul de texte religioase non-islamice. Pe 20 martie 2006, Parlamentul a aprobat
Ordonanţa 06-03 privind condiţiile şi reglementarea religiilor, altele decât islamul. Ordonanţa restrânge lăcaşurile
de cult non-musulmane la anumite construcţii aprobate de stat, impune sancţiuni pentru prozelitism, şi tratează
încălcarea acestor prevederi drept infracţiuni penale, şi nu civile. Din cei 533 de parlamentari din ambele camere,
un singur senator a votat împotriva ordonanţei.
Relaţia în general amiabilă între grupurile religioase din societate a contribuit la libertatea religioasă;
diferenţele în rândul majorităţii musulmane în interpretarea şi practicarea islamului au generat însă o oarecare
animozitate. Teroriştii islamişti au continuat să justifice asasinarea militarilor şi a civililor prin referinţe la texte
religioase. Violenţele comise de terorişti s-au înmulţit uşor în perioada analizată, ca reacţie la Carta pentru Pace şi
Reconciliere Naţională promovată de guvern pentru a pune capăt violenţelor teroriste soldate cu aproape 100,000
de victime în anii 1990.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de 919.595 mile pătrate şi 33 milioane de locuitori. Peste 99 la sută din populaţie
sunt musulmani suniţi. Nu există date oficiale privind numărul de rezidenţi non-musulmani, dar se pare că acesta
nu depăşeşte 5,000. Marea majoritate a creştinilor şi a evreilor au fugit din ţară după obţinerea independenţei de
Franţa în 1962. Mulţi dintre cei rămaşi au plecat în anii 1990, din cauza acţiunilor teroriste violente ale
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extremiştilor islamic. Ca rezultat, numărul de creştini şi evrei este semnificativ mai mic decât totalul estimat înainte
de 1992. Conform liderilor comunităţii creştine, metodiştii şi membrii altor denominaţii protestante reprezintă cel
mai mare număr de non-musulmani, urmaţi de catolici şi de adventişti de ziua a şaptea. Se estimează că există
3,000 de membri ai bisericilor evanghelice (majoritatea în regiunea Kabylie) şi aprox. 300 de catolici.
Din motive de securitate legate în principal de conflictul civil, creştinii s-au concentrat în oraşele mari
Alger, Annaba şi Oran la jumătatea anilor 1990. În perioada analizată, convertirile au condus la sporirea
comunităţii creştine în regiunea berberă estică, Kabylie. Se pare că în această regiune a crescut numărul de "biserici
de casă”, unde membrii se întâlnesc în secret în locuinţe private de teama demascării sau deoarece nu pot finanţa
construcţia unei biserici.
Nu există o comunitate evreiască activă, deşi locuiesc încă în Alger un număr foarte mic de evrei.
Comunitatea evreiască a dispărut aproape complet începând cu 1994, de teama atentatelor teroriste, iar sinagoga
din Alger a fost închisă. Un număr de evrei de origine algeriană, care trăiesc în străinătate, au vizitat ţara în ultimii
doi ani.
Secţiunea II. Situaţia libertăţii religioase
Cadrul juridic / de politici
Constituţia declară islamul religie de stat şi interzice instituţiilor activităţi incompatibile cu moralitatea
islamică. Nu există prevederi constituţionale care să permită explicit libertatea religioasă, însă se stipulează
înfiinţarea de instituţii ale căror obiective includ protecţia libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. Legea limitează
practicarea altor credinţe decât islamul, interzicând adunarea în locuri publice în acest scop. În anumite cazuri,
guvernul permite grupurilor religioase non-musulmane înregistrate oficial să organizeze ceremonii religioase
publice. Practicile religioase ce contravin interpretării guvernamentale a Sharia sunt interzise.
Pe 20 martie 2006, Parlamentul a aprobat Ordonanţa 06-03 privind condiţiile şi reglementarea religiilor,
altele decât islamul. Primele patru articole reconfirmă islamul ca religie de stat şi garantează libertatea de exercitare
a credinţelor religioase, în limitele impuse de constituţie, legile şi regulamentele în vigoare, ordinea publică,
standarde morale şi drepturile şi libertăţile fundamentale “ale terţilor”. Sunt de asemeni garantate toleranţa şi
respectful “între diverse religii” şi este interzisă folosirea afilierii religioase drept criteriu de discriminare,
individuală sau de grup. Ordonanţa restrânge lăcaşurile de cult non-musulmane la anumite construcţii aprobate de
stat, impune sancţiuni pentru prozelitism, şi tratează încălcarea acestor prevederi drept infracţiuni penale, şi nu
civile. Actul normativ a fost adoptat fără consultarea grupurilor afectate şi, ca decret prezidenţial, nu a fost supus
dezbaterii parlamentului.
Guvernul recunoaşte sărbătorile islamice Eid al-Adha, Eid al-Fitr, Awal Moharem, Ashura, şi naşterea
Profetului Mahomed ca sărbători naţionale.
Restricţii asupra libertăţii religioase
Ordonanţa 06-03 limitează practicarea altor religii decât islamul. Totuşi, este recunoscută (condiţionat)
libertatea de exercitare a practicilor religioase şi interzice discriminarea pe criterii religioase.
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Articolele 5 - 9 stipulează că toate structurile dedicate exercitării practicilor religioase trebuie
înregistrate oficial, iar orice modificare a unei astfel de structuri trebuie aprobată în prealabil de Comisia Naţională
pentru Exercitarea Practicilor Religioase, care încă nu a fost înfiinţată. Guvernul are practice autoritatea de a
reglementa localizarea lăcaşelor de cult ale tuturor denominaţiilor non-musulmane, de a monitoriza participarea la
servicii religioase, de a împiedica slujbele creştine neoficiale desfăşurate în locuinţe private sau în locaţii exterioare
izolate.
Articolul 10 stipulează pedepsele pentru recrutarea de prozeliţi: de la 1 la 3 ani închisoare şi o amendă
de max. 500 mii de dinari (DA) (6.900 USD) pentru laici şi 3-5 ani de închisoare şi max. 1 milion DA (13.800
USD) dacă vinovatul este un lider religios. Articolul 11 stipulează max. 5 ani de închisoare şi o amendă de 500
mii DA pentru oricine "incită, constrânge sau foloseşte mijloace de atragere menite să convertească un musulman
la o altă religie; sau foloseşte în acest scop instituţiile de învăţământ, educaţie, sănătate, cultură, … sau orice tip
de mijloace financiare." Oricine produce, depozitează sau distribuie documente scrise, materiale audio-vizuale,
etc. cu intenţia de a “slăbi credinţa” unui musulman poate fi pedepsit în acelaşi mod. Contrar practicilor anterioare,
străinii găsiţi vinovaţi de astfel de infracţiuni vor fi întâi sancţionaţi şi abia apoi deportaţi.
Ordinanţa 06-03 reprezintă un pas înapoi pentru libertatea religioasă; va mai dura însă până să se poată
determina exact impactul legii.
În aprilie 2006 preşedintele Bouteflika afirma, într-o vizită în provincia Constantine, că democraţia nu
înseamnă că cetăţenii “nu trebuie să reacţioneze la creştinarea copiilor noştri”.
Ministerul Afacerilor Religioase oferă un anumit sprijin financiar moscheilor şi plăteşte salariile
imamilor. Construcţia de moschei este finanţată prin contribuţii private ale credincioşilor. În februarie 2005
ministerul a înfiinţat, sub auspiciile sale, o Comisie pentru Educaţie care să dezvolte un sistem educaţional pentru
predarea Coranului. Comisia stabileşte regulile pentru angajarea profesorilor în şcolile coranice şi madrassa, şi se
asigură că toţi imamii sunt au cea mai bună pregătire şi predau în conformitate cu indicaţiile autorităţilor, menite
să pună capăt extremismului islamist.
Guvernul numeşte imamii la moschei şi, prin lege, poate oferi îndrumări generale şi verifica predicile
înainte ca acestea să fie rostite public la rugăciunea de vineri. În practică, de regulă guvernul trece în revistă
predicile după aceea. Autorităţile nu şi-au exercitat acest drept faţă de grupurile religioase non-islamice. Prin
Ministerul Afacerilor Religioase, guvernul poate “sancţiona disciplinar” imamii. În septembrie 2005 au fost
sancţionaţi opt imami în wilaya (statul) Annaba, pentru refuzul de a conduce o rugăciune de comemorare a celor
doi diplomaţi algerieni răpiţi şi ulterior ucişi în Bagdad.
Autorităţile condiţionează activitatea grupurilor religioase de obţinerea recunoaşterii oficiale. Bisericile
protestantă, catolică şi adventistă de ziua a şaptea sunt singurele grupuri religioase non-islamice autorizate să
funcţioneze în ţară. Membrii altor biserici sunt obligaţi să funcţioneze fără permisiunea guvernului, în secret, sau,
aşa cum fac metodiştii şi presbiterienii, să se înregistreze ca parte a Bisericii Protestante a Algeriei.
Legea interzice întrunirile publice în scopul practicării de ritualuri religioase diferite de cele islamice.
Însă bisericile catolice, inclusiv o catedrală în Alger (catedrala arhiepiscopală), organizează slujbe fără intervenţia

286

Anexa III

autorităţilor; la fel şi o biserică protestantă. Există foarte puţine biserici mici; non-musulmanii se adună de regulă
în locuinţe private pentru a desfăşura ceremonii religioase.
Convertirile de la islam la altă religie sunt rare. Legea islamică (Sharia), aşa cum este ea interpretată în
ţară, nu recunoaşte convertirea de la islam la altă religie. Conform legii civile însă, convertirea nu este ilegală. Din
motive de siguranţă şi pentru a evita posibile probleme juridice şi sociale, convertiţii musulmani îşi practică noua
credinţă clandestin.
Recrutarea de prozeliţi din rândul musulmanilor este interzisă. Grupurile de misionari pot desfăşura
activităţi umanitare fără ca autorităţile să intervină, cu condiţia să fie discrete şi să nu recruteze membri.
Importul de scrieri religioase non-islamice trebuie aprobat de Ministerul Afacerilor Religioase, de
Ministerul de Externe, Ministerul de Interne şi Ministerul Comerţului. Se înregistrează adesea întârzieri de 5-6
luni în eliberarea acestor aprobări, şi alte întârzieri în vamă. Indivizii pot intra în ţară cu copii personale ale unor
texte non-islamice, de exemplu Biblia. Sunt disponibile texte, muzică şi casete video religioase non-islamice, iar
în capitală există două magazine care vând Biblii în diferite limbi. Staţiile de radio publice au continuat să transmită
slujbele protestante de Crăciun şi Paşte în limba franceză. Guvernul interzice diseminarea de texte care definesc
violenţa drept precept legitim în islam.
Conform Ministerului Afacerilor Religioase, angajatele din sectorul public pot purta basma sau cruci,
dar purtarea vălului (niqab) este interzisă. Constituţia nu permite non-musulmanilor să candideze la preşedinţie.
Alte posturi publice şi guvernamentale sunt deschise non-musulmanilor, deşi aceştia raportează dificultăţi în
procesul de promovare.
Ministerele Educaţiei şi al Afacerilor Religioase reglementează strict, impun şi finanţează studierea
islamului în şcolile publice. În ţară funcţionează şcoli primare şi secundare private, dar elevii pot participa la
examenul naţional de bacalaureat doar dacă sunt înscrişi ca studenţi independenţi în sistemul public de învăţământ.
Până acum guvernul a autorizat, pe baza analizei programelor de curs, doar 22 din cele 200 de şcoli private.
Unele aspecte ale legii şi multe practici sociale tradiţionale sunt discriminatorii faţă de femei. Codul
Familiei, adoptat în 1984 şi modificat în 2005, se bazează în mare parte pe legea Sharia şi consideră femeile drept
cetăţeni minori, sunt tutela legală a soţului sau a unei rude de sex masculin.
Femeile sunt discriminate şi în dreptul succesoral. Moştenitorii non-musulmani sunt de asemeni obligaţi
să-şi reducă sau să renunţe la drepturile de moştenire dacă există un membru al familiei musulman. Femeile pot
contracta împrumuturi de afaceri şi sunt unici administratori ai zestrei primite la căsătorie; în practică însă nu
întotdeauna femeile au control exclusiv asupra bunurilor sau a veniturilor proprii.
Nu s-au înregistrat prizonieri sau deţinuţi pe motive religioase, şi nici de convertiri forţate la islam.
Anti-semitism
Cazurile de anti-semitism în mass media de stat au fost rare; articole anti-semite apar uneori în presa
independentă, mai ales în ziare de limbă arabă cu atitudine pro-islamică. Mai frecvente au fost criticile la adresa
politicilor guvernului şi conducerii statului Israel. Incitarea la ură nu este pedepsită.
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Persecuţii din partea organizaţiilor teroriste
Deşi estimările diferă, aprox. 100-150.000 de civili, terorişti şi membri ai forţelor de securitate au fost
ucişi în ultimii 14 ani. Extremiştii au continuat să atace atât guvernul, cât şi civilii musulmani moderaţi şi seculari,
nivelul violenţei crescând uşor în perioada analizată. De regulă majoritatea grupurilor teroriste din ţară nu fac
deosebirea dintre asasinatele pe criterii religioase şi cele politice.
Secţiunea III. Abuzuri şi discriminare în societate
Relaţia în general amiabilă între grupurile religioase din societate contribuie la libertatea religioasă; însă
diferenţele de interpretare şi practicare a islamului în interiorul majorităţii musulmane au generat o oarecare
animozitate. Un număr foarte mic de cetăţeni, ca musulmanii Ibadi din oraşul Ghardaiapractică forme nonmainstream ale islamului sau alte religii, dar discriminarea în societate împotriva lor este minimă.
În general societatea tolerează străinii care îşi păstrează credinţa, alta decât islamul; însă cetăţenii care
renunţă la islam sunt în general ostracizaţi de familie şi evitaţi de vecini. De obicei guvernul nu se amestecă în
astfel de dispute.

Bahrain
Constituţia prevede că islamul este religia oficială, şi recunoaşte libertatea religioasă; au existat însă
unele limitări ale acestei libertăţi.
Nu s-au înregistrat schimbări în privinţa respectării libertăţii religioase în perioada analizată. Guvernul
a continuat să exercite un oarecare control şi să monitorizeze atât musulmanii şiiţi, cât şi pe cei suniţi, şi au existat
în continuare discriminări ale autorităţilor împotriva şiiţilor, în unele domenii. Membrii altor grupuri religioase
care îşi practică religia în particular nu se confruntă cu intervenţii guvernamentale, putând să-şi organizeze
propriile lăcaşuri de cult şi să afişeze simboluri ale religiei respective.
Relaţia în general amiabilă între grupurile religioase din societate a contribuit la libertatea religioasă;
cu toate acestea, musulmanii şiiţi, care constituie majoritatea populaţiei, au privit adesea cu antipatie dominaţia
minorităţii sunnite.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de 231 mile pătrate şi aprox. 725.000 de locuitori. 98 la sută din cetăţeni sunt
musulmani; evreii şi creştinii constituie celelalte două procente. Cetăţenii musulmani fac parte din ramurile sunnită
şi şiită ale islamului, şiiţii reprezentând aprox. 70% din populaţia locală.
Străinii, majoritatea din Asia de sud şi din alte ţări arabe, constituie, conform estimărilor, 38% din
populaţia totală. Aproape jumătate din rezidenţii străini sunt non-musulmani: creştini, hinduşi, Bahá'í, buddhişti şi
Sikh.
Spitalul Misiunii Americane, afiliat la Biserica Naţională Evanghelică, funcţionează în ţară de peste un
secol. Biserica din vecinătatea spitalului a organizat slujbe săptămânale multilingve şi a servit ca loc de întâlnire
pentru membrii câtorva denominaţii.
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Secţiunea II. Situaţia libertăţii religioase
Cadrul juridic / de politici
Constituţia prevede că islamul este religia oficială, şi garantează libertatea religioasă; au existat însă
unele limitări ale acestui drept. Guvernul continuă să înregistreze noi organizaţii non-guvernamentale religioase,
inclusiv unele autorizate să desfăşoare activităţi politice. În 2002, regele a emis o nouă constituţie şi a organizat
alegeri pentru Adunarea Naţională şi consiliile municipale. În alegerile municipale din 2002, candidaţii susţinuţi
de grupuri politice religioase au câştigat 40 din cele 50 de funcţii. În alegerile legislative din 2002, candidaţii
susţinuţi de grupuri politice religioase au câştigat peste jumătate din cele 40 de funcţii din Consiliul
Reprezentanţilor. În ambele alegeri, candidaţii afiliaţi grupurilor politice religioase şi-au desfăşurat campanile fără
a fi împiedicaţi de guvern.
Între cei 40 de membri ai camerei superioare a parlamentului Consiliul Shura, s-au numărat un evreu şi
un creştin. Toţi membrii Consiliului Shura au fost numiţi de rege.
Fiecare grup religios trebuie să obţină o autorizaţie de funcţionare din partea Ministerului Afacerilor
Islamice. În funcţie de circumstanţe, grupurile religioase pot avea nevoie de aprobarea Ministerului pentru
Dezvoltare Socială, a Ministerului Informaţiilor şi a Ministerului Educaţiei. Bisericile creştine înregistrate la
Ministerul pentru Dezvoltare Socială au funcţionat liber şi au permis şi altor congregaţii creştine să le utilizeze
facilităţile. În capitala Manama şi suburbiile sale există o sinagogă, patru temple Sikh şi câteva temple hinduse
autorizate sau neautorizate. În 2003, comunitatea ortodoxă a sărbătorit sfinţirea Bisericii Sf. Maria, renovată şi
extinsă, construită pe un teren donat de alte grupuri creştine.
În trecut, Ministerul Afacerilor Islamice a refuzat în mod repetat cererea de autorizare a comunităţii
Baha'i. Potrivit Ministerului, credinţa Baha'i este o ramură desprinsă din islam. Conform interpretării oficiale a
islamului, guvernul consideră pricipalele idei ale Baha'is blasfemii, prin urmare ilegale, motiv pentru care
Ministerul a refuzat să recunoască această religie, permiţând însă comunităţii să se adune şi să-şi practice liber
credinţa. Comunitatea Baha'i a încetat de multă vreme să solicite recunoaştere oficială.
Există şi congregaţii creştine neînregistrate, şi guvernul nu a făcut nici o încercare de a le obliga să se
înregistreze. Organizarea unei întâlniri religioase fără aprobare este ilegală; însă nu s-a înregistrat niciun caz în
care autorităţile să fi refuzat să acorde o aprobare pentru întâlnirile religioase ale vreunui grup.
Consiliul Superior pentru Afaceri Islamice este responsabil pentru analiza şi aprobarea numirilor
clericilor, atât în comunitatea şiită cât şi în cea sunnită, şi monitorizează programele tuturor cetăţenilor care
studiază religia în străinătate.
Studiile islamice fac parte din programa fiecărui an şcolar şi sunt obligatorii pentru toţi studenţii din
sistemul public. Curricula, veche de câteva decenii, se bazează pe şcoala Maliki de teologie sunnită. Comunitatea
şiită militează de câţiva ani pentru includerea tradiţiilor Ja’afari (şiite) în programa de curs, dar propunerea a fost
respinsă. În 2002 s-a deschis o şcoală publică pentru băieţi numită Institutul Ja'afari, care acoperă întreaga
programă pentru şcolile publice, şi care a oferit pentru prima dată cursuri de religie în tradiţiile Ja'afari. Şcoala nu
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predă tradiţiile sunnite Maliki. Ministerul Educaţiei a acceptat în principiu deschiderea unui Institut Ja'afari pentru
fete, dar până la sfârşitul perioadei analizate planurile privind deschiderea şcolii nu fuseseră finalizate.
Şiiţii sunt sub-reprezentaţi în Ministerul Educaţiei, atât la nivel de conducere cât şi în rândul profesorilor
care predau studii islamice şi supervizează sau conduc alţi profesori. În învăţământul secundar, doar unul din 12
şef de departament de studii islamice este şiit. Deşi mulţi profesori de studii islamice sunt şiiţi, li s-a recomandat
să nu introducă materiale didactice privind tradiţiile şi practicile şiite şi li s-a cerut să urmeze programa şcolară.
Sistemele juridice civil şi penal constau într-un amestec complex de tribunale bazate pe diverse surse,
între care Sharia (legea islamică) sunnită şi şiită, legi tribale şi alte coduri şi reglementări civile. Numărul de
judecători Sharia şiiţi a fost uşor mai mare decât cel al judecătorilor Sharia suniţi.
Sărbătorile naţionale în ţară sunt sărbătorile musulmane Eid al-Adha, Eid al-Fitr, naşterea Profetului
Mahomed şi Anul Nou islamic. Sărbătoarea şiită Ashura este o sărbătoare naţională cu durata de 2 zile. În această
perioadă şiiţii organizează procesiuni publice de amploare şi alte activităţi, fără intervenţii guvernamentale
împotriva elementelor religioase ale acestor ceremonii.
Conducătorii multor grupuri religioase au vizitat ţara şi s-au întâlnit cu oficiali guvernamentali şi lideri
ai organizaţiilor civice.
În aprilie 2005 a fost înfiinţat Centrul pentru Conştientizare Islamică, a cărui misiune este de a promova
înţelegerea islamului şi de a construi punţi de legătură cu alte grupuri religioase.
Restricţii asupra libertăţii religioase
Guvernul finanţează, monitorizează şi controlează îndeaproape toate instituţiile religioase oficiale. Între
acestea se numără moscheile şiite şi Sunnite, ma'tam (centre comunitare religioase) şiite, waqf (fundaţii umanitare)
şiite şi Sunnite şi tribunalele religioase care reprezintă atât şcolile de jurisprudenţă islamică Ja'afari (şiită) cât şi
Maliki (sunnită). Guvernul intervine foarte rar în ceea ce consideră a fi practici religioase legitime. Guvernul
permite desfăşurarea de evenimente religioase publice, mai ales marile marşuri comemorative anuale ale
musulmanilor şiiţi în lunile de Ramadan şi Muharram, dar poliţia monitorizează atent aceste menifestări.
Guvernul interzice scrierile anti-islamice. Biblii şi alte scrieri creştine sunt expuse şi vândute în mod
deschis în librării locale care vând şi literatură religioasă islamică şi de alte credinţe. Texte religioase din toate
ramurile islamului, casete cu predici rostite de predicatori musulmani din alte ţări sau publicaţii ale altor religii
sunt disponibile fără probleme. În trecut însă Ministerul Informaţiilor a interzis publicarea şi vânzarea unor cărţi
scrise de autori suniţi convertiţi la şiism. Mai mult, un server proxy controlat de guvern a împiedicat accesul
utilizatorilor la situri considerate anti-guvernamentale sau anti-islamice.
În martie 2005, locuitorii din Muharraq au înaintat o cerere Ministerului Informaţiilor, cerând ca postul
TV public să transmită în direct rugăciunile de vineri şi din moschei şiite, nu doar din cele sunnite. Conform
autorilor petiţiei o solicitare similară a fost făcută în 2004, dar niciuna din ele nu a primit răspuns.
Nu există restricţii asupra numărului de cetăţeni care pot face pelerinaje la locuri sfinte şiite din Iran,
Irak şi Siria. Guvernul monitorizează deplasările în Iran şi pe cei care studiază religia în această ţară.
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Documentele de identitate naţionale nu specifică religia sau secta religioasă a posesorului.
În ciuda unor excepţii notabile, minoritatea musulmană sunnită se bucură de un statut privilegiat. Suniţii
au fost adesea preferaţi pentru funcţii guvernamentale sensibile sau pentru funcţii de conducere în structurile
publice. Cetăţenii şiiţi nu au deţinut funcţii importante în forţele de securitate internă şi apărare, deşi se puteau
angaja în structurile inferioare.
Din 1985 Ministerul Afacerilor Islamice neagă verbal solicitările şi petiţiile şiiţilor privind înfiinţarea
unei moschei şi a unui ma'tam în Riffa, pentru partea şiită a comunităţii locale. Riffa este locul de origine al familiei
conducătoare sunnite. În 2004 cererea a fost refuzată official, cu justificarea că nu se poate aloca teren în Riffa
pentru scopuri comerciale, întrucât pământul este rezervat familiei conducătoare.
În 2003, Ministerul de Interne a revocat interdicţia care împiedica femeile din poliţie să poarte basmale,
iar regele a permis femeilor să conducă purtând vălul musulman (niqab). În iulie 2004, Ministerul Apărării a ridicat
interdicţia care împiedica militarii să poarte barbă, iar toţi cei trecuţi în rezervă pentru că au purtat barbă au fost
repuşi în drepturi. Nu există interdicţii privind barba sau vălul musulman pentru angajaţii din structurile
guvernamentale.
Deşi constituţia din 2002 stipulează drepturi politice pentru femei, drepturile juridice personale ale
femeilor sunt guvernate de Sharia. Drepturile concrete diferă în funcţie de interpretarea sunnită sau şiită a legii
islamice, bazată pe credinţa individuală sau pe hotărârile tribunalelor în care au fost încheiate diversele contracte,
inclusiv căsătoriile.
Consiliul Suprem pentru Drepturile Femeilor a lansat o campanie de conştientizare a publicului privind
nevoia unei legislaţii a familiei sau a statutului personal, în toamna lui 2005. Aceasta a fost urmată de o dezbatere
publică, în care s-au înregistrat poziţii pro şi contra unei astfel de legislaţii. Guvernul a propus un proiect de lege
în acest sens în martie 2006, cu secţiuni separate pentru musulmanii şiiţi şi suniţi.

Iran
Constituţia stipulează că "religia oficială a Iranului este islamul, iar doctrina urmată este cea a şiismului
Ja'fari." Guvernul limitează libertatea religioasă.
Situaţia extrem de proastă a respectării libertăţii religioase s-a înrăutăţit şi mai mult în perioada
analizată, mai ales în ce îi priveşte pe adepţii Baha'I şi pe musulmanii sufiţi. Între minorităţile religioase ale ţării
se numără musulmani suniţi şi sufiţi, credincioşi Baha'i, zoroastrieni, evrei şi creştini. S-au înregistrat arestări,
hărţuiri, acţiuni de intimidare şi discriminare pe criterii religioase.
Acţiunile şi declaraţiile guvernului au creat o atmosferă de ameninţare pentru aproape toate minorităţile
religioase, şi în special pentru adepţii Baha'I şi musulmanii sufiţi. Într-o măsură mai mică, zoroastrienii, creştinii
evanghelici şi comunitatea evreiască au fost ţinte ale hărţuirii guvernamentale. Mass media publice, atât
audiovizuale cât şi presa scrisă, au intensificat campanile negative împotriva minorităţilor religioase, mai ales
Baha'I, după alegerea preşedintelui s – following Mahmoud Ahmadinejad în iunie 2005.
Secţiunea I. Demografie religioasă
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Ţara are o suprafaţă de aprox. 631.660 mile pătrate, şi o populaţie estimată la 69 milioane de locuitori.
Aproape 98 % din populaţie este musulmană, din care 89% şiiţi şi 8% suniţi, majoritatea turcmeni, arabi, baluchi
şi kurzi, care locuiesc în sud-vestul, sud-estul şi nord-vestul ţării. Deşi nu există statistici oficiale privind numărul
de musulmani sufiţi, unele rapoarte estimează că între două şi cinci milioane de personae practică sufismul, faţă
de aprox. 100.000 înainte de 1979.
Conform ultimului recensământ naţional official, din 1996, există aprox. 59,8 milioane de musulmani,
30.000 de zoroastrieni, 79.000 de creştini şi 13.000 de evrei, 28.000 de "alte religii" şi 47.000 "de religie
nedeclarată."
Estimări neoficiale recente menţionează cifre mai mari pentru grupurile minoritare non-musulmane.
Împreună, adepţii Baha'i, evreii, creştinii, mandeenii şi zoroastrienii constituie aprox. 5% din populaţie. Cea mai
numeroasă minoritate non-musulmană este comunitatea Baha'i, estimată la 300.000 – 350.000 de membri în
întreaga ţară. Estimările credibile privind numărul de evrei variază între 25.000 şi 30.000. Cifra reprezintă o
scădere substanţială de la numărul estimat de 75.000 – 80.000 de evrei care locuiau în ţară înainte de Revoluţia
Islamică din 1979. Conform datelor ONU, există aprox. 300.000 de creştini, majoritatea etnici armeni. Estimări
neoficiale indică o populaţie creştină asiriană de aprox. 10.000 de persoane. Există şi denominaţii protestante,
inclusiv biserici evanghelice. Sabeenii mandeeni, o comunitate a cărei religie îşi are originea în credinţe gnostice
pre-creştine, numără aprox. 5.000 – 10.000 de persoane, concentraţi în principal în regiunea sud-vestică Khuzestan.
Există indicii privind creşterea numărului de imigranţi din rândul tuturor minorităţilor religioase.
Guvernul a estimat populaţia zoroastriană la aprox. 30.000 – 35.000 de persoane; însă grupurile
zoroastriene susţin că au în jur de 60.000 de membri. Zoroastrienii sunt în principal etnici persani concentraţi în
oraşele Teheran, Kerman şi Yazd. Zoroastrismul a fost religia oficială a imperiului Sassanid pre-islamic, şi a jucat
un rol major în istoria ţării.
Secţiunea II. Situaţia libertăţii religioase
Cadrul juridic / de politici
Guvernul limitează sever libertatea religioasă. Constituţia stipulează că "religia oficială a Iranului este
islamul, iar doctrina urmată este cea a şiismului Ja'fari." Toate legile şi regulamentele trebuie să respecte
interpretarea oficială a Sharia (legea islamică). Potrivit constituţiei, "în limitele legii”, zoroastrienii, evreii şi
creştinii sunt singurele minorităţi religioase recunoscute cărora le este garantată libertatea de a-şi practica religia;
însă în rândul acestor grupuri religioase minoritare recunoscute s-au înregistrat arestări, hărţuiri, acţiuni de
intimidare şi discriminare pe criterii religioase.
Membrii grupurilor religioase nerecunoscute de constituţie nu se bucură de libertatea de a-şi practica
credinţele. Restricţia afectează cel mai mult credinţa Baha'i, considerată de autorităţi drept grup Islamic eretic cu
o orientare politică opusă Revoluţiei Islamice. Însă adepţii Baha'i nu se consideră musulmani, ci membri ai unei
religii independente cu originea în tradiţia islamică şiită. Oficiali guvernamentali au declarat că toţi membrii
Baha’i, ca indivizi, au dreptul de a-şi susţine convingerile religioase şi sunt protejaţi de constituţie în calitate de
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cetăţeni. Dar guvernul continuă să le interzică să-şi predea şi să-şi practice religia, iar membrii se confruntă cu
discriminări la locul de muncă şi nu pot deţine funcţii publice.
Structura guvernamentală tricamerală este condusă de un jurisconsult religios suprem, sau "conducător
suprem." Conducătorul suprem, ales de un grup de 83 de învăţaţi aleşi în Adunarea Învăţaţilor, supervizează
procesul decizional al ţării. Toate actele normative emise de majlis (corpul legislativ sau parlament) trebuie
verificate din punctul de vedere al conformităţii stricte cu legea islamică şi constituţia ţării de către Consiliul
Gardienilor, compus din 6 clerici numiţi de conducătorul suprem şi de 6 jurişti musulmani (învăţaţi religioşi)
numiţi de şeful sistemului judiciar şi aprobaţi de majlis. Consiliul nu are drept de vot.
Ministerul Culturii şi Îndrumării Islamice (Ershad) şi Ministerul Informaţiilor şi Securităţii
monitorizează atent activităţile religioase. Membrii minorităţilor religioase recunoscute nu au fost obligaţi să se
înregistreze individual în bazele de date guvernamentale, dar activităţile şi organizaţiile lor comunitare, religioase
şi culturale, inclusiv şcolile, sunt strict monitorizate. Înregistrarea membrilor Baha'I este o îndatorire a poliţiei.
Guvernul a exercitat presiuni asupra grupurilor creştine evanghelice, cerându-le să realizeze şi să predea liste ale
membrilor, dar acestea s-au opus. Proprietariilor non-musulmani de magazine li s-a cerut să-şi specifice afilierea
religioasă pe faţadele magazinelor.

Irak
În perioada analizată, tulburările au împiedicat guvernarea eficientă în unele părţi ale ţării, iar
capacitatea guvernului de a proteja libertatea religioasă a fost diminuată de insurgenţă, terorism şi violenţă intersectariană.
Legea privind administrarea statului irakian în perioada de tranziţie (TAL)şi constituţia adoptată pe 20
mai 2006 au instituit un sistem republican, federal, democratic şi pluralist în care puterile sunt împărţite între
guvernul federal şi cele regionale, inclusiv cele 18 guvernorate. TAL şi constituţia garantează libertatea de gândire,
de conştiinţă, şi de credinţă şi practică religioasă.
Atât TAL cât şi constituţia recunosc islamul drept religie oficială şi stipulează că nu poate fi adoptată
nicio lege care încalcă prevederile islamului. Deşi în general guvernul a garantat aceste drepturi, eforturile de a
împiedica sau a pedepsi încălcarea lor s-au izbit de violenţa politică şi religioasă substanţială dintre musulmanii
suniţi şi şiiţi şi de hărţuirea non-musulmanilor.
În perioada analizată nu s-au înregistrat modificări ale situaţiei respectării libertăţii religioase. Din 2003,
guvernul nu s-a implicat în persecutarea niciunui grup religios, lansând în schinb apeluri la toleranţă şi acceptarea
tuturor minorităţilor religioase. Totuşi, unele instituţii publice au continuat vechea practică a discriminării
împotriva Baha'i şi a musulmanilor suniţi Wahabbi.
Deşi în general guvernul a respectat dreptul individului de a a practica tradiţiile religioase dictate de
propria gândire, conştiinţă şi credinţă, elemente islamice conservatoare şi radicale au continuat să exercite o
presiune extraordinară asupra altor grupuri, în încercarea de a le determina să se conformeze interpretărilor
extremiste ale preceptelor islamului. Mai mult, atacurile frecvente asupra lăcaşurilor de cult, precum şi violenţa
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inter-confesională au pus piedici liberei practicări a religiei. Această violenţă a culminat cu atentatul din 22
februarie 2006, asupra moscheei al-Askariya din Samarra, una din cele mai importante moschei şiite din lume, în
care sunt îngropaţi icel de-al zecelea şi cel de-al unsprezecelea imam.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de 437.072 mile pătrate şi 26 de milioane de locuitori. Se estimează că 97 % din
populaţie este musulmană. Musulmanii şiiţi – predominant arabi, dar şi turcmeni, kurzi Faili şi alte grupuri –
reprezintă 60 – 65% din populaţia majoritară. Musulmanii suniţi reprezintă 32 - 37 % din populaţie, din care aprox.
18 - 20 % sunt kurzi suniţi, 12 – 16 % arabi suniţi, iar restul turcmeni suniţi. Celelalte 3 procente sunt reprezentate
de caldeeni (un rit oriental al bisericii catolice), asirieni (Biserica Orientului), siriaci (ortodocşi de rit estic), armeni
(romano-catolici şi ortodocşi de rit estic), şi creştini protestanţi, precum şi yazidi, sabeeni, Baha'i, Kaka'i (un mic
grup religios sincretic concentrat în şi în jurul Kirkuk), şi un număr mic de evrei. Deşi trăiesc predominant în sud,
şiiţii sunt majoritari şi în Bagdad şi au comunităţi în majoritatea regiunilor ţării. Suniţii sunt majoritari în centrul
şi nordul ţării.
Conform estimărilor oficiale, numărul creştinilor a scăzut de la 1,4 milioane în 1987 la mai puţin de 1
milion, majoritatea catolici (caldeeni). Liderii creştini estimează că aprox. 700.000 de creştini irakieni trăiesc peste
hotare.
Conducerea Diocezei Armene a estimat că au rămas în ţară aprox. 20.000 de creştini armeni, în principal
în oraşele Bagdad (12.000), Basrah, Kirkuk şi Mosul.
Sunt 225.000 de creştini asirieni şi se estimează că acestora li se adaugă 750.000 de caldeeni (catolici
de rit oriental). Creştinii caldeeni şi asirieni sunt descendenţii primelor comunităţi creştine, şi au în comun
numeroase aspecte culturale şi lingvistice. Ambele comunităţi vorbesc aceeaşi limbă antică (siriacă); însă mulţi îi
consideră grupuri etnice distincte. Caldeenii recunosc supremaţia papei romano-catolic, pe când asirienii, care nu
sunt catolici, nu fac acest lucru. Deşi unii caldeeni şi asirieni se consideră arabi, majoritatea, inclusiv guvernul,
consideră ambele grupuri a fi distincte din punct de vedere etnic de arabi şi kurzi.
Adepţii Yazidi sunt un grup religios cu origine străvechi, care încorporează mai multe tradiţii diferite,
între care elemente de zoroastrism, maniheism, islam, creştinism, iudaism şi credinţe şi tradiţii gnostice. Yazidii
nu se căsătoresc cu străini şi nu acceptă noi convertiţi. Definiţi de fostul regim drept kurzi, unii Yazidi se consideră
kurzi, în timp ce alţii se consideră diferiţi din punct de vedere religios şi etnic de kurzii musulmani. Majoriteatea
celor 650.000 Yazidi trăiesc în nord.
Sabeenii sunt un grup religios străvechi, datând din primele trei secole, şi reflectă numeroase influenţe
religioase, între care credinţe vechi gnostice, iudaice şi creştine. Comunitatea sabeeană a continuat să scadă;
conducătorii ei estimează că au rămas în ţară circa 10.000. În timp ce unii sabeeni au fugit din cauza tiraniei fostului
regim, descreşterea poate fi atribuită şi faptului că nu sunt acceptate convertiri, iar sabeenii care se căsătoresc cu
creştini sau musulmani nu mai sunt acceptaţi ca sabeeni. Membrii Kaka'i, numiţi uneori Ahl-e-Haqq, trăiesc în
principal în Kirkuk, Mosul şi Kankeen în Provincia Diyala. Majoritatea sunt etnici kurzi.
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Nu au fost disponibile date privind participarea activă la servicii sau ritualuri religioase; dar atentatele
teroriste au făcut ca multe moschei, biserici şi alte locuri sfinte să devină inutilizabile. Se pare că numeroşi
credincioşi nu participă la slujbe sau ceremonii religioase din cauza ameninţării violenţei. S-au înregistrat
numeroase cazuri de închidere a lăcaşurilor de cult din cauza unor astfel de ameninţări.
Secţiunea II. Situaţia libertăţii religioase
Cadrul juridic / de politici
Constituţia reflectă multe dintre libertăţile religioase acordate de TAL. Ambele garantează libertatea
religioasă, şi în general guvernul a respectat această libertate în practică.
Politica guvernului este aceea de a proteja dreptul tuturor grupurilor religioase de a se aduna şi a-şi
practica religia; în practică însă insurgenţa continuă a împiedicat mulţi cetăţeni să-şi exercite acest drept. Deficienţe
în capacitatea forţelor de securitate şi în sistemul juridic au împiedicat investigarea sau pedepsirea încălcărilor
acestor prevederi. Mai mult, forţele de securitate irakiene nu au funcţionat la capacitate maximă şi nu au reuşit să
împiedice sau să remedieze încălcările acestui drept.
Deşi constituţia recunoaşte libertatea religioasă deplină, se concentrează în principal pe identitatea
islamică a ţării. Articolul 2, care recunoaşte islamul ca religia oficială a ţării, cere ca islamul să fie considerat sursă
a legislaţiei şi ca nicio lege să nu fie adoptată, dacă vine în contradicţie cu principiile universal acceptate ale acestei
credinţe.
Cea de-a doua clauză a Art. 2 stipulează însă că nu poate fi adoptată nicio lege care contravine
principiilor democraţiei, sau libertăţilor fundamentale, între care dreptul la liberă gândire, conştiinţă, şi credinţă şi
practică religioasă. Art. 14 al constituţiei stipulează că toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii, fără discriminări în
funcţie de sex, rasă, etnie, naţionalitate, origine, culoare, religie, sectă, credinţă, opinie, sau statut social sau
economic.
Multe sărbători musulmane sunt şi sărbători naţionale, inclusiv Ashura, Arbai'n, Eid al-Fitr, Eid al-Adha
şi naşterea Profetului Mahomed. Deşi sunt recunoscute şi unele sărbători non-musulmane, cum ar fi crăciunul,
doar sărbătorile musulmane sunt recunoscute oficial ca sărbători naţionale.
Grupurile religioase trebuie să se înregistreze la guvern. Conform Fondului Creştin şi pentru Alte
Religii, aprox. 20 de misiuni străine au depus cereri de funcţionare în ţără din 2003; însă doar 10 au rămas în ţară.
După ce au aflat cerinţele pentru înregistrare, între care cea privind un număr minim de 500 de membri, niciuna
dintre organizaţii nu a revenit pentru finalizarea procesului de înregistrare.
Guvernul permite studiile religioase în şcolile publice. În majoriteatea zonelor ţării, studenţii din clasele
primare şi secundare trebuie să studieze islamul aprox. 3 ore pe zi, ca cerinţă pentru absolvire. Educaţia religioasă
nu este obligatorie în nord. Studenţii non-musulmani nu sunt obligaţi să studieze islamul, însă unii studenţi nonmusulmani au declarat că au fost supuşi la presiuni în acest sens.
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Conform legii civile, convertirea nu se pedepseşte. Conform legii islamice, convertirea de la islam la o
altă religie este o infracţiune pedepsită cu moartea. Însă art. 1 din Codul Penal nr. 111 din 1969 stipulează că că
sancţiunile penale nu pot fi impuse decât de legea civilă.
Hotărârea 201 din 2001 a Consiliului Comandamentului Revoluţionar (RCC) interzice ramura
wahhabită a islamului şi stipulează pedepse cu moartea pentru adepţii săi dovediţi. Legea 105 din 1970 interzice
credinţa Baha'i. Ambele acte normative sunt încă în vigoare.
Prevederi ale TAL şi ale constituţiei recunosc libertatea religioasă. Cu toate acestea, la finalul perioadei
analizate, Direcţia Naţionalitate şi Paşapoarte din Ministerul de Interne continua să respecte Regulamentul 358 din
1975 care interzicea emiterea de cărţi de identitate naţionale celor care îşi declară apartenenţa la credinţa Baha'i.
Fără acest document official adepţii Baha'i se confruntă cu dificultăţi în înscrierea copiilor la şcoală şi obţinerea
paşaportului.
Conform Art. 92 din constituţie, Curtea Supremă Federală este alcătuită dintr-un număr de judecători,
experţi în jurisprudenţa islamică şi specialişti în drept. Legea ar fi trebuit să reglementeze numărul, metoda de
selecţie şi funcţionarea Curţii. La sfârşitul perioadei analizate legea nu fusese aprobată, lăsând nerezolvată
întrebarea dacă experţii în jurisprudenţă islamică vor fi consultanţi şi consilieri ai judecătorilor sau membri ai
Curţii.
Restricţii asupra libertăţii religioase
În general, politica şi practicile guvernului nu au limitat libera practicare a religiei; însă insurgenţa
continuă a afectat semnificativ capacitatea tuturor credincioşilor de a-şi practica religiile. Mai mult, confiscarea
confesională a autorităţii oficiale în cadrul aparatului de securitate a împiedicat cetăţenii să-şi exercite liber
credinţele.
Toate partidele politice au participat la alegerile din 15 decembrie 2005, inclusive partidele arabe
sunnite care boicotaseră alegerile din ianuarie. Cele două coaliţii arabe sunnite au câştigat în total 55 de locuri în
Consiliul Reprezentanţilor (COR). Arabi suniţi au obţinut funcţiile de vicepreşedinte şi de preşedinte al COR,
precum şi câteva funcţii ministeriale.
Guvernul nu a împiedicat formarea de partide politice pe baza credinţelor religioase sau a interpretărilor
unei doctrine religioase. Deşi coaliţiile politice care au participat la alegerile din decembrie sunt predominant
etnice sau religioase, etnia sau credinţa religioasă nu au fost întotdeauna criterii de participare. De pildă, lista
kurdă, care a câştigat 21 % din locurile în COR, a inclus suniţi, şiiţi, creştini şi Yazidi. Alianţa Irakiană Unită a
inclus şi şiiţi laici şi membri independenţi, neafiliaţi niciunui partid religios.
Deşi guvernul de tranziţie a sprijinit public libertatea individului de a practica orice credinţă religioasă,
s-au înregistrat unele discriminări ale elementelor şiite din guvern împotriva minorităţilor sunnită şi nonmusulmane.
Paşapoartele nu menţionează apartenenţa religioasă a posesorului, dar religia este menţionată explicit
pe cartea de identitate naţională.
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Oficialilor guvernamentali le-a fost permisă afişarea însemnelor religiei lor.
În general studenţilor nu li s-a interzis practicarea unor elemente ale credinţei lor în şcoli; însă în
perioada analizată minorităţile non-musulmane şi arabii laici din unele şcoli au fost obligaţi, sub ameninţarea
violenţei, să respecte practici islamice conservatoare.
Abuzuri împotriva libertăţii religioase
Guvernul nu este implicat în şi nu tolerează abuzuri împotriva dreptului individului la libertate
religioasă. Însă Executivul şi-a concentrat majoritatea resurselor şi atenţiei asupra insurgenţei şi a eforturilor de
reconstrucţie, neavând astfel capacitatea de a rezolva cazurile de abuzz împotriva libertăţii religioase.
Mulţi atribuie escaladarea violenţelor în ţară, mai ales creşterea extraordinară a violenţelor interconfesionale în urma atentatului din 22 februarie 2006 asupra Moscheei de Aur (al- Askariya) din Samarra
teroriştilor care încearcă să semene conficte inter-confesionale. Se estimează că atentatele şi răzbunările care au
urmat atentatului din Samarra au făcut peste o mie de victime şi au afectat peste 60 de moschei din întreaga ţară.
În urma atentatului din Samarra, a devenit to mai greu de determinat cât din violenţe se bazează pe afilierea
religioasă şi cât pe elemente criminale.
Comunitatea arabă sunnită menţionează adesea raiduri ale poliţiei asupra moscheilor şi lăcaşurilor de
cult sunnite ca exemplu de persecuţie din partea guvernului predominant şiit.
Au existat plângeri conform cărora Guvernul Regional din Kurdistan (KRG) are un comportament
discriminatoriu împotriva minorităţilor religioase. În ciuda presupusei discriminări a KRG împotriva minorităţilor
religioase, numeroşi non-musulmani au fugit în nord din regiunile mai volatile din centrul şi sudul ţării, unde
presiunea pentru conformare la interpretările înguste ale învăţăturilor islamice a crescut.
Lideri arabi suniţi au acuzat Organizaţia Badr, miliţia înarmată a Consiliului Suprem pentru Revoluţie
Islamică în Irak (SCIRI), şi miliţia şiită Jaysh al-Mehdi, de asasinarea unor clerici suniţi. Organizaţia Badr a
susţinut că şi-a predat armele şi a devenit o organizaţie strict politică. Însă până la sfârşitul perioadei analizate,
rapoartele privind atacurile miliţiei Jaysh al-Mehdi asupra rezidenţilor şi a locurilor de rugăciune sunnite s-au
înmulţit.
Biserica Armenească a Irakului a colaborat cu oficiali guvernamentali pentru redobândirea proprietăţilor
pe care fostul regim o forţase să le vândă. Deşi Biserica a obţinut preţul pieţei pentru 6 proprietăţi din Mosul,
Basra, Kirkuk, Bagdad şi Dohuk, a fost obligată să vândă aceste bunuri sub presiune. Conducătorii bisericii au
afirmat că discuţiile cu guvernul nu au ajuns la niciun rezultat, însă sunt optimişti în ce priveşte restituirea
proprietăţilor în nord, de către KRG.
Nu s-au înregistrat prizonieri sau deţinuţi pe motive religioase.
Nu s-au înregistrat cazuri de convertire religioasă forţată. S-au înregistrat însă cazuri în care extremişti
islamici au ameninţat, răpit şi ucis mandeeni care au refuzat să se convertească la islam.
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Israel şi Teritoriile Ocupate
Israelul nu are constituţie; însă legislaţia sa recunoaşte libertatea religioasă, şi în general guvernul
respectă acest drept.
Nu s-au înregistrat schimbări în ce priveşte respectarea libertăţii religioase în perioada analizată, iar
politica guvernamentală a contribuit în continuare la practicarea în general liberă a libertăţii religioase; au continuat
însă să existe probleme, generate în primul rând de tratamentul inegal al minorităţilor religioase, şi de
recunoaşterea de către stat doar a autorităţilor religioase ale evreilor ortodocşi în rezolvarea problemelor de statut
personal şi civil ale evreilor.
Relaţiile dintre grupurile religioase au fost adesea tensionate. Tensiunile dintre evreii şi arabii din Israel
au crescut semnificativ după începutul celei de-a doua Intifada, din 2000, când poliţia a ucis doisprezece
protestatari arabi din Israel, evenimente urmate de o investigaţie publică de trei ani. Comisia de Investigaţie Orr,
înfiinţată pentru investigarea evenimentelor, a stabilit că un număr de ofiţeri s-au făcut vinovaţi de comportament
neadecvat şi a concluzionat în 2003 că "abordarea de către guvern a domeniului arab a fost în primul rând neglijentă
şi discriminatorie”, şi că "autorităţile nu au fost suficient de sensibile la nevoile populaţiei arabe, şi nu a luat
suficiente măsuri pentru alocarea resurselor publice în mod egal." Tensiunile au rămas crescute ca urmare a
discriminării instituţionale, juridice şi sociale împotriva cetăţenilor arabi ai ţării.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Conform graniţelor de dinainte de 1967, ţara are o suprafaţă de aprox. 7.685 mile pătrate, şi o populaţie
de aprox. 7 milioane, din care 5,6 milioane evrei (inclusiv evrei stabiliţi în Teritoriile Ocupate), aprox. 1,3 milioane
de arabi, şi aprox. 290.000 de membri ai altor minorităţi. Deşi guvernul consideră aproape 80 % din populaţie
evrei, aprox. 306.000 dintre aceştia nu îndeplinesc condiţiile impuse de definiţia dată de evreii ortodocşi şi nici
definiţia utilizată de guvern pentru procedurile civile. Conform unui studiu guvernamental realizat de guvern în
2004 şi publicat în 2005, aprox. 8% din populaţia majoritară sunt Haredim, sau ultra-ortodocşi, alţi 9 % ortodocşi,
în timp ce 39 % s-au descris ca "respectând tradiţia" sau "tradiţionali”, iar 44 % s-au declarat evrei "seculari",
majoritatea respectând anumite tradiţii iudaice. Un număr în creştere, deşi încă mic de evrei seculari şi tradiţionali
s-au asociat ramurilor conservatoare, reformatoare şi reconstrucţionistă a iudaismului, care nu sunt recunoscute
oficial, pentru rezolvarea problemelor de statut personal şi civil ale membrilor lor. Deşi guvernul nu le recunoaşte
oficial, aceste ramuri ale iudaismului beneficiază de mici finanţări guvernamentale şi sunt recunoscute de
tribunalele din ţară.
Sunt reprezentate numeroase grupuri religioase. Puţin sub 20 % din populaţie sunt non-evrei şi marea
lor majoritate sunt etnici arabi. Dintre ei, musulmanii reprezintă aprox. 12 %, creştinii 3,5 %, druzii 1,5 %, iar
membrii altor religii aprox. 0.5 %. Comunităţile non-iudaice sunt concentrate în nord, în comunităţile beduine din
regiunea Negev în sud, şi în fâşia îngustă ocupată de sate arabe din partea centrală a ţării, în apropiere de Teritoriile
Ocupate. Sunt înregistrate şi comunităţi relativ mici de creştini după evanghelie, evrei mesianici (cei care se
consideră evrei dar cred că Iisus Christos este Mesia) şi Martori ai lui Iehova. Într-un raport media din aprilie 2005,
un conducător al comunităţii evreilor mesianici a estimat comunitatea la aprox. 10.000 de persoane. Surse media
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afirmă de asemeni că numărul evreilor mesianici a crescut rapid în ultimul deceniu, mulţi dintre noii adepţi
provenind din comunitatea de imigranţi ruşi.
Guvernul a raportat că trăiesc în ţară între 60.000 şi 70.000 de muncitori străini angajaţi legal, şi se
estimează că mai există circa 50.000 – 70.000 de muncitori străini ilegali. Două organizaţii non-guvernamentale
care protejează drepturile muncitorilor estimează numărul de muncitori străini legali la aproape 100.000, alţi
aproape 100.000 de muncitori străini fiind angajaţi ilegal. Majoritatea muncitorilor străini sunt romano-catolici,
creştini ortodocşi, buddhişti sau hinduşi.
Legea fundamentală privind demnitatea şi libertatea omului stipulează că ţara este un stat “evreu” şi
“democratic”. Majoritatea membrilor minorităţii non-iudaice sunt în general liberi să-şi practice religia, dar supuşi
unor forme variate de discriminare, unele dintre ele având dimensiuni religioase.
TERITORIILE OCUPATE (INCLUSIV ZONELE AFLATE SUB JURISDICŢIA AUTORITĂŢII
PALESTINIENE)
Autoritatea Palestiniană (AP) nu are o constituţie ratificată, însă Legea Fundamentală Palestiniană
recunoaşte libertatea religioasă, şi în general AP a respectat acest drept în practică. Legea Fundamentală numeşte
islamul religia oficială a ţării, dar îndeamnă la "respect şi inviolabilitate" pentru alte grupuri religioase.
Nu au existat modificări în ce priveşte respectarea de către AP a libertăţii religioase în perioada
analizată. Candidaţii Hamas au câştigat 74 din cele 132 de locuri în Consiliul Legislativ Palestinian în alegerile
din 25 ianuarie 2006. Un nou guvern al AP condus de prim-ministrul Isma'il Haniyyah (Hamas) şi-a depus
jurământul în faţa preşedintelul Mahmud Abbas pe 28 martie. Preşedintele Abbas a luat măsuri pentru a elimina
provocările religioase, deşi au continuat să apară incidente de acest tip. Deşi nu au existat rapoarte privind acţiuni
de şantaj sau abuz ale autorităţilor împotriva creştinilor în perioada analizată, AP nu a luat măsuri pentru
investigarea unor astfel de incidente raportate în trecut.
Israelul îşi exercită în diverse grade controlul asupra Teritoriilor Ocupate. În general, guvernul israelian
respectă libertatea religioasă în Teritoriile Ocupate.
Nu au existat modificări în ce priveşte respectarea de către guvernul israelian a libertăţii religioase în
Teritoriile Ocupate în perioada analizată. Politica de izolare strictă impusă de Israel a limitat capacitatea
palestinienilor de a se deplasa la lăcaşurile de cult şi de a-şi practica religia. Construirea unei bariere de către
guvernul israelian, mai ales în şi în jurul Ierusalimului, a limitat de asemeni serios accesul ma moschei, biserici şi
alte lăcaşuri de cult, şi a împiedicat activitatea organizaţiilor religioase care oferă servicii educaţionale, de sănătate,
ajutoare umanitare şi servicii sociale palestinienilor. Aceste impedimente nu au afectat doar credincioşii şi
organizaţiile religioase, şi uneori guvernul israelian a făcut eforturi pentru a reduce impactul lor asupra
comunităţilor religioase. Guvernul israelian a confiscat terenuri (oferind de regulă mici compensaţii, pe care
bisericile nu le-au acceptat) ale unor instituţii religioase, pentru a-şi putea construi bariera între Ierusalimul de Est
şi Cisiordania. Însă conform guvernului israelian, autorităţile au căutat pe cât posibil să construiască bariera pe
terenuri publice.
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Există în general relaţii bune între creştini şi musulmani, deşi nu lipsesc unele tensiuni. Atitudinile
sociale categorice reprezintă un impediment pentru convertirea de la islam. Relaţiile dintre evrei şi non-evrei, ca
şi cele dintre diversele ramuri ale iudaismului, sunt şi ele tensionate. Tensiunile sociale dintre evrei şi non-evrei
au rămas ridicate în perioada analizată, însă şi violenţa continuă contribuie la tensiunile sociale, în special în
perioada retragerii Israelului din Gaza şi părţi ale Cisiordaniei în 2005. Violenţele lansate de începutul celei de-a
doua intifade în octombrie 2000 a redus semnificativ practicile religioase în multe zone din Teritoriile Ocupate, şi
au afectat grav lăcaşurile de cult şi obiectivele religioase din Teritoriile Ocupate.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Fâşia Gaza se întinde pe 143 de mile pătrate, având aprox. 1,3 milioane de locuitori. Cisiordania
(exclusiv Ierusalimul de Est) acoperă 2.238 mile pătrate, cu o populaţie de aprox. 2.4 milioane de persoane, în
afară de cei aprox. 250.000 de evrei stabiliţi în aşezările din regiune. Ierusalimul de Est are o suprafaţă de 27 mile
pătrate şi aprox. 400.000 de locuitori, în afară de aprox. 180.000 de colonişti israelieni.
Aproape 98 % din palestinienii din Teritoriile Ocupate sunt musulmani suniţi. Conform estimărilor
oferite de fiecare denominaţie creştină (care par semnificativ exagerate), numărul total al creştinilor este de circa
200.000. Alte estimări indică între 40.000 şi 90.000 de membri ai comunităţii creştine. Majoritatea creştinilor sunt
ortodocşi de rit grec; restul sunt protestanţi romano-catolici şi Greco-catolici, ortodocşi, armeni, copţi, maroniţi şi
ortodocşi etiopieni. Creştinii sunt concentraţi în principal în zonele Ierusalim, Ramallah şi Bethlehem. Conform
autorităţilor locale din Bethlehem, din 2002 aproape 2.800 de creştini din zona Bethlehem au părăsit Cisiordania,
plecând în alte ţări. Conform conducătorilor creştini, majoritatea au plecat din motive economice şi de securitate.
O rată scăzută a natalităţii în rândul creştinilor palestinieni a contribuit şi ea la diminuarea comunităţii. Mai există
o comunitate de aprox. 400 samariteni, pe Muntele Gerazim lângă Nablus, Cisiordania.
Adepţii câtorva denominaţii de creştini după Evanghelie, precum şi membri ai Martorilor lui Iehova au
fost semnalaţi în Cisiordania. În Teritoriile Ocupate au funcţionat câteva misiuni religioase străine, inclusiv un
număr mic de pastori creştini evanghelici care se pare că au căutat să convertească musulmanii la creştinism. Deşi
au acţionat discret, AP cunoştea activităţile lor şi în general nu le-a impus restricţii.
Secţiunea II. Situaţia libertăţii religioase
Cadrul juridic / de politici
Legea fundamentală stipulează că principiile Sharia (legea islamică) reprezintă "sursa principală a
legislaţiei."
Bisericile din Ierusalim, Cisiordania şi Gaza sunt incluse în următoarele trei categorii generale: biserici
recunoscute prin acordurile de status quo încheiate cu autorităţile otomane la sfârşitul secolul al XIX-lea, biserici
protestante şi evanghelice înfiinţate între această dată şi 1967, care, deşi există şi funcţionează, nu sunt recunoscute
oficial de AP, şi un număr mic de biserici care au devenit active în ultimul deceniu şi al căror statut este neclar.
Primul grupe de biserici este guvernat de acordurile de status quo semnate în secolul al XIX-lea de
autorităţile otomane şi respectate de AP, care reglementează prezenţa şi drepturile bisericilor ortodoxă de rit grec,
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romano-catolică, ortodoxă armeană, asiriană, ortodoxă siriană, Greco-catolică, coptică şi ortodoxă etipiană. Aceste
biserici sunt recunoscute de guvernul israelian. Ulterior au fost incluse şi biserica episcopală şi cea luterană.
Imediat după înfiinţare, AP a recunoscut aceste biserici şi drepturile lor. Ca şi tribunalele Sharia în islam, acestor
grupuri religioase li se permite administrarea de tribunale ecleziastice ale căror hotărâri au caracter obligatoriu în
probleme de statut personal şi unele dispute legate de proprietăţi funciare. Tribunalele civile nu se ocupă de astfel
de probleme.
Bisericile din cea de-a doua categorie, în care intră Adunarea lui Dumnezeu, Biserica Nazareană şi unele
biserici baptiste au înţelegeri nescise cu AP, bazate pe principiile acordurilor de status quo. Ele pot funcţiona liber
şi pot îndeplini unele funcţii juridice, cum ar fi emiterea de certificate de căsătorie.
Cel de-al treilea grup de biserici constă într-un număr mic de biserici care încearcă să recruteze prozeliţi,
cum ar fi Martorii lui Iehova şi unele grupuri creştine evanghelice. Aceste grupuri s-au confruntat cu piedici în
încercarea de a obţine recunoaştere oficială, piedici atât din partea musulmanilor care se opun prozelitismului, cât
şi din partea creştinilor care se tem că noii sosiţi vor afecta status quo-ul. Însă în general aceste biserici funcţionează
fără restricţii în AP.
În practică, AP solicită declararea afilierii religioase pe documentele de identificare ale palestinienilor.
Toate problemele de statut personal sunt soluţionate în tribunalele ecleziastice ale denominaţiei respective, dacă
ele există.
Islamul fiind religia oficială a AP, instituţiile şi lăcaşurile de cult islamice se bucură de tratament
preferenţial. AP are un Minister pentru Waqf şi Afaceri Religioase, care finanţează construcţia şi întreţinerea
moscheilor şi salariile multor imami palestinieni. Ministerul oferă sprijin financiar limitat şi unor clerici creştini şi
organizaţiilor de caritate creştine. AP nu oferă asistenţă financiară niciunei instituţii sau lăcaş de cult evreu în
Cisiordania; în general acestea se află sub control israelian.
AP impune studierea religiei în şcolile AP, cu cursuri separate pentru creştinii musulmani şi creştini.
Creştinismul pentru creştini şi islamul pentru musulmani sunt materii obligatorii în clasele întâi-şase. Ministerul
Educaţiei şi al Învăţământului Superior al AP (MOEHE) a revizuit manualele din ciclul primar şi secundar. O
analiză USG pe manualele palestiniene a stabilit că, deşi nu îndeamnă la ură inter-confesională, manualele continuă
să cuprindă prejudecăţi, dezechilibre şi inexactităţi.

Iordania
Constituţia recunoaşte libertatea individului de a-şi practica religia şi credinţa în conformitate cu
tradiţiile respectate în Regat, cu condiţia ca ele să nu vină în contradicţie cu moralitatea sau ordinea publică.
Potrivit constituţiei, islamul este religia de stat; practicile religioase care vin în conflict cu interpretarea oficială a
Sharia sunt interzise.
Nu s-au înregistrat modificări în ce priveşte respectarea libertăţii religioase în perioada analizată.

301

Anexa III

Relaţia în general amiabilă între grupurile religioase a contribuit la libertatea religioasă. Relaţiile dintre
musulmani şi creştini sunt în general bune, însă adepţii religiilor nerecunoscute şi musulmanii convertiţi la alte
credinţe se confruntă cu discriminări sociale.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de 55.436 mile pătrate şi 5,9 milioane de locuitori. Peste 95 % sunt musulmani
suniţi. Rapoartele guvernamentale oficiale estimează că 4% din populaţie este reprezentată de creştini; neoficial
însă, guvernul şi conducătorii creştini consideră că cifra reală este mai aproape de 3%. Se estimează că există cel
puţin 20.000 de druzi, un număr mic de musulmani şiiţi, şi sub 400 de credincioşi Baha'i. Nu există statistici privind
numărul celor care nu sunt adepţii niciunei credinţe religioase.
Denominaţiile creştine recunoscute oficial includ bisericile ortodoxă de rit grec, romano-catolică,
Greco-catolică (melkită), ortodoxă armeană, catolică maronită, asiriană, coptă, anglicană, luterană, adventistă de
ziua a şaptea, penticostală unită şi presbiteriană. Alte grupuri creştine, între care baptiştii, creştinii liberi după
Evanghelie, Biserica Nazaretului, Adunarea lui Dumnezeu şi Alianţa Creştină şi Misionară sunt înregistrate la
Ministerul de Interne ca "societăţi”, şi nu ca biserici. Între cei 500.000-600.000 de irakieni din ţară se numără
caldeeni, creştini siriaci şi şiiţi, mulţi dintre ei fiind rezidenţi ilegali sau cu statut de vizitatori.
Cu câteva excepţii, minorităţile religioase nu sunt concentrate geografic. Oraşele Husn, în nord, şi
Fuheis, lângă Amman, sunt predominant creştine. Madaba şi Karak, ambele la sud de Amman, au şi ele comunităţi
creştine semnificative. Partea de nord a oraşului Azraq are o populaţie druză importantă, ca şi oraşul Umm AlJamal în guvernoratul Mafraq. Există comunităţi druze şi în Amman şi Zarka, şi un număr mai mic în Irbid şi
Aqaba. Un număr de şiiţi de origine străină trăiesc pe Valea Iordanului şi în sud. Druzii sunt înregistraţi ca
musulmani şi, având propriul tribunal în Al Azraq, îşi pot administra problemele de statut personal.
Între misiunile religioase străine care funcţionează în ţară se numără Biserica lui Iisus Christos a sfinţilor
zilelor din urmă (mormoni), Martorii lui Iehova, Cruciaţii pentru Christos, Punga Samariteanului, Misiunea
Alianţei Evanghelice, Life Agape, Intervarsity, Navigatorii, Christar, Operaţiunea Mobilizarea, Comitetul Misiunii
Internaţionale Baptiste Sudice, Baptiştii Conservatori, Frontiere, Fratele Andrei, Iezuiţii, Fraţii Creştini, Surorile
Rozariului, Benedictinii, Societatea Misiunii Bisericii Anglicane, Societatea Prietenilor (quakeri), Surorile
Comboni, Micile Surori ale lui Iisus, Religioşii din Nazareth, Surorile Sf. Doroteea, Fiicele Mariei cea de ajutor
(Surorile salesiene), Micile Surori din Nazareth, Mica Familie a Buneivestiri, Surorile Sf. Iosif al înfăţişării,
Basiliennes Chouerites, Surorile Focolare, Franciscanii (OFM), Fiii Divinei Providenţe (Părinţii Don Orione),
Asociaţia Fraternă Internaţională, Institutul Cuvântului Întrupat, Franciscanii Crucii, Surorile Dominicane Sf.
Catherine, Misionarii Franciscani ai Mariei, Misionarii Franciscani ai Inimii Imaculate a Mariei, Fiicele Mariei a
Grădinii Închise, Institutul Theresian şi Misionarii Carităţii.

Kuweit
Constituţia recunoaşte libertatea religioasă, însă guvernul a impus un număr de restricţii asupra acestui
drept. Constituţia prevede de asemeni că statul protejează libertatea de practicare a religiei în conformitate cu
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tradiţiile recunoscute, cu condiţia ca aceasta să nu intre în conflict cu morala sau politica publică. Tot constituţia
declară islamul religie de stat şi Sharia (legea islamică) sursă principală a legislaţiei.
Nu au existat modificări în ce priveşte respectarea libertăţii religioase în perioada analizată. Guvernul a
făcut eforturi de promovare a moderaţiei, prin campanii de informare în şcoli şi sesiuni de training pentru liderii
religioşi. Noul emir a finanţat la Londra o conferinţă internaţională privind moderaţia în islam şi s-a angajat să
finanţeze încă două în anul următor, în SUA şi Rusia.
Relaţia în general amiabilă dintre grupurile religioase din societate a contribuit la libertatea religioasă.
S-au menifestat tensiuni în perioada analizată, în urma unui atentat asupra unei moschei şiite şi a cererilor depuse
de grupurile religioase minoritare privind recunoaşterea instituţiilor lor religioase.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de 6.880 mile pătrate şi aprox. 2,9 milioane de locuitori, din care 973.000 sunt
cetăţeni. Restul sunt rezidenţi şi muncitori străini şi familiile lor. Peste 100.000 de arabi Bidoon (fără nicio
cetăţenie) fie nu au documente oficiale, fie refuză să-şi declare naţionalitatea. Recensământul naţional nu a făcut
diferenţe între musulmanii şiiţi şi suniţi. Conform estimărilor aprox. 70 % din cetăţeni, inclusiv familia
conducătoare, aparţin ramurii sunnite a islamului. Majoritatea celorlalte 30 de procente sunt musulmani şiiţi.
Estimările au fost făcute pe baza votului, adesea bazat pe criterii confesionale, şi a documentelor de stare civilă.
Există aprox. 150 - 200 de cetăţeni creştini, şi un număr mic de cetăţeni Baha’i. Cam 100.000 din rezidenţii fără
cetăţenie kuweitiană sunt şiiţi. Unele zone concentrează comunităţi şiite sau sunnite; de pildă, provincia Jahra are
un număr mici de şiiţi în comparaţie cu suniţii. În cea mai mare parte însă populaţia este bine integrată din punct
de vedere religios.
Populaţia creştină, formată în principal din expatriaţi, este estimată la peste 300.000 de membri, uneori
chiar peste 400.000. Comunitatea creştină include Biserica Anglicană (episcopală) cu aproape 100 de membri
(câteva mii de creştini de alte denominaţii folosesc Biserica Anglicană pentru a-şi ţine slujbele); Biserica Ortodoxă
Armenească cu aprox. 4.000 de membri; Biserica Ortodoxă Coptă cu cel puţin 65.000 de membri; Biserica GrecoCatolică (melchită) cu 1.000 – 2.000 de membri (Greco-catolicii îşi oficiază slujbele într-o casă închiriată, şi nu în
catedrala catolică din oraşul Kuweit); Biserica Ortodoxă de rit grec (numită în arabă Biserica Romano-Catolică,
cu referire la Imperiul Roman de Răsărit al Bizanţului) cu în jur de 3.500 de membri; Biserica Evanghelică
Naţională (Protestantă) cu peste 70 de congregaţii totalizând aprox. 40.000 de membri; şi Biserica RomanoCatolică, cu două biserici oficiale şi un al treilea lăcaş de cult într-o casă închiriată, şi un număr estimat de 250.000
de membri (catolici latini, maroniţi, copţi, catolici armeni, precum şi congregaţiile Malabar şi Malankara folosesc
toate catedrala catolică din Kuwait City).

Liban
Constituţia prevede libertate absolută de credinţă şi garantează libertatea de a practica orice rit religios,
cu condiţia să nu fie deranjată ordinea publică. Constituţia recunoaşte egalitatea între drepturile şi îndatoririle
tuturor cetăţenilor, fără discriminare sau preferinţe, dar stipulează un raport de forţe între principalele grupuri
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religioase. În general guvernul respectă aceste drepturi; există însă unele restricţii, iar prevederea constituţională
privind distribuirea funcţiilor politice conform afilierii religioase poate fi considerată intrinsec discriminatorie.
Nu au existat modificări în ce priveşte respectarea libertăţii religioase în perioada analizată. Situaţia
libertăţii religioase a continuat să fie afectată de Acordul Ta'if din 1989 care stipulează că, în conformitate cu
evoluţia demografică a ţării, reprezentarea musulmanilor în parlament trebuie sporită până la nivelul reprezentării
comunităţii creştine. Conform aceluiaşi accord, funcţiile principale în guvern sunt distribuite pe criteriul afilierii
religioase, astfel încât puterea în cabinet să fie egal distribuită între creştini şi musulmani. Unele grupuri religioase
nu sunt recunoscute oficial, ca Baha'i, buddhiştii, hinduşii şi grupurile creştine protestante neînregistrate. Aceştia
sunt dezavantajaţi în sensul că membrii lor nu pot obţine anumite funcţii guvernamentale, dar nu sunt supuşi
discriminărilor în ce priveşte practicarea propriei religii.
Relaţia în general amiabilă între grupurile religioase din societate a contribuit la libertatea religioasă. Sau înregistrat totuşi tensiuni periodice între grupurile religioase, legate de competiţia pentru putere politică, iar
populaţia continuă să fie afectată de moştenirea unui război civil de 15 ani, desfăşurat în principal pe linii
confesionale. În ciuda acestor tensiuni, bisericile, moscheile şi alte lăcaşuri de cult au continuat să funcţioneze în
paralel, continuând o tradiţie de sute de ani care a transformat ţara într-un loc de refugiu pentru cei care fug din
calea persecuţiei religioase.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de 4.035 mile pătrate şi 4 milioane de locuitori. Întrucât paritatea grupurilor
confesionale rămâne un subiect sensibil, din 1932 nu s-a mai organizat un recensământ naţional. Însă potrivit unui
număr de 3 studii demografice credibile realizate în ultimii 2 ani, 28-35 % din populaţie sunt musulmani suniţi,
28-35 % musulmani şiiţi, 25-39 % creştini şi 5-6 % druzi. În ultimii 60 de ani numărul creştinilor a scăzut constant
în raport cu cel al musulmanilor, mai ales prin emigrarea unui mare număr de creştini maroniţi. Există şi un număr
foarte mic de evrei, credincioşi Baha'i, mormoni, buddhişti şi hinduşi.
Din cele 18 grupuri religioase recunoscute official, 4 sunt musulmane, 12 creştine, unul al druzilor şi
unul al evreilor. Principalele ramuri islamice sunt cea şiită şi cea sunnită. Cele mai mici dintre comunităţile
musulame sunt ordinele şiite alawit şi ismailit. Comunitatea maronită, de departe cel mai mare grup creştin, este
afiliată de secole Bisericii Romano-catolice, dar are propriul patriarh, propria liturghie şi tradiţie ecleziastică. Al
doilea grup creştin ca mărime este cel ortodox de rit grec, format în principal din etnici arabi care-şi ţin liturghia
în limba greacă. Ceilalţi creştini sunt Greco-catolicii, ortodocşii armeni (gregorieni), catolicii armeni, ortodocşii
sirieni (iacobiţi), catolicii sirieni, asirienii (nestorieni), caldeenii, copţii, evanghelicii (inclusiv grupuri protestante
ca baptiştii sau adventiştii de ziua a şaptea) şi latinii (romano-catolici). Druzii, care se definesc ca al-Muwahhideen,
sau "credincioşi în Dumnezeu unicul”, sunt concentraţi în zonele rurale de munte de la sud şi est de Beirut.
Divergenţele şi rivalităţile dintre diversele grupuri datează de multe secole, şi deşi relaţiile dintre adepţii diverselor
confesiuni sunt în general amiabile, identitatea de grup este extrem de importantă în majoritatea aspectelor
interacţiunii culturale.
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Misionarii străini prezenţi în ţară, în principal din biserici creştine catolice şi evanghelice, activează în
misiuni, şcoli, spitale şi lăcaşuri de cult.
Numeroase persoane care fug de persecuţiile şi discriminarea religioasă din statele vecine imigrează în
această ţară, inclusiv kurzi, şiiţi şi caldeeni din Irak sau creştini copţi din Egipt şi Sudan. Nu există cifre exacte,
date fiind lipsa unui recensământ şi tendinţa acestor grupuri de a se integra culturii ţării.

Libia
Ţara nu are constituţie şi nu există prevederi explicite privind libertatea religioasă. O bază pentru
acordarea unui nivel oarecare de libertate religioasă este oferită de Marea Carte Verde a Drepturilor Omului în
Epoca Jamahiriyei, din 6 decembrie 1988, care afirmă: " Religia este personală fiecăruia şi comună tuturor.
Societatea Jamahiriyei interzice monopolul asupra religiei, precum şi exploatarea ei în scopul subversiunii, a
fanatismului, a sectarismului, a spiritului partizan şi a războaielor fratricide." Guvernul se opune formelor militante
ale islamului, pe care le consideră o ameninţare. Guvernul este tolerant faţă de alte grupuri religioase, dar interzice
convertirea musulmanilor la alte religii.
Nu au fost modificări în ce priveşte respectarea libertăţii religioase în perioada analizată. Indivizii au
fost rareori hărţuiţi din cauza practicilor lor religioase, cu excepţia cazurilor în care acestea au fost percepute ca
având o dimensiune şi o motivaţie politică. Adepţii altor religii decât islamul sunt liberi să-şi practice credinţele.
Nu există o lege civilă care să împiedice convertirea de la islam la altă religie.
Relaţia în general amiabilă între grupurile religioase din societate contribuie la libertatea religioasă.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de 703.816 mile pătrate şi 5.765.563 locuitori, din care aprox. 97 % musulmani
suniţi. Nu există o comunitate şiită cunoscută. Există mici comunităţi creştine, compuse aproape exclusiv din
străini, predominant imigranţi africani. O comunitate anglicană mică, formată dintr-un preot resident şi în
majoritate muncitori imigranţi africani şi indieni din Tripoli face parte din dioceza egipteană. Episcopul anglican
al Libiei este rezident în Cairo. Există biserici unitariene în Tripoli şi Benghazi, precum şi mici congregaţii
unitariene împrăştiane în întreaga ţară. Se estimează că există 50.000 de romano-catolici, având doi episcopi –
unul în Tripoli şi unul în Benghazi; ambele comunităţi sunt multinaţionale. Preoţi şi călugăriţe catolice activează
în toate oraşele de coastă principale, şi există un preot şi în oraşul Sebha din sud. Majoritatea lucrează în spitale,
orfelinate, ajutând bătrânii şi persoanele cu handicap. Episcopii, preoţii şi călugăriţele catolice poartă veşmintele
religioase în public, şi nu s-au înregistrat aproape nicio discriminare. Un nunţiu acreditat este rezident în Malta,
un episcop în Tripoli, şi preoţi ortodocşi copţi şi ortodocşi de rit grec atât în Tripoli cât şi în Benghazi.
Există un număr foarte mic de evrei, dar locaţia lor este necunoscută. În 1974 Congresul Mondial al
Evreilor a arătat că nu există mai mult de 20 de evrei în ţară. Comunitatea evreiască, de aproape 35.000 de membri
în 1948, a plecat în Israel şi alte ţări în diverse momente între 1948 şi 1967. guvernul a reabilitat "medina" (oraşul
vechi) din Tripoli şi a renovat centrul comunitar evreiesc, care serveşte în present drept arhivă municipală, însă
sinagoga nu a fost redeschisă.
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În discursul său de Ziua Revoluţiei pe 31 august 2004, liderul libanez Col. Mu'ammar Al-Qadhafi a
cerut acordarea de compensaţii evreilor care au plecat din ţară. Discuţiile privind posibilele compensări pentru
proprietăţile confiscate de la comunitatea evreiască au început în octombrie 2004.

Maroc
Constituţia recunoaşte libertatea individului de a-şi practica religia. Islamul este religia oficială de stat,
iar regele este "Comandant al credincioşilor şi reprezentantul supreme al comunităţii musulmane." Comunităţile
străine non-musulmane îşi practică deschis credinţele.
Nu s-au înregistrat schimbări în ce priveşte respectarea libertăţii religioase în perioada analizată.
Guvernul impune anumite restricţii asupra materialelor religioase creştine şi a încercărilor de prozelitism. Unele
comunităţi religioase mici sunt tolerate, cu niveluri variate de restricţionare oficială. Guvernul monitorizează
activităţile moscheilor şi impune restricţii asupra organizaţiilor musulmane şi islamice ale căror activităţi sunt
considerate a depăşi graniţele practicilor religioase, căpătând un caracter politic.
Deşi relaţia dintre grupurile religioase din societate este în general amiabilă, musulmanii convertiţi la
creştinism se pot confrunta cu ostracizarea socială.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de aprox. 172.320 mile pătrate. Conform recensământului din 2004, populaţia este
de aprox. 30 de milioane de locuitori, din care peste 99 % musulmani suniţi.
Conform liderilor comunităţii evreieşti, există aproape 4.00 de evrei, majoritatea concentraţi în
Casablanca. Numărul estimat de evrei din Rabat este de 200 - 250. Restul cetăţenilor evrei sunt dispersaţi în
întreaga ţară.
Comunitatea creştină de expatriaţi, catolici şi protestanţi, numără aprox. 5.000 de membri practicanţi,
deşi unele estimări merg până la 25.000. Majoritatea creştinilor locuiesc în zonele urbane Casablanca şi Rabat.
Comunitatea Baha'i, de asemeni locuind în mediul urban, are între 350 şi 400 de membri. Guvernul a
recunoscut prezenţa unei comunităţi musulmane şiite, însă dimensiunea ei nu este cunoscută.

Oman
Legea fundamentală, în conformitate cu tradiţia, recunoaşte libertatea de practicare a credinţelor
religioase, dacă aceasta nu încalcă ordinea publică. Guvernul respectă în general această libertate în practică; există
însă un număr de restricţii de facto asupra prozelitismului şi a tipăririi de materiale religioase. Legea fundamentală
declară islamul religie de stat şi stipulează că Sharia este sursa întregii legislaţii.
Relaţia în general amiabilă între grupurile religioase din societate contribuie la libertatea religioasă.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de 119.498 mile pătrate şi 2,33 milioane de locuitori, din care 1,8 milioane sunt
cetăţeni, conform recensământului naţional din 2003. Deşi nu există statistici oficiale privind afilierea religioasă,
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majoritatea cetăţenilor sunt musulmani suniţi sau Ibadhi. Guvernul nu acordă un statut special niciunui grup
religios. Există o comunitate mică, dar semnificativă de musulmani şiiţi, concentrată în zona capitalei şi de-a lungul
coastei Batinah. Ibadhismul, o formă a islamului distinctă de şiism şi de şcolile “ortodoxe” sunnite, este secta
religioasă dominantă în ţară. Oman este singura ţară din lumea islamică a cărei populaţie este majoritar Ibadhi. O
trăsătură distinctă a Ibadhismului este alegerea conducătorului, numit imam, prin consensul comunităţii. În plus,
există o comunitate mică de cetăţeni de etnie indiană-hindusă, şi se pare şi un număr foarte mic de cetăţeni creştini,
provenind din India sau Levant, care au fost naturalizaţi.
Majoritatea non-musulmanilor sunt muncitori imigranţi, fără statut de cetăţeni, din Asia de Sud. Sunt
reprezentate câteva denominaţii creştine.
Deşi nu există informaţii privind grupurile misionare din ţară, există câteva organizaţii cu caracter
religios. Sunt prezenţi clerici ai Bisericii Anglicane, ai Bisericii Reformate a Americii, şi ai altor grupuri
protestante, catolice sau ortodoxe.

Qatar
Constituţia recunoaşte dreptul la practicarea credinţei religioase, în conformitate cu legea şi cu cerinţele
impuse de protejarea sistemului public şi a comportamentului public; guvernul continuă însă să impună unele
restricţii asupra recrutării de prozeliţi de către non-musulmani şi asupra ceremoniilor religioase publice. Religia
de stat este islamul, aşa cum este el interpretat de ordinul strict conservator wahhabit al ramurii sunnite.
Situaţia respectării libertăţii religioase s-a îmbunătăţit uşor în perioada analizată. Constituţia recunoaşte
explicit libertatea religioasă, şi a adoptat legi care recunosc libertatea de asociere şi de adunare publică.
Relaţia în general amiabilă între grupurile religioase din societate contribuie la libertatea religioasă.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de aprox. 4.254 mile pătrate şi aproape 900.000 de locuitori, din care se estimează
că aprox. 200.000 sunt cetăţeni. Dintre cetăţeni, musulmanii şiiţi reprezintă aproape 10 % şi suniţii 90 %.
Majoritatea celor în jur de 600.000 de non-cetăţeni provin din ţările arabe şi din Asia de sud-est, şi sunt muncitori
angajaţi cu contract temporar, în unele cazuri însoţiţi de familii. Aceştia fac parte din următoarele grupuri
religioase: musulmani suniţi şi şiiţi, creştini, hinduşi, buddhişti şi Baha'i. Majoritatea muncitorilor străini şi
familiile lor locuiesc lângă principalele centre economice - Doha, Al Khor, Messaeed şi Dukhan.
Comunitatea creştină este formată din indieni, cetăţeni din Sri Lanka, Filipine, africani, europeni, arabi
şi americani. Între denominaţii se numără cea romano-catolică, ortodoxă, coptă, anglicană şi alte denominaţii
protestante. Comunitatea hindusă este formată aproape exclusiv din indieni, în timp ce cea buddhistă cuprinde
asiatici din Asia de sud, de sud-est şi est. Majoritatea credincioşilor Baha'i provin din Iran. Religia nu este
menţionată pe cărţile de identitate naţionale şi paşapoarte, şi nu este un criteriu pentru acordarea cetăţeniei. Cu
toate acestea majoritatea cetăţenilor qatarezi sunt prin definiţie fie musulmani suniţi fie şiiţi, cu excepţia unui
creştin sirian şi a câtorva adepţi Baha'i şi a familiilor lor, cărora li s-a acordat cetăţenie.
În ţară nu activează deschis niciun grup misionar străin.
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Siria
Constituţia recunoaşte libertatea religioasă, însă guvernul impune restricţii asupra acestui drept. Nu
există o religie oficială de stat, dar constituţia stipulează că preşedintele trebuie să fie musulman şi că jurisprudenţa
islamică este principala sursă a legislaţiei.
Situaţia respectării libertăţii religioase s-a îmbunătăţit uşor în perioada analizată. Guvernul consideră
Martorii lui Iehova “o organizaţie zionistă cu motivaţii politice”.
Relaţia în general amiabilă între grupurile religioase din societate contribuie la libertatea religioasă; sau raportat însă, ocazional, tensiuni minore între grupurile religioase, unele generate de rivalităţi economice mai
degrabă decât de afilierea religioasă.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de 71.498 mile pătrate şi aprox. 18 milioane de locuitori. Musulmanii suniţi
reprezintă aproape 74 % din populaţie (aprox. 12,6 milioane de persoane). Alte grupuri musulmane, între care
alawiţii, ismailiţii şi şiiţii reprezintă în total în jur de 13 % din populaţie (aprox. 2,2 milioane de persoane). Druzii
reprezintă, conform estimărilor, 3 % din populaţie (aproape 500.000 de persoane). Restul de aproape 10 % din
populaţie (în jur de 1,7 milioane persoane) este reprezentat de diverse denominaţii creştine. Marea majoritate a
creştinilor aparţin grupurilor orientale care există în ţară din perioada cea mai tipurie a creştinătăţii. Principalele
grupuri orientale fac parte din bisericile ortodoxe autonome, bisericile unite care îl recunosc pe papa romanocatolic, şi Biserica independentă nestoriană. Există şi o comunitate Yazidi mică. În ţară trăiesc aprox. 40 de evrei.
Obţinerea unor estimări precise privind sub-grupurile religioase a fost dificilă, datorită sensibilităţii guvernului
faţă de problema denominaţiilor religioase.
Cea mai mare denominaţie creştină este Biserica Ortodoxă Greacă, cunoscută în ţară drept Patriarhia
Ortodoxă Greacă a Antiohului şi a Întregului Orient. Biserica Ortodoxă Siriană este cunoscută pentru folosirea
liturghiei siriace. Majoritatea cetăţenilor de origine armeană fac parte din Biserica Apostolică Armenească, ce
foloseşte liturghia armenească. Cea mai mare biserică unită din ţară este Biserica Greco-catolică. Alte denominaţii
unite sunt Biserica Maronită, Biserica Catolică Siriană şi Biserica Catolică Caldeeană, care provine din Biserica
Nestoriană. Între denominaţiile creştine protestante se numără baptiştii şi mennoniţii. Biserica lui Iisus Hristos a
sfinţilor zilelor din urmă (mormoni) este şi ea reprezentată.
Musulmanii suniţi sunt prezenţi în întreaga ţară. Creştinii tind să se concentreze în mediul urban,
majoritatea trăind în Damasc, Aleppo, Hama şi Lattakia, deşi un număr semnificativ locuiesc în guvernoratul
Hasaka din nord-est. majoritatea alawiţilor locuiesc în guvernoratul Lattakia. Majoritatea semnificativă a druzilor
locuiesc în regiunea Jabal al-Arab din sud-est, cei mai mulţi în oraşul Suweida. Cei câţiva evrei rămaşi în ţară sunt
concentraţi în Damasc şi Aleppo. Comunitatea Yazidi se găseşte în special în nord-est.
Sunt prezente grupuri misionare străine, dar acţionează discret.
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Tunisia
Constituţia recunoaşte libertatea religioasă şi dreptul de practicare a religiei, cu condiţia ca aceasta să
nu afecteze ordinea publică, însă guvernul impune anumite restricţii asupra acestui drept. Constituţia stipulează că
islamul este politica oficială de stat şi că preşedintele trebuie să fie musulman. Guvernul nu permite înfiinţarea de
partide politice pe baze religioase şi interzice atragerea de prozeliţi de către non-musulmani.
Nu au existat modificări în ce priveşte respectarea libertăţii religioase în perioada analizată, iar politica
guvernului a contribuit în continuare la practicarea în general liberă a religiei.
Relaţia în general amiabilă între grupurile religioase din societate contribuie la libertatea religioasă.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de 63.170 mile pătrate şi 10 milioane de locuitori. Aproape 99 % din populaţie este
musulmană. Există o comunitate locală mică de musulmani "marabouti" care aparţin frăţiilor spirituale cunoscute
drept "turuq", dar nu există statistici privind dimensiunea sa. Surse de încredere au arătat că mulţi dintre membrii
acestor frăţii au părăsit ţara imediat după câştigarea independenţei, după ce guvernul le-a confiscat construcţiile
religioase şi terenurile (ca şi pe cele ale fundaţiilor islamice). Există de asemeni în jur de 150 de membri ai credinţei
Baha'i.
Comunitatea creştină, compusă din rezidenţi străini şi un mic număr de cetăţeni nativi de origine
europeană şi arabă, numără aprox. 25.000 de membri şi este dispersată în întreaga ţară. Conform capilor bisericilor,
numărul de creştini practicanţi se ridică la aproape 2.000 şi cuprinde câteva sute de cetăţeni nativi convertiţi la
creştinism. Biserica romano-catolică operează 12 biserici, 9 şcoli, câteva biblioteci şi 2 clinici. Există aproape 500
de catolici practicanţi. Pe lângă slujbele religioase, biserica catolică organizează şi activităţi culturale şi de caritate
în întreaga ţară. Biserica Ortodoxă Rusă are aprox. 100 de membri practicanţi, şi o biserică în Tunis şi alta în
Bizerte. Biserica Reformată Franceză are o biserică în Tunis, cu aproape 140 de membri, în principal străini. Şi
Biserica Anglicană are o biserică în Tunis şi câteva sute de membri, predominant străini. Există o comunitate
Adventistă de ziua a şaptea de aproape 50 de membri. Biserica Ortodoxă Greacă, cu 30 de credincioşi, are trei
biserici (în Tunis, Sousse şi Djerba). Uneori, slujbele catolice şi protestante se ţin şi în alte locaţii, cum ar fi
reşedinţele private. Există aproape 50 de Martori ai lui Iehova, din care aproape jumătate străini şi jumătate cetăţeni
nativi. Guvernul a permis unul număr mici de ONG-uri religioase să funcţioneze şi să ofere servicii sociale.
Iudaismul este a treia religie din ţară ca mărime, cu aproape 1.500 de membri. O treime dintre ei locuiesc
în şi în jurul capitalei şi provin în special din imigranţi italieni şi spanioli. Restul trăiesc pe insula Djerba, unde
comunitatea evreiască are o vechime de 2.500 de ani.
Sunt prezente organizaţii şi grupuri misionare creştine străine, dar nu li se permite recrutarea de
prozeliţi.
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Emiratele Arabe Unite
Constituţia recunoaşte libertatea religioasă în conformitate cu tradiţiile, şi în general guvernul respectă
acest drept în practică; există însă şi unele restricţii. Constituţia federală declară islamul religia oficială a ţării.
Nu au existat modificări în ce priveşte respectarea libertăţii religioase în perioada analizată.
Relaţia în general amiabilă între grupurile religioase din societate contribuie la libertatea religioasă.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are aprox. 4,5 milioane de locuitori, din care aproape 85 % nu sunt cetăţeni. Aprox. 85 % din
cetăţeni sunt musulmani suniţi, iar restul şiiţi. Străinii sunt predominant din Asia de sud şi sud-est, deşi un număr
însemnat provine din Orientul Mijlociu, Europa, Asia Centrală, fosta CSI şi America de Nord. Deşi nu există cifre
oficiale, observatorii locali estimează că 55% din populaţia străină este reprezentată de musulmani, 25% de
hinduşi, 10 % de creştini, 5% de buddhişti şi 5 % de alte grupuri religioase, ca Parsi, Baha'i şi Sikh.
La sfârşitul lui 2001 Ministerul Planificării a solicitat informaţii privind afilierea religioasă în primul
recensământ federal. Conform unui raport al ministerului din 2003, bazat pe date colectate în recensământ, 76 %
din populaţia totală este musulmană, 9% creştină şi 15 % “de alte religii”.
În ţară funcţionează organizaţii misionare străine. Guvernul nu le permite să recruteze adepţi din rândul
musulmanilor, însă misionarii desfăşoară activităţi umanitare de dinainte de declararea independenţei ţării în 1971.

Yemen
Constituţia recunoaşte libertatea religioasă, şi guvernul respectă în general acest drept în practică; există
însă unele restricţii. Constituţia stipulează că islamul este religia de stat, iar Sharia (legea islamică) este sursa
întregii legislaţii.
Nu s-au înregistrat schimbări în ce priveşte respectarea libertăţii religioase în perioada analizată, iar
politica guvernului a contribuit în continuare la practicarea în general liberă a credinţelor. Musulmanii şi nonmusulmanii sunt liberi să-şi practice credinţele, însă guvernul interzice convertirea musulmanilor şi recrutarea de
prozeliţi din rândul acestora.
Deşi relaţiile dintre grupurile religioase au rămas în general amiabile şi au contribuit la libertatea
religioasă, s-au înregistrat unele atacuri împotriva evreilor.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de aprox. 328.080 mile pătrate şi aproape 20 milioane de locuitori. Aproape toţi
cetăţenii sunt musulmani, fie din ordinul Zaydi al islamului şiit, fie din ordinul Shafa'i al ramurii sunnite,
reprezentând aprox. 30 % şi respectiv 70 % din populaţia totală. Câteva mii de musulmani ismailiţi locuiesc în
principal în nord.
Aproape întreaga comunitate evreiască a ţării, cândva considerabilă, a emigrat. Mai puţin de 500 de
evrei sunt răspândiţi în partea de nord a ţării, mai ales în vecinătatea Raida şi Saada.
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Există în jur de 3.000 de creştini în întreaga ţară, majoritatea refugiaţi sau rezidenţi străini temporari.
Există aprox. 40 de hinduşi, originari din India, care locuiesc în Aden. În Aden sunt patru biserici, trei romanocatolice şi una anglicană, şi un templu hindus. Se cunosc trei sinagogi care funcţionează în nordul ţării.
Deşi se ştie că există câteva lăcaşuri de cult non-musulmane publice în zona fostului Yemen de Nord,
ele sunt localizate discret, astfel încât să nu atragă atenţia. În această zonă nu există niciun lăcaş de cult nonmusulman recunoscut oficial, În principal deoarece nu s-a înregistrat existenţa unei comunităţi numeroase de
străini rezidenţi, aşa cum s-a întâmplat în sud.
În ţară funcţionează misiuni creştine şi ONG-uri afiliate la grupuri misionare, majoritatea limitându-se
la furnizarea de servicii medicale; altele desfăşoară activităţi de învăţământ şi servicii sociale. Invitate de guvern,
organizaţia Surorile de Caritate au organizat cămine de bătrâni şi persoane cu handicap în Sana'a, Taiz, Hodeida
şi Aden. Guvernul a eliberat vize de rezidenţă preoţilor, astfel încât aceştia să poată satisface nevoile religioase ale
comunităţii. Misiunea Liberă Suedeză (SFM), finanţată de guvernul suedez şi bisericile din Suedia, a organizat o
şcoală tehnică pentru persoanele cu handicap şi săraci în Taiz. Există de asemeni o misiune medicală creştină
olandeză în Saada. O congregaţie baptistă americană afiliată la Southern Baptist Convention a organizat un spital
în Jibla, pe care l-a operat peste 30 de ani înainte să transfere conducerea acestuia către guvern în 2003. Biserica
Anglicană a înfiinţat două clinici de caritate în Aden.
Relaţia în general amiabilă între grupurile religioase din societate contribuie la libertatea religioasă.
Dintre minorităţile religioase, aprox. 1.000 de creştini şi majoritatea evreilor au participat activ într-o
formă sau alta de slujbă sau ritual religios formal, deşi nu întotdeauna într-un lăcaş de cult public.

Afganistan
Constituţia stipulează că "adepţii altor religii sunt liberi să-şi practice credinţa şi să-şi urmeze ritualurile
religioase, în limitele prevederilor legale." Tot constituţia stipulează însă că islamul este "religia de stat” şi că
"nicio lege nu poate fi contrară credinţelor şi prevederilor din religia sfântă a islamului." Deşi guvernul respectă
în general libertatea religioasă, anii de regim taliban şi instituţiile democratice slabe au contribuit la intoleranţa
manifestată prin acte frecvente de hărţuire şi uneori violenţă împotriva musulmanilor reformatory şi a minorităţilor
religioase.
Guvernul a luat măsuri pentru încurajarea libertăţii religioase. În ciuda eforturilor de reformare, s-a
înregistrat o înmulţire a problemelor legate de libertatea religioasă în comparaţie cu anii anteriori. Unele cazuri de
mare impact au stârnit demonstraţii de stradă în principalele oraşe în perioada analizată. Problema caricaturilor
daneze în special a condus la demonstraţii semnificative şi s-a soldat cu peste 12 morţi în întreaga ţară.
Condamnarea celor care se convertesc la alte religii şi cenzura au sporit îngrijorarea privind capacitatea cetăţenilor
de a-şi practica liber religia.
Grupurile minoritare non-musulmane s-au confruntat cu câteva cazuri de discriminare şi persecuţie. Din
cauza presiunii sociale, majoritatea creştinilor îşi ascund afilierea religioasă de vecini şi alţi cetăţeni. Ca urmare,
există prea puţine informaţii privind această comunitate şi provocările cu care se confruntă. Comunităţile Sikh şi
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hindusă, deşi au permisiunea de a-şi practica religia în public, s-au confruntat în continuare cu probleme legate de
obţinerea de terenuri pentru incinerări şi cu hărţuiri în timpul principalelor manifestări religioase. În ce priveşte
populaţia musulmană, relaţiile dintre diversele ramuri ale islamului continuă să fie tensionate. Istoric, comunitatea
minoritară şiită s-a confruntat cu discriminarea din partea suniţilor majoritari, discriminare încă prezentă în ţară.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de 251.738 mile pătrate şi aprox. 25,8 milioane de locuitori. Date exacte privind
demografia religioasă nu există, deoarece nu s-a mai organizat niciun recensământ naţional official de câteva
decenii. Observatorii estimează că 80 % din populaţie este musulmană sunnită; 19 % musulmană şiită; iar alte
grupuri religioase, între care Sikh, hinduşi şi evrei formează mai puţin de 1% din populaţie. Există şi o comunitate
mică de creştini, care îşi ascund afilierea religioasă. Nu există cifre exacte privind dimensiunile sale, dar estimările
variază între 500 şi 8.000 de membri. În plus, există grupuri mici de adepţi ai altor religii, în majoritate străini
buddhişti.
Tradiţional, religia dominantă este ramura islamului sunnit care respectă şcoala de jurisprudenţă Hanafi.
În ultimii 200 de ani, suniţii au urmat exemplul dat de madrassah Darul Uloom din Deoband, lângă Delhi, India.
Şcoala Deobandi caută de multă vreme să "purifice" islamul, prin eliminarea presupuselor împrumuturi nonislamice şi accentuarea modelelor despre care se crede că au fost impuse de Coran şi de practicile zilnice ale
Profetului Mahomed. În plus, teoreticienii Deobandi s-au opus adesea elementelor percepute drept influenţe
occidentale. O mare parte a populaţiei a îmbrăţişat sunnismul Hanafi cu influenţe Deobandi, deşi o minoritate
importantă a aderat la o versiune mai mistică a islamului, cunoscută drept sufism. Sufismul pune accentual pe
ordine sau frăţii care urmează lideri religioşi carismatici.
Există câteva regiuni omogene din punct de vedere religios. Musulmanii suniţi pashtun, concentraţi în
jurul oraşului Kandahar, domină sudul şi estul ţării. Leagănul şiiţilor Hazaras este Hazarajat, înălţimile muntoase
centrale din jurul Bamiyan. Provinciile nord-estice sunt tradiţional locuite de populaţia ismailită. Alte zone, între
care capitala Kabul, sunt mai eterogene. În şi în jurul oraşului nordic Mazar-e Sharif, de pildă, trăiesc suniţi (între
care etnici pashtun, turcmeni, uzbeci şi tadjici) şi şiiţi (Hazara şi Qizilbash), inclusiv ismailiţi şiiţi.
În trecut trăiau în ţară şi mici comunităţi de hinduşi, credincioşi Sikh, evrei şi creştini; dar majoritatea
membrilor acestor comunităţi au emigrat. Chiar şi în cele mai bune perioade, minorităţile non-musulmane
reprezentau mai puţin de 1% din populaţie. Majoritatea membrilor hinduşi şi Sikh, cândva aprox. 50.000 de
personae, s-au refugiat în străinătate în lungii ani de conflicte; după căderea regimului taliban unii membri ai
minorităţilor au început să revină în ţară. Numărul estimat al non-musulmanilor era de câteva sute la sfârşitul
regimului taliban. În perioada analizată, în ţară trăiau aprox. 1,500 Sikh şi 100 de familii hinduse. Există cinci –
şase gurdwara, lăcaşuri de cult Sikh, în Kabul, unde credincioşii sunt liberi să se roage şi unde au fost înregistrate
puţine ameninţări. Populaţia hindusă mai discretă s-a confruntat cu foarte puţine hărţuiri. Există în jur de şase
temple hinduse în patru oraşe. Alte 18 au fost distruse în timpul războiului. Există o biserică creştină şi o sinagogă.
O parte din cei convertiţi la creştinism ca refugiaţi s-au întors în ţară. Alţii s-au născut în sânul altor grupuri
religioase, dar conform tradiţiei neoficiale a statului toţi cetăţenii sunt consideraţi musulmani.
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În ţară activează câteva grupări misionare, dar cele care recrutează adepţi în mod activ păstrează secretul
asupra activităţilor lor, pentru a evita hărţuirea sau arestarea de către autorităţile locale.
Secţiunea II. Situaţia libertăţii religioase
Cadrul juridic / de politici
Constituţia proclamă islamul "religie de stat", dar nu interzice practicarea altor religii. Ea stipulează că
“adepţii altor religii sunt liberi să-şi practice credinţele şi ritualurile religioase, în limitele prevederilor legii." Tot
constituţia afirmă că "nicio lege nu poate fi contrară credinţelor şi prevederilor religiei sfinte a islamului."
Constituţia nu face referire la Sharia. Conform Art. 7, statul se angajează să respecte Declaraţia
Universală a Drepturilor Omului şi tratatele şi convenţiile internaţionale semnate de ţară.
Art. 34 al constituţiei protejează libertatea de exprimare şi libertatea presei. Legea presei, adoptată în
2002, interzice informaţii care "ar putea reprezenta o insultă la adresa religiei sfinte a islamului şi a altor religii."
Ambiguitatea acestei exprimări permite folosirea abuzivă a acestei clauze pentru limitarea libertăţii presei şi
intimidarea jurnaliştilor.
Prozelitismul este practicat cu discreţie; nu există legi care să interzică această practică, deşi ea este
considerată contrară credinţelor islamului. Convertirea de la islam la altă religie este considerată apostazie şi
pedepsită cu moartea conform unelor interpretări ale Sharia. Deşi nu este interzisă din punct de vedere juridic,
convertirea de la islam este puternic descurajată, iar consecinţele sale legale depind de interpretarea juridică.
Doar sărbătorile islamice au statut de sărbători publice naţionale.

Bangladesh
Constituţia declară islamul religie de stat, dar recunoaşte dreptul individului de a-şi declara, practica sau
promova propria religie – în limitele legii, ale ordinii publice şi ale moralităţii. Constituţia stipulează că fiecare
comunitate sau denominaţie religioasă are dreptul de a-şi înfiinţa, susţine şi administra propriile instituţii
religioase. Deşi guvernul susţine public libertatea religioasă, atacurile asupra minorităţilor religioase şi etnice au
continuat să pună probleme. Religia are o influenţă puternică asupra politicului, iar guvernul este sensibil la
conştiinţa islamică a aliaţilor săi politici şi a majorităţii cetăţenilor săi.
Nu s-au înregistrat schimbări în ce priveşte respectarea libertăţii religioase în perioada analizată.
Cetăţenii au avut în general libertatea de a-şi practica religia, însă autorităţile, inclusiv poliţia, au acţionat adesea
ineficient în impunerea legii şi a ordinii şi uneori au întârziat în sprijinirea minorităţilor religioase în cazuri de
hărţuire sau violenţă.
Relaţia în general amiabilă între grupurile religioase din societate contribuie la libertatea religioasă, însă
minorităţile hindusă, creştină şi buddhistă s-au confruntat cu discriminări şi uneori violenţe din partea majorităţii
musulmane. Hărţuirea ahmadiţilor a continuat, ca şi protestele celor care cer ca ahmadiţii să fie declaraţi nonmusulmani.

313

Anexa III

Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de 55.126 mile pătrate şi 146 milioane de locuitori. Musulmanii suniţi reprezintă
88% din populaţie. Aproape 10 % din populaţie este hindusă. Restul este reprezentat în principal de creştini (în
special romano-catolici) şi buddhişti Theravada-Hinayana. Comunităţile minoritare etnic şi religios se suprapun
adesea, şi sunt concentrate în Chittagong Hill Tracts şi regiunile nordice. Buddhiştii pot fi găsiţi predominant în
comunităţile indigene (non-bengaleze) din Chittagong Hill Tracts. Bengalezi şi creştini de etnii minoritare locuiesc
în multe comunităţi din întreaga ţară; în oraşe ca Barisal, Gournadi (Barisal), Baniarchar în Gopalganj,
Monipuripara în Dhaka, Christianpara în Mohakhali (Dhaka), Nagori în Gazipur. Există de asemeni mici
comunităţi de musulmani şiiţi, Sikh, Baha'i, animişti şi ahmadiţi. Estimările privind numărul lor variază de la
câteva mii la 100.000 de membri pentru fiecare denominaţie. Nu există o comunitate evreiască semnificativă, nici
un număr semnificativ de imigranţi evrei. Nu există sinagogi sau alte instituţii evreieşti.
Religia este o parte importantă a identităţii comunitare a cetăţenilor, chiar şi pentru cei care nu iau parte
activ la rugăciuni şi slujbe. Un sondaj naţional realizat la sfârşitul lui 2003 confirma că religia este considerată cel
mai important element de auto-identificare; ateismul este extrem de rar.
Majoritatea “rezidenţilor străini” sunt foşti emigranţi reveniţi în ţară. Nu există estimări credibile privind
numărul de misionari, dar un număr de denominaţii creştine au deschis şcoli, orfelinate şi alte programe sociale în
întreaga ţară. Un număr important de misionari creştini, stabiliţi în special în Dhaka şi Chittagong, desfăşoară
proiecte de dezvoltare socială. În fiecare an comunitatea musulmană Tabliqui organizează Biswa Itjema, a doua
adunare a musulmanilor în lume ca mărime, în care credincioşii musulmani sunt încurajaţi să se dedice mai mult
islamului.

Kârgâzstan
Constituţia şi legislaţia recunosc libertatea religioasă, şi în general guvernul respectă acest drept în
practică; totuşi, guvernul restricţionează activităţile grupurilor islamice radicale pe care le consideră o ameninţare
la adresa stabilităţii şi a securităţii ţării. Constituţia stipulează că separarea religiei de stat, într-un stat secular.
Guvernul nu sprijină nicio religie.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de 77.181 mile pătrate şi aprox. 5,1 milioane de locuitori. Ultimele date oficiale ale
Comitetului Naţional de Statistică indică următoarea componenţă etnică: kârgâzi 67,4%; uzbeci 14,2%; ruşi
10.3%; dungani (etnici chinezi musulmani) 1,1%; uighuri (etnici turci musulmani), 1%; alte etnii 6.4%.
Islamul este credinţa predominantă. Surse oficiale estimează că până la 80 % din locuitori sunt
musulmani. Majoritatea musulmanilor sunt suniţi; există şi un număr de şiiţi (aprox. 1.000). Conform SARA, în
mai 2006 erau aprox. 1.643 moschei, din care 1.623 înregistrate, şi şapte institute de învăţământ superior islamic.
Conform unor estimări oficiale recente, aproape 11% din populaţie este reprezentată de ortodocşi de rit rusesc,
deşi unii specialişti consideră că este vorba doar de 8 %. Ţara are 44 de biserici ortodoxe ruse, o mănăstire de
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maici ortodoxă şi o şcoală parohială. Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea operează 30 de biserici în întreaga ţară.
Evreii, buddhiştii şi romano-catolicii reprezintă în jur de 3% din populaţie, şi îşi practică religiile liber, într-o
sinagogă, un templu şi respectiv trei biserici. În plus, există 265 lăcaşuri de cult protestante înregistrate. Între
denominaţiile protestante se numără baptiştii, penticostalii, luteranii, presbiterienii. Există 12 lăcaşuri de cult
înregistrate ale credincioşilor Baha'i.
Comunitatea evreiască mică din Bişkek organizează studii culturale informale şi oferă servicii
umanitare, în special distribuirea de alimente bătrânilor. Există şi practici religioase sincretice. Cea mai importantă
este o biserică baptistă din regiunea Naryn, ai cărei membri sunt predominant etnici kârgâzi. Deşi urmează
ritualurile creştine, au încorporat în acestea metode de rugăciune islamice. Nu există estimări oficiale privind
numărul ateilor.
Islamul este practicat pe scară largă şi în zonele urbane şi în cele rurale. Ortodoxia rusă se concentrează
de regulă în oraşe cu o populaţie de etnie rusă importantă. Şi alte credinţe sunt practicate în special în oraşele în
care respectivele comunităţi tind să se concentreze. Există o corelaţie între etnie şi religie; etnicii kârgâzi sunt în
principal musulmani, în timp ce etnicii ruşi aparţin fie bisericii ortodoxe ruse, fie uneia din denominaţiile
protestante. În timp ce majoritatea se declară musulmani, un număr semnificativ dintre aceştia par a fi credincioşi
doar cu numele, şi se identifică cu această credinţă din motive istorice sau etnice. Şi un număr semnificativ de
ortodocşi par a nu fi practicanţi.
În ţară funcţionează o serie de grupuri misionare. S-au înregistrat la SARA misionari din Republica
Coreea, Marea Britanie, Statele Unite, Turcia, Arabia Saudită, Algeria, India, Kazahstan, Taiwan, Tadjikistan şi
Rusia, reprezentând în jur de 20 de grupuri religioase şi denominaţii, între care islamul, Martorii lui Iehova sau
presbiterienii coreeni. Conform SARA, din 1996 s-au înregistrat aproape 1.133 de misiuni, din care în jur de 870
creştine şi 263 musulmane. În perioada analizată au activat în ţară 85 de misiuni, din care 62 creştine şi 23
musulmane. Conform statisticilor oficiale, de la declararea independenţei autorităţile au ordonat unui număr de
aprox. 20 de misionari, care promovau idei contrare tradiţiilor musulmanilor locali, să părăsească ţara. În perioada
analizată niciun misionar nu a fost expulzat, nici unuia nu li s-a cerut să părăsească ţara şi nu li s-a refuzat
înregistrarea.

Maldive
Constituţia din 1997 desemnează islamul religie oficială de stat. Guvernul interpretează această
prevedere drept obligativitatea ca toţi cetăţenii să fie musulmani. Libertatea religioasă este semnificativ limitată.
Legea interzice practicarea oricărei alte religii în afară de islam. Preşedintele este "autoritatea supremă care
promovează preceptele islamului." Reglementările guvernamentale se bazează pe legea islamică (Sharia).
Străinilor non-musulmani li se permite să-şi practice religia în particular.
Nu s-au înregistrat schimbări în ce priveşte respectarea libertăţii religioase în perioada analizată.
Libertatea religioasă rămâne strict limitată.
Conform multor oficiali şi interlocutori, majoritatea cetăţenilor consideră islamul drept cea mai
importantă trăsătură distinctivă a societăţii lor, despre care cred că promovează armonia şi identitatea naţională.
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Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara este un arhipelag de aprox. 1.200 de atoli de corali şi insule împrăştiate pe 500 de mile pătrate în
Oceanul Indian, la sud-vest de India, şi are în jur de 350.000 de locuitori.
Populaţia reprezintă un grup etnic distinct care îşi are originile istorice în comunităţile sud-indiană,
sinhaleză şi arabă. Marea majoritate a populaţiei musulmane practică islamul sunnit. Străinilor non-musulmani,
inclusiv celor peste 500.000 de turişti care vizitează ţara în fiecare an (predominant europeni şi japonezi) şi aprox.
31.000 de muncitori străini (provenind în special din Pakistan, Sri Lanka, India şi Bangladesh) li se permite în
general să-şi practice religia în particular. Deşi turiştilor şi muncitorilor străini musulmani le este permisă
participarea la slujbele moscheilor locale, majoritatea îşi practică ritualurile islamice în particular sau la moscheile
din staţiunile în care muncesc sau sunt cazaţi.
Secţiunea II. Situaţia libertăţii religioase
Cadrul juridic / de politici
Guvernul respectă o legislaţie civilă bazată pe Sharia. În cazul în care o anumită situaţie nu este
reglementată de legea civilă, de exemplu unele cazuri de divorţ şi adulter, se aplică Sharia.
Străinilor nu li se permite să importe articole considerate "contrare islamului”, ca alcoolul, produsele
din carne de porc sau obiecte religioase considerate “idoli”. Băutirile alcoolice sunt premise turiştilor în staţiuni,
dar legea interzice oferirea de alcool cetăţenilor.
Sărbătorile musulmane sunt în general sărbători naţionale.

Pakistan
Ţara este o republică islamică. Islamul este religia de stat, iar constituţia impune ca legile să se
conformeze islamului. Constituţia stipulează că "în limitele legii, ale ordinii publice şi ale moralităţii, fiecare
cetăţean are dreptul de a-şi afirma, practica şi promova religia". În practică însă guvernul impune restricţii asupra
libertăţii religioase. Libertatea de expresie este, conform constituţiei, "supusă oricăror restricţii rezonabile impuse
de lege întru gloria islamului." Ţara a fost creată ca patrie a musulmanilor, deşi fondatorii ei nu au proiectat-o ca
stat islamic.
În perioada analizată guvernul a luat unele măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei minorităţilor religioase,
dar probleme grave încă persistă. Legislaţia discriminatorie şi lipsa unor acţiuni guvernamentale împotriva acelor
forţe sociale ostile celor care practică o altă credinţă au alimentat intoleranţa religioasă şi acte de violenţă şi
intimidare împotriva minorităţilor religioase.
Datorită amendamentului constituţional din 1974 care îi declară non-musulmani, membrii comunităţii
ahmadite s-au confruntat în continuare cu piedici juridice împotriva religiei lor. Deşi alte comunităţi religioase
minoritare pot în general să-şi practice religia, şi membrii lor se confruntă cu discriminări guvernamentale, la fel
ca şi membrii anumitor şcoli de gândire islamice.
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În perioada analizată, guvernul şi-a menţinut apelurile la toleranţă religioasă, a colaborat cu lideri
religioşi moderaţi la organizarea unor programe de armonizare a credinţelor religioase, şi-a menţinut interdicţia
asupra şi a luat măsuri active de limitare a activităţilor organizaţiilor teroriste şi confesionale, a implementat un
program de înregistrare a şcolilor religioase islamice (madrassah), şi a continuat reforma programei de învăţământ
public în vederea eliminării intoleranţei religioase.
Relaţiile dintre comunităţile religioase sunt tensionate. Discriminarea socială împotriva minorităţilor
religioase este generalizată, şi se înregistrează violenţe îndreptate asupra acestor grupuri. Indivizi şi grupări
teroriste şi extremiste acţionează împotriva congregaţiilor religioase. S-au înregistrat peste 110 morţi în acţiuni
violente inter-confesionale, inclusiv atentate teroriste organizate de Lashkar-i-Jhangvi (LJ), în perioada analizată.
Un număr mare de victime s-a înregistrat în rândul musulmanilor şiiţi şi suniţi. Muttahida Majlis-i-Amal (MMA),
o coaliţie de partide politice islamiste, şi-a continuat retorica politică prin care cere islamizarea sporită a guvernului
şi a societăţii.
Unii membri ai MMA au făcut însă eforturi pentru a elimina discursurile împotriva creştinilor, a
hinduşilor, a buddhiştilor, a comunităţilor Sikh şi Parsi. Sub presiunea guvernului mulţi lideri ai MMA s-au alăturat
eforturilor de promovare a toleranţei religioase. Violenţele şi discriminările pe criterii religioase au continuat însă.
Retorica anti-ahmadită şi anti-semită a fost folosită în continuare, deşi discursurile împotriva adepţilor ismailiţi ai
lui Aga Khan au fost în general abandonate.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de 310.527 mile pătrate şi aprox. 162 milioane de locuitori. Cifrele oficiale privind
demografia religioasă, bazate pe ultimul recensământ, realizat în 1998, arată că aprox. 96 % din populaţie (148,8
milioane de persoane) sunt musulmani, 2,02 % (2,44 milioane) sunt hinduşi, 1,69% (2,09 milioane) sunt creştini
şi 0,35 % (539.000) "de alte religii”, inclusiv ahmadiţi.
Majoritatea musulmanilor din ţară sunt suniţi. Zece la sută (aprox. 14,9 milioane) sunt şiiţi. Şiiţii afirmă
că această cifră nu este reală, şi că cel puţin 20% din populaţie este şiită, din şcoala de gândire Qom (aproape 40
%) şi Najaf (aproape 60 %). Guvernul estimează că între şiiţi se numără aprox. 750.000 de Ismailiţi, majoritatea
adepţi ai lui Aga Khan. Se estimează că 80.000 de ismailiţi aparţin şcolii de gândire Bohra sau altor şcoli mai mici.
Şiiţii sunt răspândiţi în toată ţara, dar comunităţi importante se află în Karachi, Gilgit şi unele zone din Balochistan.
Ismailiţii pot fi găsiţi în principal în Hunza, Karachi şi Baltistan. Majoritatea comunităţii musulmane sunnite se
împarte în trei şcoli de gândire principale (Brailvi, Deobandi şi Ahl-e-Hadith) şi o mişcare socio-politică, Jamaat
Islami (JI), care îşi are propria ideologie, şcoli şi moschei. Adepţii Ahl-e-Hadith reprezintă cel mult 5 % din
musulmani, şi se concentrează în Punjab. Nu există cifre exacte privind adepţii JI, întrucât membrii îşi declară
întotdeauna apartenenţa la o altă şcoală. În general, aceştia pot fi găsiţi mai ales în centrele urbane. Atât liderii
Brailvi cât şi cei ai Deobandi susţin că şcolile lor reprezintă până la 80 % din populaţia musulmană totală.
Observatory neutri consideră că Brailvi rămâne şcoala cea mai mare, reprezentând aprox. 60 % din toţi
musulmanii, iar Deobandi aprox. 20 %, dar în creştere. Comunitatea Brailvi formează majoritatea în Sindh şi
Punjab. Deobandi se găsesc în general pe fâşia Pashtun din nordul Punjab, şi în regiunea nordică Balochistan, deşi
numărul lor creşte şi în Karachi şi zona Seraiki din Punjab.
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Există şi un număr de grupuri mai mici, care se consideră musulmane. Cel mai notabil dintre ele este
grupul Zikri, cu aproape 200.000 de membri în Gwadar, Balochistan. Majoritatea suniţilor îi consideră pe Zikri
non-musulmani, din cauza ceremoniilor lor religioase specifice, între care pelerinajul la Turbat, Balochistan.
Ahmadiţii au fost declaraţi oficial non-musulmani din cauza credinţei lor că Profetul Mahomed este urmat de un
alt profet care să revitalizeze religia. Ahmadiţii boicotează recensămintele încă din 1974, cifrele oficiale în această
privinţă fiind aşadar inexacte. Conducătorii lor susţin că există cel puţin 2 milioane de membri, concentraţi în
capitala lor spirituală Chenab Nagar, Punjab (pe care ahmadiţii o numesc Rabwah).
Non-musulmanii sunt estimaţi oficial la 4% din populaţie, deşi conducătorii lor susţin că cifra reală este
în jur de 10 %. Creştinii, al căror număr oficial este de 2,09 milioane, susţin că au 4 milioane de membri, 90% din
ei locuind în Punjab. Cea mai mare denominaţie creştină este Biserica Protestantă a Pakistanului, o organizaţieumbrelă, membră a Comuniunii Anglicane. Romano-catolicii formează al doilea grup ca mărime, restul fiind
reprezentat de diverse alte denominaţii evanghelice. Dioceza catolică din Karachi estimează că în Karachi locuiesc
120.000 de catolici, în restul regiunii Sindh - 40.000, iar alţi 5.000 în Quetta, Balochistan. Un număr de hinduşi
din castele inferioare din Sindh s-au convertit la creştinism. Hinduşii sunt estimaţi oficial la 2,44 milioane, dar
conducătorii lor susţin că numărul real este în jur de 4 milioane. Majoritatea trăiesc în Sindh, unde reprezintă
aprox. 8% din populaţie. Membrii comunităţilor Parsi, Sikh şi buddhistă se ridică la aprox. 20.000 pentru fiecare
credinţă, în timp ce liderii Baha'i susţin că au 30.000 de susţinători. Mica dar influenta comunitate Parsi este
concentrată în Karachi. Unele triburi din Balochistan şi NWFP practică religii animiste tradiţionale.
Mai puţin de 0.5 % din populaţie a refuzat să-şi declare religia sau a declarat că nu aparţine niciunui
grup religios.
Nu există date disponibile privind participarea activă la serviciile sau ritualurile religioase. Adesea
religia joacă un rol important în viaţa de zi cu zi. Majoritatea musulmanilor participă la rugăciuni vinerea, ziua de
sărbătoare a islamului. Mulţi fac cel puţin una din cele cinci rugăciuni zilnice. În luna de Ramadan, chiar şi
musulmanii mai puţin fervenţi se roagă şi postesc. Aproape 70% din catolicii vorbitori de limbă engleză participă
regulat la slujbe; la fel şi un procent mult mai mic de vorbitori urdu.
Sunt practicate mai multe versiuni de hinduism. Templele hinduse sunt împrăştiate în întreaga ţară, deşi
majoritatea sunt folosite ca locuinţe. Participarea la serviciile religioase este mult mai mare în timpul sărbătorilor
hinduse, ca Diwali şi Holi.
Comunitatea Sikh desfăşoară cu regularitate adunări ceremoniale în locurile sfinte din Punjab.
Principalele destinaţii de pelerinaj Sikh sunt Nankana Sahib (unde s-a născut fondatorul religiei Sikh, Guru Nanak,
în 1469), Hasan Abdal (un templu unde se păstrează amprenta mâinii sale) şi Kartar Poora (sau Daira Baba Nanak
Sahib) din Districtul Narowal (unde a murit Guru Nanak).
Populaţia parsi, care practică religia zoroastriană, nu are servicii religioase regulate, cu excepţia unei
sărbători religioase de 10 zile în august, numită Naurooz ("ziua nouă"). La aceste ceremonii ar trebui să participe
toţi membrii comunităţii, şi se pare că majoritatea o fac. În restul anului, credincioşii se roagă în templele Parsi.
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Misiuni străine s-au deschis în ţară. Cel mai mare grup misionar creştin a început traducerea Bibliei
pentru Biserica Pakistanului. Un grup misionar anglican a înfiinţat câteva misiuni care să contribuie la activitatea
administrativă şi educativă a Bisericii Pakistanului. Misionarii catolici, majoritatea franciscani, lucrează cu
personae cu handicap.
Secţiunea II. Situaţia libertăţii religioase
Cadru juridic / de politici
Constituţia declară islamul religie de stat. Ea recunoaşte dreptul minorităţilor de a-şi practica şi declara
religia, dar în practică guvernul limitează libertatea religioasă, mai ales în ce îi priveşte pe ahmadiţi.
Deoarece ahmadiţii nu-l consideră pe Profetul Mahomed ultimul profet al islamului, un amendament
constituţional din 1974 declară non-islamică această comunitate, care se consideră islamică. În 1984, guvernul a
adăugat Secţiunea 298(c), denumită în general “legile anti-ahmadite”, în Codul Penal. Alte minorităţi religioase
sunt în general libere să-şi practice religia; însă în unele zone minorităţilor religioase nu li se permite afişarea
publică a anumitor imagini religioase şi, din cauza legislaţiei discriminatorii, membrii lor se tem adesea să-şi
declare liber afilierea religioasă.
Ordonanţele Hudood incriminează violul, relaţiile sexuale extraconjugale, furtul, consumul de alcool şi
jocurile de noroc, şi se aplică atât musulmanilor cât şi non-musulmanilor.
Conform legii împotriva terorismului, orice acţiune, inclusiv orice declaraţie menită să stârnească ura
religioasă se pedepseşte cu până la 7 ani de temniţă grea. Nu se acceptă eliberarea pe cauţiune dacă judecătorul
are motive să creadă că acuzatul este vinovat, însă legea este aplicată selectiv.
Presiunea liderilor societăţii, a liderilor religioşi sau politici împiedică de regulă tribunalele să protejeze
drepturile minorităţilor. Aceleaşi presiuni obligă judecătorii să ia măsuri severe împotriva oricăror fapte percepute
drept jigniri la adresa ortodoxiei islamice sunnite. Cazurile de discriminare pe criterii religioase sunt rareori aduse
în atenţia justiţiei, deoarece este puţin probabil ca deciziile să fie obiective.
Codul Penal al ţării include în mod deschis un număr de prevederi ale legii islamice (Sharia), aplicabile
atât musulmanilor cât şi non-musulmanilor. Sistemul judiciar încorporează câteva sisteme diferite, cu jurisdicţii
care se suprapun şi uneori concurează unele cu altele, şi care reflectă diferenţele dintre jurisprudenţa civilă, penală
şi islamică. Tribunalul federal Sharia şi completul curţii supreme Sharia funcţionează drept curţi de apel pentru
anumite sentinţe ale tribunalelor penale în cazuri aflate sub incidenţa Ordonanţelor Hudood, iar judecătorii şi
avocaţii în aceste tribunale trebuie să fie musulmani.
Apartenenţa religioasă este menţionată pe paşapoarte şi documentele de identitate naţională.
Statul finanţează construcţia şi întreţinerea moscheilor şi salariile clericilor islamici. Guvernele
provinciale şi cel federal sunt responsabile pentru anumite proprietăţi religioase aparţinând comunităţilor
minoritare, acestea din urmă afirmând că autorităţile nu au alocat suficiente fornduri pentru protejarea şi
întreţinerea lor. Guvernul colectează o taxă de 2,5% de la toţi musulmanii şiiţi, fonduri distribuite moscheilor
sunnite şi fundaţiilor umanitare. Nu se oferă servicii asemănătoare celorlalte grupuri religioase.
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Guvernul a naţionalizat toate şcolile parohiale şi liceele din Punjab şi Sindh în 1972. Guvernul
provinciei Sindh a supervizat un program de de-naţionalizare treptată între 1985 şi 1995, iar guvernul regiunii
Punjab a lansat un program asemănător în 1996. De-naţionalizarea în 2003 a Colegiului Creştin Forman, considerat
cea mai importantă instituţie de învăţământ înfiinţată de creştini în ţară, şi transferul său în decembrie 2003
proprietarilor iniţiali, Biserica Presbiteriană USA (PCUSA), a contribuit la eliminarea obstacolelor juridice.
Politicile guvernamentale nu asigură protecţie egală grupurilor religioase minoritare şi majoritare.
Musulmanii suniţi par a fi preferaţi pentru ocuparea funcţiilor publice. Înregistrarea cetăţenilor cu drept de vot se
face în mod discriminatoriu faţă de ahmadiţi, motiv pentru care aceştia continuă să boicoteze alegerile.
Câteva sărbători religioase musulmane sunt considerate sărbători naţionale, între care Eid al-Fitr, Eid
al-Azha, Ashura (zilele a zecea şi a unsprezecea a lunii Muharram) şi ziua de naştere a Profetului Mahomed.
Sărbătorile non-musulmane nu sunt respectate, deşi ziua de naştere a lui Mohammad Ali Jinnah este sărbătorită în
ziua de Crăciun.
Constituţia protejează instituţiile de învăţământ de discriminare religioasă. Niciun student nu poate fi
obligat să ia parte la cursuri religioase sau la servicii religioase altele decât cele ale propriei sale credinţe. Refuzul
organizării de cursuri religioase pentru studenţii oricărei comunităţi religioase sau denominaţii este de asemeni
interzis.
"Islamiyyat" (studii islamice) sunt obligatorii pentru toţi studenţii musulmani din sistemul public. Deşi
studenţii de alte religii nu sunt obligaţi să studieze islamul, nu li se oferă cursuri paralele în propria religie. În
practică, profesorii au convins studenţii non-musulmani să studieze religia islamică. Afilierea religioasă este
menţionată pe formularele de înscriere la instituţiile de învăţământ publice.
Şcolile private sunt libere să predea sau nu orice religie doresc. Numeroase şcoli private administrate
de grupuri religioase minoritare primesc atât studenţi musulmani, cât şi non-musulmani, şi prin urmare oferă atât
studii islamice cât şi studii în religia minoritară respectivă.

Tadjikistan
Constituţia recunoaşte libertatea religioasă, şi guvernul respectă în general acest drept în practică; există
însă unele motive de preocupare.
Nu s-au înregistrat schimbări în ce priveşte respectarea libertăţii religioase în perioada analizată.
Politicile guvernamentale reflectă îngrijorarea faţă de extremismul islamic, îngrijorare împărtăşită de mare parte a
populaţiei. Guvernul monitorizează activitatea instituţiilor religioase, pentru a le împiedica să devină actori politici.
Nu a fost închisă nicio moschee înregistrată oficial, deşi Comitetul de Stat pentru Afaceri Religioase (SCRA) a
anunţat că există un număr de moschei neînregistrate şi a închis câteva dintre ele. SCRA a eliberat doi imami din
funcţiile ocupate în moschei. Guvernul, inclusiv preşedintele Emomali Rahmonov, a continuat să articuleze o
politică de secularism activ, pe care a tins să o definească însă nu în termini religioşi, ci ca anti-extremism.
Relaţia în general amiabilă între grupurile religioase din societate contribuie la libertatea religioasă, însă
unele grupuri religioase minoritare au continuat să se confrunte cu hărţuiri. Unii lideri musulmani majoritari au
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exprimat ocazional, în predici şi articole în presă, ideea că grupările religioase minoritare subminează unitatea
naţională.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de 55.300 mile pătrate şi aprox. 7,3 milioane de locuitori, deşi cifra exactă este greu
de determinat întrucât lipsesc naşterile în unele zone rurale nu au fost înregistrate. Se estimează că 97% din cetăţeni
se consideră musulmani, deşi gradul de practicare a ritualurilor diferă foarte mult. În general, numărul de
musulmani practicanţi pare a fi în creştere. Aprox. 30 - 40 % din populaţie rurală şi 5 - 10 % din cea urbană
respectă practicile musulmane sau participă la slujbele din moschei cu regularitate. Marea majoritate a locuitorilor
musulmani (aproape 90 % din populaţie) sunt suniţi. Aprox. 7 % din musulmani sunt şiiţi, din care 40 % islailiţi.
Majoritatea ismailiţilor locuiesc în regiunea estică Gorno-Badakhshan, precum şi în unele districte din regiunea
sudică Khatlon şi în capitala Dushanbe. În 2006 un grup nou, neînregistrat din ordinul salafit a început să ţină
slujbe vinerea în moschei din Dushanbe, Sughd şi Khatlon. În Dushanbe se roagă între 1.000 şi 2.000 de salafiţi.
Ceilalţi musulmani şi autorităţile sunt toleranţi în această privinţă.
Un număr de 84 de grupuri non-musulmane sunt înregistrate la SCRA. În ţară trăiesc aproape 230.000
de creştini, majoritatea etnici ruşi sau alte grupuri care au imigrat în epoca sovietică. Cel mai mare grup creştin
este cel ortodox rus, între celelalte organizaţii înregistrate numărându-se baptiştii (cinci organizaţii), romanocatolicii (două), adventiştii de ziua a Şaptea (una), protestanţi coreeni, inclusiv Biserica SunMin (două), Martorii
lui Iehova (una) şi luteranii (nu există date). Alte minorităţi religioase sunt reduse numeric: Baha'i (patru
organizaţii înregistrate), zoroastrienii (nu există date), Hare Krishna (una), şi evrei (una). Fiecare din aceste grupuri
a fost estimat la mai puţin de 1% din populaţie, şi aproape toţi membrii lor sunt stabiliţi în Dushanbe sau alte oraşe
mari. Se estimează că 0,01 % din populaţie este atee sau nu aparţine niciunei denominaţii religioase.
Sunt prezente, în număr mic, misiuni creştine din ţări occidentale, Coreea, India şi din alte regiuni.
SCRA estimeză numărul de convertiţi la creştinism, de la câştigarea independenţei, la până la 3.000 de persoane.
De asemeni, mici grupuri de misionari islamici din Arabia Saudită sau alte state din Orientul Mijlociu au vizitat
ţara în perioada analizată.
Secţiunea II. Situaţia libertăţii religioase
Cadru juridic / de politici
Guvernul monitorizează activitatea instituţiilor religioase, pentru a le împiedica să devină actori politici
sau să îmbăţişeze "tendinţe extremiste”, iar unele instituţii publice locale interpretează termenul "stat secular" ca
fiind legat de o atitudine părtinitoare împotriva religiei.
Organizaţia politică islamistă extremistă Hizb ut-Tahrir este interzisă, iar membrii săi urmăriţi şi închişi
sub acuzaţia de subversiune. Deşi nu există o religie de stat oficială, guvernul recunoaşte două sărbători islamice,
Eid Al-Fitr şi Idi Qurbon (Eid al-Adha în arabă), ca sărbători naţionale.
Conform Legii privind religia şi organizaţiile religioase, comunităţile religioase trebuie să se
înregistreze la SCRA, structură subordonată guvernului care monitorizează activitatea tuturor instituţiilor
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religioase. Responsabilitatea pentru înregistrarea moscheilor de cartier revine SCRA şi autorităţilor locale.
Autorităţile nu pot refuza înregistrarea unui lăcaş de cult decât dacă locaţia propusă nu îndeplineşte condiţiile
sanitare şi de siguranţa construcţiilor, sau dacă este amplasată pe teren public sau în imediata vecinătate a unor
instituţii publice, şcoli sau alte lăcaşuri de cult. În astfel de cazuri, comunitatea religioasă care cere autorizaţia de
funcţionare trebuie să propună o alternativă. Fără autorizaţie, un lăcaş de cult poate fi închis de autorităţi, iar
membrii săi sunt pasibili de amendă administrativă.
Nu s-au înregistrat respingeri definitive de către SCRA a vreunei cereri de înregistrare din partea unui
grup religios; au fost însă cazuri de întârziere a înregistrării din motive tehnice.
Există 2.885 moschei înregistrate pentru organizarea de rugăciuni zilnice, şi 238 de moschei înregistrate
pentru organizarea de rugăciuni în zilele de vineri, excluzând lăcaşurile de cult ismailite. Există 18 madrassah, 20
de colegii islamice şi o universitate islamică. Şcolile religioase private sunt premise şi trebuie înregistrate. Părinţii
îşi pot instrui copiii şi acasă, dar nu pot organiza cursuri colective, cu alţi copii, în locuinţe particulare.
În perioada analizată, preşedintele Rahmonov a continuat să apere cu tărie "secularismul”, termen
politizat care are conotaţia majoră de "anti-extremist" şi nu de "non-religios." Deşi marea majoritate a cetăţenilor
se consideră musulmani, există o teamă considerabilă de extremismul islamic, atât la nivel guvernamental cât şi în
rândul populaţiei.
Partidele înfiinţate pe criterii religioase pot funcţiona, deşi acestea nu pot primi sprijin din partea
instituţiilor religioase. Doi reprezentanţi ai unui partid de orientare religioasă, Partidul Renaşterea Islamică a
Tadjikistanului (IRPT), fac parte din camera inferioară a parlamentului naţional, iar 14 membri ai IRPT fac parte
din parlamentele districtuale din întreaga ţară. IRPT este singurul partid politic Islamic legal din Asia Centrală.
Nu există restricţii privind distribuirea sau posesia de lucrări religioase, inclusiv Coranul sau Biblia. Nu
s-au raportat restricţii privind presa de orientare religioasă.

Turkmenistan
Constituţia recunoaşte libertatea religioasă şi nu stipulează o religie de stat; în practică însă guvernul
continuă să monitorizeze toate formele de exprimare religioasă. Toate grupurile trebuie să se înregistreze pentru a
beneficia de statut legal. Până în 2004, singurele grupuri religioase înregistrate au fost ramura controlată de guvern
a islamului sunnit şi biserica ortodoxă rusă; până în aprilie 2005 se înregistraseră încă nouă grupuri religioase
minoritare. Amendamentele aduse în 2004 legii privind organizaţiile religioase au permis Ministerului Justiţiei
(MJ) să faciliteze înregistrarea unor congregaţii religioase şi au condus la o diminuare considerabilă a hărţuirii
congregaţiilor minoritare, deşi au continuat să se înregistreze incidente de această natură. Guvernul limitează
activitatea grupurilor neînregistrate, interzicându-le să organizeze întruniri publice, să recruteze prozeliţi şi să
distribuie materiale religioase.
Situaţia respectării libertăţii religioase de către autorităţi s-a îmbunătăţit în perioada analizată. Consiliul
Afacerilor Religioase (CRA) a fost mai dispus să acorde sprijin grupurilor religioase minoritare pentru rezolvarea
conflictelor cu alte agenţii guvernamentale.
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Deşi numărul cazurilor de hărţuire a grupurilor religioase înregistrate a continuat să scadă, majoritatea
grupurilor religioase neînregistrate s-au confruntat în continuare cu cazuri de hărţuire din partea autorităţilor,
inclusiv detenţie, arest, confiscare a materialelor religioase, presiune pentru abordarea credinţelor religioase şi
ameninţări cu expulzarea şi pierderea locului de muncă. Guvernul pare să considere participarea activă la şi
sprijinirea grupurilor religioase, atât tradiţionale cât şi non-tradiţionale, drept o ameninţare la adresa propriei
stabilităţi.
La nivelul societăţii nu se înregistrează discriminări sau violenţe motivate religios. Etnicii turcmeni care
se convertesc la alte credinţe, mai ales la cele protestante mai puţin cunoscute, sunt priviţi cu suspiciune şi uneori
ostracizaţi, dar societatea are o tradiţie de toleranţă şi incluziune a diverselor credinţe religioase. Restricţiile
guvernamentale asupra grupurilor religioase nu izvorăsc din divergenţe doctrinare sau conflicte societale între
populaţia majoritară musulmană şi comunităţile non-musulmane.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de 188.457 mile pătrate şi cinci milioane de locuitori. Nu există statistici privind
afilierea religioasă. Conform ultimului recensământ guvernamental din 1995, etnicii turkmeni constituie 77 % din
populaţie. Între minorităţile etnice se numără uzbecii (9,2 %), ruşii (6,7 %) şi cazahii (2 %). Armenii, azerii şi alte
grupuri etnice reprezintă celelalte 5,1 %. Majoritatea cetăţenilor sunt musulmani suniţi, iar cea mai importantă
minoritate religioasă este cea a creştinilor ortodocşi de rit rusesc. Gradul de practică religioasă activă nu este
cunoscut.
De la câştigarea independenţei, islamul a cunoscut un reviriment ţinut strâns sub control. În epoca
sovietică funcţionau doar patru moschei; acum există 398. Etnicii turcmeni, uzbeci, cazahi şi balochi din provincia
Mary sunt predominant musulmani suniţi. Există şi mici enclave de musulmani şiiţi, mulţi dintre ei etnici iranieni,
azeri sau kurzi care trăiesc în apropierea graniţei cu Iranul şi în Turkmenbashy City.
Deşi recensământul din 1995 arăta că etnicii ruşi reprezintă aproape 7 % din populaţie, emigrarea
ulterioară în Rusia şi alte zone a redus considerabil acest procent. Majoritatea etnicilor ruşi şi armeni sunt ortodocşi.
Creştinii ruşi practicanţi sunt de regulă membri ai Busericii Ortodoxe Ruse (ROC). Există 13 biserici ortodoxe
ruse, din care trei în Ashgabat. ROC este condusă în ţară de un preot stability în Ashgabat. El este subordonat
arhiepiscopului Bisericii Ortodoxe Ruse din Tashkent, Uzbekistan. Nu există semninarii ortodoxe ruse în ţară.
Ruşii şi armenii cuprind de asemeni un număr semnificativ de membri au unor congregaţii religioase
neînregistrate, deşi aceste grupuri încep să fie mai bine reprezentate şi în rândul etnicilor turcmeni. Există mici
comunităţi ale următoarelor denominaţii neînregistrate: Biserica romano-catolică, Martorii lui Iehova, evrei, câteva
grupuri creştine după evanghelie între care baptiştii "separaţi", şi un grup neafiliat. Sunt înregistrate comunităţi
mici Baha'i, baptiste, adventiste de ziua a şaptea şi Societatea pentru Conştientizare Krishna. În mai 2005 s-au
îregistrat şi Biserica Graţia Superioară a Turkmenistanului, Biserica Internaţională a lui Hristos, Noua Biserică
Apostolică a Turkmenistanului şi două grupuri de creştini penticostali. O comunitate foarte mică de etnici germani,
majoritatea locuind în şi în jurul oraşului Saragt, sunt luterani practicanţi. Comunitatea catolică din Ashgabat, care
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include şi cetăţenii şi străinii, se reuneşte în capela Nunţiaturii Vaticanului. Misionarii străini, reprezentând de
regulă denominaţii protestante evanghelice, activează în ţară deşi nivelul activităţii lor este necunoscut.
Se estimează că trăiesc în ţară 1.000 de evrei. Majoritatea fac parte din familiile care au venit din Ucraina
în timpul celui de-al doilea război mondial. Câteva familii de evrei locuiesc în Turkmenabat, pe graniţa cu
Uzbekistanul; ei sunt cunoscuţi ca evrei Bukharin, de la numele oraşului uzbec Bukhara. Nu există sinagogi sau
rabini, iar evreii au continuat să emigreze în Israel, Rusia şi Germania; numărul de evrei a rămas însă relativ
constant. Comunitatea se întruneşte pentru practicarea ritualurilor religioase, dar nu doreşte să se înregistreze ca
grup religios, şi nici nu a fost supusă hărţuirilor.

Uzbekistan
Constituţia recunoaşte libertatea religioasă şi principiul separării bisericii de stat; guvernul însă continuă
să limiteze aceste drepturi în practică. Guvernul permite funcţionarea a ceea ce consideră religii mainstream, între
care grupuri musulmane aprobate, grupuri evreieşti, Biserica Ortodoxă Rusă şi diverse denominaţii creştine, ca
romano-catolicii, luteranii şi baptiştii. Societatea uzbecă tolerează în general bisericile creştine, atâta timp cât
acestea nu încearcă să convertească etnici uzbeci; legea interzice sau pedepseşte aspru activităţi ca proselitismul,
importul şi distribuţia de literatură religioasă şi educaţia religioasă privată.
S-a înregistrat o înrăutăţire în ce priveşte respectarea libertăţii religioase în perioada analizată. Un număr
de grupuri religioase minoritare, între care diverse denominaţii creştine, nu au reuşit să îndeplinească cerinţele
stricte pentru înregistrare impuse de lege. Ca şi în anii trecuţi, grupurile protestante cu membri uzbeci au funcţionat
într-un climat de hărţuire şi teamă. Ofiţeri de poliţie au hărţuit unele grupuri înregistrate, câteva din ele fiind
ulterior închise, după ce li s-a retras autorizaţia de funcţionare. Guvernul şi-a continuat campania împotriva
grupurile islamice neautorizate suspectate de sentimente sau activităţi extremiste, arestând numeroşi presupuşi
membri ai unor astfel de grupări şi condamnându-i la ani grei de închisoare. Mulţi dintre aceştia au fost suspectaţi
de apartenenţă la Hizb ut-Tahrir (HT), mişcare politică islamică extremistă interzisă. Guvernul a exercitat presiuni
asupra grupului islamic interzis Akromiya (Akromiylar), mai ales în Tashkent şi Andijon, acţiuni care au degenerat
în violenţă şi s-au soldat cu victime în Andijon în mai 2005. Deşi în unele zone prezenţa în moschei a scăzut o
perioadă în urma violenţelor din mai 2005 din Andijon, prezenţa totală a crescut semnificativ după 2004, şi chiar
mai rapid din mai 2005.
Relaţia în general tolerantă între grupurile religioase din societate contribuie la libertatea religioasă; însă
vecinii, familiile şi angajatorii continuă să exercite presiuni asupra etnicilor uzbeci convertiţi la creştinism, mai
ales în comunităţile mici.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de 172.742 mile pătrate şi aprox. 27,3 milioane de locuitori. Specialiştii
internaţionali consideră că populaţia a scăzut cu 2 - 3 milioane în ultimii ani, în urma tendinţei ascendente de
migrare din Uzbekistan şi angajare în statele vecine, Rusia, Coreea de Sud, Orientul Mijlociu şi SUA. Aproape 80
% din populaţie este de etnie uzbecă; 5,5 % rusă; 5 % tadjikă; 3 % kazahă; 2,5 % karakalpak şi 1,5 % tătară. Nu
există statistici oficiale privind apartenenţa religioasă; se estimează însă că 88 % din populaţie este musulmană.
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Aprox. 9 % din populaţie este ortodoxă, deşi procentul scade constant, pe măsură ce scade numărul de etnici ruşi
şi alţi slavi rămaşi în ţară. Un număr tot mai mare de musulmani Hanafi şi de ortodocşi îşi practică activ religia.
În afara Taşkent-ului, este posibil ca numărul musulmanilor să îl întreacă pe cel al non-musulmanilor. În perioada
analizată prezenţa în moschei a crescut substanţial, mai ales în rândul tinerilor, care tind să constituie majoritatea
credincioşilor. Restul de 3 % din populaţie este reprezentat de mici comunităţi de romano-catolici, creştini coreeni,
baptişti, luterani, adventişti de ziua a şaptea, creştini penticostali şi după evanghelie, martori ai lui Iehova,
buddhişti, Baha'i şî Hare Krishna. În plus, se estimează că au rămas în ţară între 15.000 şi 20.000 de evrei
Ashkenazi şi Bukharan, concentraţi în oraşele Taşkent, Bukhara şi Samarkand. Cel puţin alţi 80.000 au emigrat în
Israel şi Statele Unite după 1991.

Turcia
Constituţia recunoaşte libertatea religioasă şi guvernul recunoaşte în general acest drept în practică;
guvernul impune însă unele restricţii asupra musulmanilor şi a altor grupuri religioase şi asupra exprimării
religioase musulmane în instituţii publice, inclusiv universităţi.
Nu s-au înregistrat schimbări în ce priveşte respectarea libertăţii religioase în perioada analizată, iar
politicile guvernamentale au contribuit în continuare la practicarea în general liberă a religiei.
Relaţia în general tolerantă între grupurile religioase din societate contribuie la libertatea religioasă; a
continuat însă dezbaterea aprinsă a definiţiei conceptului de "secularism" utilizată în ţară, a rolului pe care ar trebui
să îl joace religia în societate şi a potenţialei influenţe a micii minorităţi islamiste în ţară. Unii musulmani, creştini
şi adepţi Baha'i s-au confruntat ocazional cu restricţii şi hărţuiri generate de suspiciunile de prozelitism şi întruniri
neautorizate. Guvernul a continuat să se opună " fundamentalismului islamic." Autorităţile au interzis în continuare
folosirea îmbrăcăminţii religioase musulmane în instituţii publice, universităţi şi şcoli.
Conform percepţiei generale, identitatea turcă se bazează pe limba turcă şi credinţa islamică.
Minorităţile religioase susţin că le este blocat accesul practic la cariere în instituţiile publice. Credincioşii creştini,
Baha'i şi unii musulmani s-au confruntat cu suspiciuni şi neîncredere în societate, iar elementele islamiste mai
radicale au continuat să exprime poziţii anti-semite.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de 301.383 mile pătrate şi aprox. 69,6 milioane de locuitori. Conform guvernului,
aprox. 99 % din populaţie este musulmană, majoritatea sunnită. Potrivit organizaţiei non-guvernamentale pentru
drepturile omului Mazlum-Der şi reprezentanţilor diverselor comunităţi religioase minoritare, procentul real de
musulmani este ceva mai mic. Guvernul recunoaşte oficial doar trei comunităţi religioase minoritare -creştinii
ortodocşi greci, creştinii ortodocşi armeni şi evreii – deşi există şi alte comunităţi non-musulmane. Nivelul
practicării ritualurilor religioase diferă, în parte datorită influenţei tradiţiilor seculare şi restricţiilor oficiale impuse
asupra exprimării religioase în viaţa politică şi socială.
Pe lângă majoritatea musulmană sunnită, se estimează că există între 15 şi 20 de milioane de aleviţi,
adepţi ai unui sistem de credinţe care încorporează aspecte din islamul sunnit şi şiit deopotrivă, precum şi tradiţii

325

Anexa III

ale altor credinţe răspândite în Anatolia. Guvernul consideră alevismul o sectă musulmană heterodoxă, însă unii
aleviţi şi suniţii radicali susţin că aleviţii nu sunt musulmani.
Există alte câteva grupuri religioase, majoritatea concentrate în Istanbul şi alte oraşe mari. Deşi numărul
exact de membri nu este cunoscut, aceste grupuri includ aproape 65.000 de creştini ortodocşi armeni, 23.000 de
evrei şi mai puţin de 2.500 de creştini ortodocşi greci. Guvernul interpretează Tratatul de la Lausanne din 1923 ca
fiind aplicabil pentru şi oferind statut special de minoritate legală doar acestor trei grupuri, deşi Tratatul se referă
în general la "minoritîţi non-musulmane" fără a specifica grupurile respective. Recunoaşterea oficială nu se referă
însă şi la organele de conducere ale respectivelor grupuri religioase; Patriarhia Ecumenică şi cea Armeană încă se
luptă pentru obţinerea recunoaşterii statutului lor juridic.
În ţară există aprox. 10.000 de adepţi ai credinţei Baha'i; în jur de 15.000 de ortodocşi siriaci; 5.000
adepţi Yezidi; 3.300 Martori ai lui Iehova; 3.000 de protestanţi; şi grupuri mici, cu număr de membri necunoscut,
de creştini bulgari, caldeeni, nestorieni, georgieni, romano-catolici şi maroniţi. Numărul creştinilor siriaci din sudvest a fost cândva unul important, însă sub presiunea autorităţilor şi mai târziu sub impactul războiului împotriva
Partidului Muncitoresc al Kurdistanului (PKK), organizaţie teroristă, numeorşi siriaci au emigrat în Istanbul,
Europa de Vest sau America de Nord şi de Sud. În ultimii ani, un număr mic de siriaci au revenit de peste hotare,
în special din Europa occidentală, în regiunea sud-vestică a ţării. În majoritatea cazurilor membrii mai în vârstă ai
familiilor s-au întors, în timp ce tinerii au rămas în străinătate.
Organizaţiile creştine estimează că în ţară funcţionează în jur de 1.100 de misiuni creştine.

Albania
Constituţia recunoaşte libertatea religioasă, şi în general guvernul respectă acest drept în practică.
Nu s-au înregistrat modificări în ce priveşte respectarea libertăţii religioase în perioada analizată, iar
politicile guvernamentale au contribuit în continuare la practicarea în general liberă a religiei.
Relaţia în general amiabilă între grupurile religioase din societate contribuie la libertatea religioasă.
Secţiunea I. Demografie religioasă
Ţara are o suprafaţă de 11.100 de mile pătrate şi aprox. 3,6 milioane de locuitori. Populaţia, destul de
omogenă din punct de vedere etnic, este formată din cegi în nord şi toski în sud. Comunităţile etnice greceşti, cel
mai numeros grup minoritar din ţară, se concentrează în sud. Alte minorităţi sunt romii, comunitatea egipteană
(grup etnic asemănător romilor, dar care nu vorbesc limba romani), vlahii şi macedonenii.
Majoritatea cetăţenilor sunt de orientare seculară, după deceniile de ateism impus de regimul comunist,
care s-a sfârşit în 1990. Nu există date disponibile privind participarea activă la serviciile religioase oficiale, dar
estimările variază între 25 şi 40 %. În ciuda acestui secularism, majoritatea cetăţenilor se asociază cu un grup
religios tradiţional. Cetăţenii cu background musulman formează grupul religios tradiţional cel mai numeros
(estimat la 65 – 70 % din populaţie) şi se împart în două comunităţi principale: cei asociaţi cu o formă moderată a
islamului sunnit, şi cei asociaţi cu şcoala Bektashi (o formă deosebit de liberală a sufismului şiit). Adepţii Bektashi
reprezintă, conform estimărilor, aprox. un sfert din populaţia musulmană a ţării. În 1925, după revoluţia lui Ataturk
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şi expulzarea credincioşilor Bektashi din Turcia, ţara a devenit centrul mondial al Bektashismului, deşi nu este
recunoscută ca atare de guvern. În 2005, comunitatea musulmană, cunoscută istoric sub denumirea de Comunitatea
Musulmană Albaneză, a reînceput să folosească denumirea "Comunitatea Islamică Albaneză."
Biserica Ortodoxă Autocefală a Albaniei (cunoscută drept Ortodoxă) şi Biserica Romano-Catolică sunt
celelalte denominaţii principale. Se estimează că 20 - 25 % din populaţie face parte din comunităţi albaneze
ortodoxe, iar aprox. 10 % din comunităţi romano-catolice. Biserica Ortodoxă şi-a declarat independenţa de
autoritatea Constantinopolelui în 1929 dar a fost recunoscută ca autocefală (independentă) abia în 1937.
Musulmanii sunt răspândiţi în întreaga ţară, dar sunt concentraţi în principal în centrul ţării şi mai puţin
în sud. Ortodocşii trăiesc în special în sud, iar romano-catolicii în nordul ţării; această diviziune nu este însă strictă,
mai ales în cazul multor centre urbane, care au populaţii mixte. Minoritatea greacă, localizată în principal în sud,
aparţine aproape exclusiv Bisericii Ortodoxe. Pe lângă cele patru grupuri religioase tradiţionale, există în ţară un
număr important de protestanţi, credincioşi Baha'i, Martori ai lui Iehova, membri ai Bisericii lui Iisus Hristos al
Sfinţilor Zilelor din Urmă (mormoni), şi alte religii mai mici. Toate au declarat că şi-au desfăşurat activităţile
religioase în libertate.
Conform Comitetului de Stat pentru Culte, în perioada analizată în ţară au funcţionat în total 245 de
grupuri, organizaţii şi fundaţii religioase, în afară de cele patru credinţe tradiţionale. Între acestea se numără 34 de
organizaţii islamice diferite şi 189 de organizaţii protestante (creştine). Cele mai numeroase grupuri misionare vin
din America, Europa occidentală şi Orientul Mijlociu.
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ANEXA IV
Grupările teroriste identificate de Departamentul de Stat al S.U.A. şi de Consiliul Uniunii
Europene în 2007
Fenomenul terorist internaţional constituie una dintre principalele ameninţări la adresa societăţii umane
şi a stării de siguranţă naţională a statelor lumii, continuând să reprezinte un pericol social deosebit de grav, atât
pentru

structura

şi

coeziunea

socială,

cât

şi

pentru

securitatea

indivizilor

şi

a

statelor.

Analiza evoluţiei fenomenului la scară mondială relevă că în anul 2001 acesta a înregistrat o creştere spre sfârşitul
anului, când s-au consumat evenimentele tragice din Statele Unite ale Americii, din 11 septembrie 2001,
evidenţiindu-se că, reorientarea terorismului spre ţinte din aviaţia civilă reprezintă, în continuare, un risc deosebit,
iar

consecinţele

actelor

ilicite

asupra

securităţii

aeronautice

pot

fi

devastatoare.

În ceea ce priveşte ţintele vizate, acestea au aparţinut diferitelor domenii de activitate, ceea ce demonstrează că
obiectivele organizaţiilor teroriste şi scopurile urmărite de acestea sunt, de asemenea, foarte diverse: foşti sau
actuali conducători ai unor state; demnitari ai administraţiei publice centrale sau locale (miniştri, magistraţi,
consilieri, alţi funcţionari publici etc.); diplomaţi, inclusiv, ataşaţi militari; funcţionari internaţionali, membri ai
forţelor ONU sau NATO; lideri politici şi consilieri ai acestora; cadre militare şi poliţişti, îndeosebi, din rândul
celor care ocupau ori au deţinut funcţii de conducere; parlamentari; oameni de afaceri; turişti; ziarişti şi alţii.
Din punct de vedere al tipurilor de acţiuni teroriste întreprinse, putem afirma că acestea s-au diversificat, ponderea
fiind deţinută de cele în care s-au utilizat explozivi şi armament de diferite categorii şi calibre, elementul de noutate
constând în faptul că pentru comiterea de asemenea acte s-a recurs la folosirea avioanelor de transport de persoane,
ca vectori de distrugere a ţintelor vizate, efectele obţinute fiind devastatoare şi spectaculoase.
Listele cuprinzând grupările teroriste identificate de Departamentul de Stat al S.U.A. şi de Consiliul
Uniunii Europene.
La data de 27 martie 2002, Departamentul de Stat al Statelor Unite a publicat lista organizaţiilor teroriste
străine, lista cuprinzând ultimele modificări impuse de situaţia internaţională după evenimentele tragice din 11
septembrie 2001, din S.U.A. La data de 05 octombrie 2001, aceeaşi autoritate publicase o listă cuprinzând un
număr mai mic de organizaţii teroriste.
Actuala listă cuprinde următoarele organizaţii teroriste:
1. AL FATAH - CONSILIUL REVOLUŢIONAR (ABU NIDAL) Palestina
2. GRUPAREA ABU SAYYAF (grupare cunoscută şi sub numele de Al Harakat Al Islamiyya)
Filipine
3. MARTIRII BRIGĂZILOR AL-AQSA Palestina
4. GRUPUL ISLAMIC ARMAT Algeria
5. ASBAT AL-ANSAR Yemen
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6. SECTA AUM (AUM SHINRIKYO) Japonia
7. ORGANIZAŢIA SEPARATISTĂ BASCĂ (ETA) Spania
8. GAMA'A AL ISLAMIYYA Egipt
9. HAMAS (Mişcarea de Rezistenţă Islamică) Palestina
10. HARAKAT UL-MUJAHIDIN Pakistan
11. HEZBOLLAH Liban
12. MIŞCAREA ISLAMICĂ DIN UZBEKISTAN Uzbekistan
13. JAISH-E-MOHAMMED (Armata lui Mohammed) Pakistan
14. AL JIHAD (Jihadul Islamic Egiptean) Egipt
15. KAHANE CHAI (Kach) Israel
16. PARTIDUL MUNCITORILOR DIN KURDISTAN (PKK - de la data de 16.04.2002 poartă
denumirea de KADEK, Congresul pentru Libertate şi Democraţie al Kurdistanului) Turcia
17. LASHKAR-E-TAYYIBA Pakistan
18. TIGRII ELIBERĂRII EELAMULUI TAMIL Sri Lanka
19. MUJAHEDIN-E-KHALQ Iran
20. ARMATA NAŢIONALĂ DE ELIBERARE Columbia
21. JIHADUL ISLAMIC PALESTINIAN Palestina
22. FRONTUL DE ELIBERARE A PALESTINEI Palestina
23. FRONTUL POPULAR DE ELIBERARE A PALESTINEI Palestina
24. FRONTUL POPULAR DE ELIBERARE A PALESTINEI - COMANDAMENTUL GENERAL
Palestina
25. AL QAIDA Afganistan
26. ADEVĂRATA ARMATĂ REPUBLICANĂ IRLANDEZĂ Irlanda de Nord
27. FORŢELE ARMATE REVOLUŢIONARE DIN COLUMBIA Columbia
28. NUCLEELE REVOLUŢIONARE (fostă "Lupta Revoluţionară a Poporului") Grecia
29. ORGANIZAŢIA REVOLUŢIONARĂ "17 Noiembrie" Grecia
30. PARTIDUL/FRONTUL REVOLUŢIONAR DE ELIBERARE A POPORULUI Turcia
31. GRUPUL SALAFIST PENTRU CHEMARE ŞI LUPTĂ Algeria
32. CALEA LUMINOASĂ Peru
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33. FORŢELE UNITE DE AUTOAPĂRARE DIN COLUMBIA Columbia
De asemenea, la data de 02 mai 2002, Consiliul Uniunii Europene a întocmit o listă a persoanelor
şi entităţilor implicate în acte teroriste, ale căror bunuri au fost îngheţate. Lista, ce urmează să fie
reactualizată la intervale regulate de timp, cuprinde următoarele grupări teroriste:
1.

SECTA AUM (AUM SHINRIKYO) Japonia

2.

BABBAR KHALSA India

3.

CONTINUATOAREA ARMATEI REPUBLICANE IRLANDEZE Irlanda de Nord

4.

ORGANIZAŢIA SEPARATISTĂ BASCĂ (ETA) Spania

5.

GAMA'A AL ISLAMIYYA Egipt

6.

GRUPUL DE REZISTENŢĂ ANTIFASCISTĂ "1 OCTOMBRIE" Spania

7.

GRUPAREA "IZZ AL-DIN AL-QASSEM" (aripa militară a HAMAS) Palestina

8.

FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A TINERILOR SIKH India

9.

PARTIDUL MUNCITORILOR DIN KURDISTAN (PKK - de la data de 16.04.2002 poartă
denumirea de KADEK, Congresul pentru Libertate şi Democraţie al Kurdistanului) Turcia

10. LASHKAR-E-TAYYIBA Pakistan
11. FORŢA VOLUNTARĂ LOIALISTĂ Irlanda de Nord
12. MUJAHEDIN-E-KHALQ (fără "Consiliul de rezistenţă din Iran") Iran
13. VOLUNTARII ORANGE Irlanda de Nord
14. JIHADUL ISLAMIC PALESTINIAN Palestina
15. ADEVĂRATA ARMATĂ REPUBLICANĂ IRLANDEZĂ Irlanda de Nord
16. APĂRĂTORII MÂINII ROŞII Irlanda de Nord
17. NUCLEELE REVOLUŢIONARE Grecia
18. ORGANIZAŢIA REVOLUŢIONARĂ "17 NOIEMBRIE" Grecia
19. PARTIDUL/FRONTUL REVOLUŢIONAR DE ELIBERARE A POPORULUI Turcia
20. LUPTA REVOLUŢIONARĂ A POPORULUI Grecia
21. CALEA LUMINOASĂ Peru
22. ASOCIAŢIA DE APĂRARE A ULSTERULUI Irlanda de Nord
23. FORŢELE UNITE DE AUTOAPĂRARE DIN COLUMBIA Columbia
Date privind istoricul, localizarea, ideologia sau obiectivele urmărite de organizaţiile cuprinse pe
cele două liste
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1. AL FATAH - CONSILIUL REVOLUŢIONAR (ABU NIDAL)
Este o organizaţie palestiniană cunoscută mai bine sub numele de Organizaţia Abu Nidal (ANO),
condusă de către Sabri al-Bana (Abu Nidal) şi fondată în 1974, ca o consecinţă a desprinderii lui Abu Nidal din
organizaţia Fatah. Scindarea produsă la crearea noii organizaţii a fost rezultatul influenţei jucate de regimul irakian
care îl sprijinise pe Abu Nidal să lanseze operaţiuni teroriste independente pentru a servi intereselor irakiene. Încă
de la creare, organizaţia s-a considerat ca fiind adevărata organizaţie Fatah, acuzându-i pe liderii organizaţiei de
trădare.
Abu Nidal (Fatah - CR) a fost considerată cea mai activă şi mai periculoasă organizaţie teroristă
palestiniană, care a făcut numeroase victime în anii '80. Ea şi-a demonstrat capacitatea de a opera în zone întinse
din Orientul Mijlociu, Asia, America de Sud şi Europa. Spre deosebire de alte organizaţii palestiniene, ea a
organizat operaţiuni şi acte teroriste împotriva unor obiective aparţinând unui număr mare de ţări şi împotriva
militanţilor palestinieni acuzaţi de atitudine moderată. De la începutul anilor'80, Fatah - CR a început să atace şi
ţinte evreieşti, israeliene şi occidentale. Ea şi-a încetat practic atacurile teroriste în anii '90, deşi se consideră că
păstrează încă potenţial de periculozitate, datorită noilor sale relaţii cu Iranul.
Fatah - CR mai este cunoscută şi sub numele de Consiliul Revoluţionar Arab, dar îşi asumă
responsabilitatea pentru atacurile comise sub numele de Brigăzile Arabe Revoluţionare, Organizaţia Revoluţionară
a Musulmanilor Socialişti - pentru atacurile împotriva obiectivelor britanice, Iunie Negru - pentru atacurile
împotriva obiectivelor iordaniene şi Organizaţia Septembrie Negru.
Fatah - CR are aproximativ 400 de membri şi câteva zeci de cadre ale miliţiilor din taberele palestiniene
de

refugiaţi

din

Liban.

Nu

se

cunosc

organizaţiile

afiliate

în

Teritoriile

Autonome.

Între 1974-1980, cartierul general al organizaţiei s-a aflat în Bagdad, iar activităţile sale au fost coordonate, în
special, de către irakieni, care i-au acordat suport logistic substanţial lui Abu Nidal. Această perioadă a fost
caracterizată de atacuri teroriste îndreptate cu preponderenţă împotriva ţintelor siriene şi a celor aparţinând
organizaţiei Fatah / OEP.
La începutul anilor '80, datorită, pe de o parte, dezacordului apărut între irakieni şi Abu Nidal, referitor
la independenţa organizaţiei sale şi, pe de altă parte interesului manifestat de către Irak, în cursul războiului cu
Iranul, în îmbunătăţirea relaţiilor sale cu Occidentul, Abu Nidal şi susţinătorii săi au fost expulzaţi din Irak şi s-au
stabilit în Siria. Ulterior, în 1985, cartierul general a fost mutat în Libia. După 1981, Fatah - CR a atacat ţinte
evreieşti, israeliene şi occidentale, dar şi obiective aparţinând Iordaniei şi statelor din Golf, continuând în acelaşi
timp să lanseze atacuri împotriva militanţilor şi liderilor Fatah. Presiunile exercitate de către Statele Unite asupra
Siriei, au constrâns organizaţia să-şi mute bazele de pregătire şi operaţionale în Liban, în zona Sidon. Anul 1987
a marcat o importantă schimbare în activitatea clandestină desfăşurată în conspirativitate de către organizaţie.
Aceasta a primit în rândurile sale noi tineri militanţi, şi a organizat o structură de tip miliţie şi chiar a iniţiat
activităţi sociale şi politice în taberele de refugiaţi palestinieni, din sudul Libanului. În a doua jumătate a anilor
'80, am fost martorii celor mai grave acte teroriste lansate fără discriminare de către Fatah - CR.
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Cu toate acestea, noul mod de operare şi activităţile desfăşurate în taberele din sudul Libanului, au
produs o gravă scindare în cadrul organizaţiei soldată cu plecarea, în 1989, a doi lideri: Atef Abu Baker, membru
al Comitetului Central şi Abdel Rahman Issa, membru al Biroului Politic. Ei l-au acuzat pe Abu Nidal că, de teama
unor acte de subversiune interne, a ordonat uciderea a 150 de militanţi. Încercarea de reconciliere cu Fatah şi
liderul acesteia, Yasser Arafat, soldată şi ea cu eşec, a făcut ca Abu Nidal să fie mai izolat ca niciodată. Eşecul
ultimelor operaţiuni din anii '80 (atacul asupra navei City of Poros din Grecia şi arestarea majorităţii militanţilor
săi din America de Sud) au marcat declinul operaţional al organizaţiei.
Gruparea are numeroase birouri în Siria, Yemen, Iran, Sudan şi Liban. Ea este considerată una dintre
cele mai viabile organizaţii teroriste din punct de vedere economic. Se estimează că în afara sumelor de bani
primite de la statele sponsore, ea obţine venituri din estorcări de bani şi din propria sa reţea de afaceri şi organizaţii
de acoperire.
După intervenţia aliată împotriva Irakului, ABU NIDAL a fost nevoit să părăsească Libia (statul care
îi oferise găzduire şi protecţie), fiind urmat de un număr important de activişti, rămaşi loiali. După ce s-a stabilit,
o perioadă de timp, pe teritoriul Egiptului (informaţie dezminţită vehement de Guvernul de la Cairo, dar confirmată
de mai multe servicii de informaţii), ABU NIDAL şi-a găsit adăpost în Irak, în calitate de oaspete al lui SADDAM
HUSSEIN. O parte dintre cei care i-au rămas fideli l-au urmat în Irak, restul refugiindu-se în Siria. Analişti în
domeniu apreciază că lui ABU NIDAL i se mai subordonează circa 200 de luptători, persoane bine instruite şi cu
multă experienţă, la care se adaugă membrii răspândiţi în diferite state ale lumii, care dispun de acoperiri credibile
şi sunt gata oricând să intre în acţiune. De asemenea, gruparea are la dispoziţie sume importante de bani, evaluate
la mai multe milioane de dolari (de altfel, Fatah - CR este considerată drept cea mai bogată organizaţie disidentă
palestiniană), obţinute prin şantaj şi trafic de armament, depozitate în conturi din Elveţia, Marea Britanie şi Austria.
Organizaţia pretinde că lupta armată împotriva Israelului este un principiu sfânt, singura cale pentru a
obţine eliberarea tuturor palestinienilor şi nimeni nu-i poate nega poporului palestinian acest drept. Fatah şi liderii
săi au trădat acest principiu şi Convenţia Palestiniană şi de aceea trebuie pedepsiţi. Pentru a grăbi victoria revoluţiei
arabe, singura care poate duce la eliberarea Palestinei, este nevoie de terorism atât inter-arab cât şi intra-palestinian.
Organizaţia se identifică pe deplin cu liderul său ABU NIDAL, fiind cunoscuţi dar puţini alţi activişti.
Sabri al-Bana (Abu Nidal) s-a născut în 1939 în Jaffa. După "Războiul de 6 zile", a emigrat împreună
cu familia în Arabia Saudită, unde a lucrat ca profesor. S-a alăturat organizaţiei Fatah în Egipt, în 1969 şi a devenit
reprezentantul acestei grupări la Khartoum, Sudan. În 1970, Abu Nidal a fost numit reprezentantul Fatah în
Bagdada, Irak. Aici el şi-a format un grup de activişti loiali. Cu sprijinul serviciilor de informaţii irakiene, Abu
Nidal şi-a format propria grupare teroristă şi, datorită faptului că se opunea participării la negocieri politice, a
iniţiat atacuri împotriva politicii oficiale duse de Fatah.
La 26 octombrie 1973, Fatah l-a condamnat pe Abu Nidal, în contumacie, la pedeapsa cu moartea.
Acuzaţia oficială era de deturnare de fonduri şi abuz de putere, dar motivul real a fost organizarea unui atentat
împotriva Arafat. În ultimii ani au existat doar zvonuri referitoare la locul unde s-ar afla în prezent, la starea
sănătăţii sale şi dacă se mai află în viaţă sau nu.
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5 septembrie1973: În vreme ce aparţinea încă organizaţiei Fatah, Abu Nidal a ocupat ambasada saudită
din Paris cerând eliberarea lui Abu Dawud, terorist aparţinând organizaţiei Fatah, arestat în Iordania în timpul
evenimentelor din 1970.
26 septembrie 1976: Atacarea şi ocuparea Hotelului Semiramis din Damasc, Siria. Doi terorişti
participanţi la atac au fost spânzuraţi în public.
11 octombrie 1976: Atacarea ambasadelor siriene din Islamabad, Pakistan şi Roma, Italia.
17 noiembrie 1976: Atacarea Hotelului Intercontinental din Aman, Iordania.
13 decembrie 1976: Atentat eşuat asupra ministrului de externe Sirian Khadam, în Damasc, Siria şi
atentat eşuat împotriva Ambasadei siriene din Istanbul, Turcia.
25 octombrie 1977: Un alt atentat eşuat asupra ministrului de externe Sirian Khadam, de această dat la
Abu Dabi. Ministrul de stat pentru afaceri externe al Emiratelor Arabe Unite este ucis în cursul acestui atac.
4 ianuarie 1978: Asasinarea lui Said Hammami, reprezentantul OEP la Londra, Marea Britanie.
18 februarie 1978: Jurnalistul egiptean Yossef al-Seba'i, preşedintele Conferinţei Organizaţiei pentru solidaritate
cu popoarele din Africa, Asia şi America Latină este ucis în cursul unui atac comis în holul clădirii în care avea
loc conferinţa.
15
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3 august 1978: Asasinarea lui Izz al-Din al-Kalak, reprezentantul OEP la Paris, Franţa şi a unuia dintre asistenţii
săi.
5 august 1978: Atac lansat împotriva birourilor OEP din Islamabad, Pakistan.
17 ianuarie 1980: Asasinarea lui Yussouf Mubarak, directorul unei librării palestiniene din Paris, Franţa.
27 iulie 1980: Atac împotriva unei şcoli pentru copii evrei din Antwerpen, Belgia. Asumarea
responsabilităţii pentru asasinarea ataşatului comercial al Israelului la Bruxelles.
1 mai 1981: Asasinarea lui Heintz Nittel, preşedintele Asociaţiei de Prietenie Austria-Israel în Viena,
Austria.
1 iunie 1981: Asasinarea lui Naim Khader, reprezentantul OEP la Bruxelles, Belgia.
29 august 1981: Atac cu maşină capcană împotriva sinagogii din Viena soldat cu 2 morţi şi 17 răniţi.
3 iunie 1982: Încercare de asasinare a lui Shlomo Argov, ambasadorul israelian în Marea Britanie.
Atacul se va solda operaţiuni militare desfăşurate de Israel în Liban împotriva OEP.
9 august 1982: Atac cu focuri de mitralieră asupra restaurantului evreiesc Goldberg din Paris, Franţa.
26 august 1982: Încercare de asasinare a consulului Emiratelor Arabe Unite la Bombay, India şi
încercare de asasinare a unui diplomat kuweitian la Karachi, Pakistan.
16 septembrie 1982: Asasinarea unui diplomat kuweitian la Madrid, Spania.
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19 septembrie1982: Atac împotriva unei sinagogi la Bruxelles, Belgia.
9 octombrie 1982: Atac cu grenadă şi focuri de mitralieră împotriva sinagogii centrale din Roma, Italia:
un copil este ucis şi 10 persoane sunt rănite.
10 aprilie 1983: Asasinarea lui Issam Sartawi, oficialitate a OEP, la conferinţa Internaţionalei Socialiste
din Lisabona, Portugalia.
25 octombrie 1983: Asasinarea ambasadorului iordanian la New Delhi, India. A doua zi ambasadorul
iordanian la Roma, Italia este şi el ucis.
7 noiembrie 1983: Asasinarea unui membru al serviciului de protecţie în cursul unui atac asupra
ambasadei Iordaniei din Atena, Grecia.
decembrie 1983: Bănuit de atacul cu bombă împotriva Centrului Cultural Francez din Izmir, Turcia.
29 decembrie 1983: Asasinarea ambasadorului iordanian la Madrid, Spania.
8 februarie 1984: Asasinarea ambasadorului Emiratelor Arabe Unite la Paris, Franţa.
martie 1984: Asasinarea unui diplomat britanic în Atena, Grecia.
24 martie 1984: Descoperirea unei bombe la hotelul Intercontinental din Amman, în cursul unei vizite
a reginei Elisabeth a II a în Iordania.
5 iunie 1984: Încercare de asasinare a unui diplomat israelian la Cairo, Egipt.
27 octombrie 1984: Încercare de asasinare a unui diplomat din Emiratele Arabe Unite, la Roma, Italia.
27 noiembrie 1984: Încercare de asasinare a unui Înalt Comisar Britanic la Bombay, India.
29 noiembrie 1984: Atentat cu bombă asupra birourilor companiei British Airways din Beirut, Liban.
26 decembrie 1984: Atac cu bombă asupra locuinţei liderului OEP, Hani al-Hasan, în Amman, Iordania
(Septembrie Negru).
29 decembrie 1984: Asasinarea activistului OEP Fahed Kawasmeh în Amman, Iordania (Septembrie
Negru).
4 decembrie 1984: În faţa hotelului Bucureşti, din Capitală, a avut loc un atentat terorist săvârşit de către
gruparea Abu Nidal (Septembrie Negru). Victimă i-a căzut AZMI AL MUFTI, funcţionar al Ambasadei Iordaniei
la Bucureşti. Atentatul a fost executat de către un student iordanian de naţionalitate palestiniană, AHMED
MUHAMMAD ALI AL HERSH, aflat de mai mulţi ani în România.
21 martie 1985: Atacuri cu bombă asupra birourilor ALIA (Royal Jordanian Airlines) din Roma, Atena
şi Nicosia (Septembrie Negru). 03, 04 aprilie 1985: Atacuri cu rachete asupra unui avion aparţinând companiei
ALIA, la decolarea de pe aeroportul din Atena (deşi racheta nu a explodat, impactul a perforat fuselajul) şi
împotriva ambasadei iordaniene din Roma.
22 iulie 1985: Atac eşuat cu bombă împotriva ambasadei americane din Cairo.
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iulie 1985: Atac cu bombă împotriva birourilor companiei British Airways din Madrid (o persoană este
ucisă şi 27 rănite); 5 minute mai târziu sunt atacate birourile ALIA (2 persoane sunt rănite). Atac cu grenadă
împotriva localului Café de Paris din Roma (38 de persoane sunt rănite).
23 noiembrie 1985: Deturnarea unui avion egiptean în Malta; 66 de persoane sunt ucise în cursul
operaţiunilor de salvare desfăşurate de către forţele militare egiptene.
27 decembrie 1985: Atacuri majore împotriva aeroporturilor din Roma şi Viena soldate cu moartea şi
rănirea a 16 persoane. Încercare de deturnare a unei curse Pan-Am pe aeroportul din Karachi (22 de morţi).
06 septembrie 1986: Atac asupra sinagogii Neve-Shalom din Istanbul, soldat cu uciderea a 22 de
credincioşi.
noiembrie 1987: Deturnarea unui iaht având la bord 8 cetăţeni belgieni care au fost luaţi ostatici şi duşi
în Libia.
martie 1988: Un trăgător atacă personalul liniilor aeriene Alitalia aflat la bordul unui microbuz în
Bombay. Atac soldat cu rănirea gravă a căpitanului echipajului.
mai 1988: Atacuri simultane împotriva hotelului Acropole şi a clubului Sudan din Khartoum (8 persoane
sunt ucise şi 21 sunt rănite).
iulie 1988: În urma declanşării premature a exploziei la o maşină capcană amplasată pe un pod din
Atena, doi terorişti sunt ucişi; o persoană înarmată la bordul vasului de croazieră City of Poros atacă pasagerii,
ucigând 9 persoane şi rănind 98.
14 ianuarie 1991: Adjunctul liderului OEP, Abu Iyad, cea mai înaltă oficialitate a acestei organizaţii
după Yasser Arafat şi Abu el-Hol, comandantul forţelor din sectorul de vest al Fatah, sunt asasinaţi de terorişti ai
lui Abu Nidal în Tunis.
2. GRUPAREA ABU SAYYAF Al - Harakatul Islamia
Gruparea Abu Sayyaf este cea mai mică organizaţie islamistă care luptă pentru crearea unui stat islamic
de tip iranian în Mindanao, o insulă din sudul Filipinelor.
Gruparea Abu Sayyaf, al cărui nume în traducere înseamnă "Purtătoarea de Sabie" s-a desprins în 1991
din Frontul Naţional de Eliberare Moro. Deşi îşi are bazele aproape în exclusivitate în Insulele Sudului, Abu Sayyaf
are legături cu mai multe organizaţii fundamentaliste islamice din întreaga lume, inclusiv cu Al-Qaida şi liderul
acesteia, Osama Bin Laden, precum şi cu Ramzi Yousef, condamnat pentru organizarea atentatului cu bombă
comis în 1993 împotriva complexului WTC din New York. Abu Sayyaf are câteva sute de membri, tineri extremişti
islamici, dintre care mulţi au fost recrutaţi din universităţi şi licee.
Fondatorul organizaţiei Abu Sayyaf şi liderul acesteia până în 1998 a fost Abduragak Abubakar
Janjalani. În decembrie 1998, Janjalani a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliţia în localitatea Lamitan, din
Insula Basilam. Janjalani se afla la conducerea grupării din 1991, când aceasta s-a desprins din Frontul Naţional
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de Eliberare Moro (MNLF). Veteran al războiului din Afganistan, Janjalani a întreţinut relaţii strânse cu alţi lideri
extremişti islamici.
După moartea lui Janjalani, organizaţia s-a confruntat cu lupte interne pentru putere, câştigate în final
de fratele fostului lider, Khadafy Janjalani.
Se estimează că gruparea Abu Sayyaf are mai multe sute de activişti şi îşi are bazele în Insulele Basilan,
Sulu şi Tawi-Tawi din sectorul sudic al Filipinelor. Se crede că gruparea are circa 1000 de susţinători în insulele
sudice.
Gruparea îşi finanţează operaţiunile prin jafuri, acte de piraterie şi răpiri. Este posibil, de asemenea, ca
Abu Sayyaf să fie finanţată de reţeaua teroristă internaţională a lui Osama Bin Laden. Cerând instaurarea unui stat
islamic independent, organizaţia Abu Sayyaf nu a participat la tratativele de pace dintre guvern şi MNLF.
Printre activităţile teroriste ale organizaţiei Abu Sayyaf se numără atacurile cu bombă, asasinatele,
răpirile şi estorcările de fonduri de la companii şi oameni de afaceri prosperi. Toate aceste fonduri sunt folosite
pentru atingerea obiectivelor grupării.
Primul atac terorist important comis de grupare a fost atacul cu grenadă din 1991, în care şi-au pierdut
viaţa două cetăţene străine. Anul următor, militanţii Abu Sayyaf au detonat o bombă la docurile din oraşul
Zamboanga, aflat în sudul ţării, unde se afla ancorat MV Doulous, o librărie internaţională plutitoare, patronată de
predicatori creştini. Şapte persoane au fost rănite. Acest atac a fost urmat de atacuri similare cu bombă asupra
Aeroportului din Zamboanga şi a bisericilor romano-catolice din acest oraş. În 1993, gruparea a organizat un atac
cu bombă împotriva unei catedrale din Davao City, ucigând 7 persoane.
Gruparea are ca mod de operare preferat răpirea de străini. În 1993, persoane înarmate aparţinând
grupării l-au răpit pe Charles Walton, cercetător la Institutul de Lingvistică cu sediul în Statele Unite. Walton, la
vremea acea în vârstă de 61 de ani, a fost eliberat după 23 de zile.
Anul următor, militanţii grupării au răpit, în cursul unor incidente separate, trei călugăriţe şi un preot
din Spania. În 1998, printre victimele lor s-au aflat un cetăţean din Hong Kong, un malaiezian şi o bătrână din
Taiwan.
În aprilie 1995, Abu Sayyaf a comis un atac sângeros împotriva oraşului creştin Ipil din Mindanao. O
persoană înarmată a deschis focul în centrul oraşului şi a ucis 53 de persoane, civili şi militari. La vremea
respectivă, armata a susţinut că gruparea întreţinea legături cu organizaţii teroriste internaţionale.
3. MARTIRII BRIGĂZILOR AL AQSA
Gruparea a fost fondată sub îndrumarea religioasă a şeicului ASAD BAYYUD AL-TAMIMI, în
Iordania, în 1982, cu sprijinul activiştilor Fatah. A desfăşurat prima acţiune teroristă în octombrie 1983, ucigând
un cetăţean israelian în Hebron. Facţiunea a încercat să desfăşoare şi alte operaţiuni în cursul anilor '80, acestea
însă fiind sortite eşecului. În decursul Intifadei a devenit activă sub denumirea "Organizaţia Islamică Jihad Brigăzile Al Aqsa". Unele dintre activităţile grupării vizează întreţinerea relaţiilor bune deopotrivă cu Iranul şi
Sudanul. Liderul său religios, ASAD BAYYUD AL-TAMIMI este, de asemenea, un susţinător al revoluţiei
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iraniene, fiind arestat sau anchetat de mai multe ori de autorităţile iordaniene. Formal, grupul este încă activ în
Iordania, dar nu are nici un susţinător în Teritorii.
4. GRUPUL ISLAMIC ARMAT (G.I.A.)
În anul 1992, G.I.A. a luat fiinţă prin desprinderea din Armata Islamică a Salvării. Localizarea
geografică a organizaţiei indică Algeria, Franţa, Belgia şi Marea Britanie.
Conducerea centrală este situată în zona muntoasă Chrea din Algeria, împreună cu o parte din cartierul
său general. Liderul G.I.A., ANTAR ZOUABRI a fost ucis la 08.02.2002 de către Forţele de Securitate Algeriene.
Acestuia i-a succedat, la conducerea organizaţiei, RACHID ABOU TOURAB (alias RACHID OUKALI).
Grupare islamică extremistă, GIA urmăreşte răsturnarea regimului algerian laic şi instaurarea statului
islamic. GIA şi-a început activităţile violente la începutul anului 1992 în Alger, pe locul rămas gol în urma victoriei
Frontului de Salvare Islamic (FIS) - cel mai mare partid islamic - în ultima rundă a alegerilor legislative din
decembrie 1991.
Atacuri frecvente au fost întreprinse asupra civililor, jurnaliştilor şi rezidenţilor străini. În ultimul an,
GIA s-a angajat într-o campanie teroristă care include masacre ale civililor, distrugând uneori localităţi întregi şi
ucigând frecvent sute de civili. De la anunţarea campaniei teroriste împotriva străinilor din Algeria (în septembrie
1993), GIA a ucis mai mult de 100 de expatriaţi, bărbaţi şi femei - în majoritate europeni - în Algeria. GIA foloseşte
asasinatele şi atacurile cu bombă, inclusiv maşini capcană şi se cunoaşte că preferă să-şi răpească victimele şi să
le taie gâtul. GIA a deturnat un zbor Air France, spre Algeria, în decembrie 1994, fiind suspectată şi de o serie de
atacuri cu bombă din Franţa în 1995.
Expatriaţii algerieni şi membrii GIA din străinătate, mulţi dintre ei rezidenţi în state din Europa
Occidentală, susţin financiar şi logistic gruparea. În plus, guvernul algerian a acuzat Iranul şi Sudanul că sprijină
activităţile extremiştilor algerieni şi în martie 1993 a întrerupt relaţiile diplomatice cu Iranul.
5. ASBAT AL-ANSAR
Organizaţia este localizată în Liban şi este formată din extremişti suniţi, iniţial fiind constituită din
palestinieni, care aveau legătură cu Osama Bin Laden. Gruparea se conduce după preceptele fundamentaliste care
justifică folosirea violenţei împotriva obiectivelor civile pentru atingerea scopurilor politice. Unele dintre aceste
obiective includ înlăturarea de la putere a guvernului libanez şi prevenirea pătrunderii în ţară a influenţelor antiislamice.
Organizaţia a întreprins câteva atacuri teroriste în Liban încă de la apariţia sa la începutul anilor '90. La
mijlocul anilor '90, gruparea a comis asasinate ale unor lideri religioşi din Liban şi a bombardat cluburi de noapte,
teatre şi centre comerciale. Asbat Al-Ansar şi-a intensificat operaţiunile în anul 2000, în acest sens fiind relevante
două atacuri împotriva unor ţinte libaneze şi străine. Gruparea a fost implicată în conflicte în nordul Libanului în
decembrie 1999 şi a comis atacuri cu rachete şi grenade împotriva Ambasadei Rusiei din Beirut, în ianuarie 2000.
Gruparea Asbat Al-Ansar numără aproximativ 300.000 de luptători în Liban. Principala bază de
operaţiuni se află în tabăra de refugiaţi palestiniană 'Ayn al-Hilwah, în apropiere de Sidon în Sudul Libanului.
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Finanţarea grupării se presupune că se face prin intermediul reţelelor internaţionale extremiste sunnite
şi prin reţelele lui Osama Bin Laden.
6. SECTA AUM (AUM SHINRIKYO)
Organizaţia a fost înfiinţată în anul 1987 de Shoko Asahara, scopul acesteia fiind de a stăpâni toată
Japonia şi apoi întreaga lume. Aprobată în 1989 să funcţioneze ca o entitate religioasă conform legislaţiei japoneze,
gruparea a candidat la alegerile parlamentare din Japonia, din 1990. Cu trecerea timpului, cultul a început să facă
preziceri referitoare la sfârşitul lumii, declarând că Statele Unite vor începe cel de-al III-lea Război Mondial cu
Japonia. Guvernul japonez a revocat recunoaşterea Aum, ca organizaţie religioasă, în octombrie 1995. Cu toate
acestea, în 1997 guvernul a decis să nu invoce Legea Anti-subversivă împotriva grupului, care ar fi scos cultul în
afara legii. În anul 2000, Fumihiro Joyo a preluat controlul sectei Aum, după ce acesta ispăşise o pedeapsă de trei
ani de temniţă. Joyo fusese înainte purtător de cuvânt şi liderul ramurii din Rusia a organizaţiei. Sub conducerea
acestuia, secta Aum şi-a schimbat numele în Aleph, declarând că este împotriva violenţei şi a viziunilor
apocaliptice ale lui Shoko Asahara.
La 20 martie 1995, membrii Aum, în mod simultan, au întreprins un atac chimic cu substanţe
neuroparalizante în mai multe staţii de metrou din Tokyo, ucigând 12 persoane şi rănind peste 6.000. Studii recente
arată că numărul persoanelor care au suferit vătămări fizice, ca urmare a atacului chimic, este de aproape 1.300,
restul fiind afectaţi de traume ale sistemului psihic.
Gruparea a fost responsabilă şi pentru alte "accidente chimice suspecte" petrecute în Japonia în 1994.
Eforturile grupării de a întreprinde atacuri cu arme biologice nu au fost încununate de succes. Poliţia japoneză l-a
arestat pe Asahara în mai 1995, acesta fiind judecat pentru 17 crime, la sfârşitul anului 2000. Din 1997, gruparea
a continuat să recruteze noi membri, să se implice în derularea de activităţi comerciale şi să achiziţioneze
proprietăţi. Cu toate acestea, activităţile grupării au înregistrat o scădere semnificativă în anul 2000, printre alte
motive ale descreşterii aflându-se şi luările de poziţie ale opiniei publice.
Secta Aum se estimează că are în componenţă între 1.500 şi 2.000 de membri şi este posesoare a unui
site pe Internet.
În timpul atacului asupra staţiilor de metrou din Tokyo, gruparea declara că numără 9.000 de membri
în Japonia şi peste 40.000 în întreaga lume. Principalii membri ai sectei Aum se găsesc doar în Japonia, ramuri
derivate din grupare, situate pe teritoriul Rusiei, având în componenţă un număr nedeterminat de membri.
7. ORGANIZAŢIA SEPARATISTĂ BASCĂ (ETA)
A fost înfiinţată în anul 1959 cu scopul de a crea un stat independent, în Nordul Spaniei, în provinciile
Vizcaya, Guipuzcoa, Alava şi Navara şi în Sud-Vestul Franţei, în departamentele Labourd, Basse-Navarra şi Soule,
care să aibă la bază principiile marxiste.
Activităţile teroriste desfăşurate de organizaţie vizează bombardarea şi asasinarea oficialilor guvernului
spaniol, în special a forţelor militare şi de securitate, poliţie şi justiţie. ETA îşi finanţează activităţile prin acţiuni
de răpire, furturi şi estorcări. Gruparea a omorât mai mult de 800 de persoane de când aceasta şi-a început atacurile
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ucigaşe la începutul anilor '60. În noiembrie 1999, ETA a întrerupt acordul privind "oprirea unilaterală, pe o
perioadă nedeterminată, a focului" demarând o campanie de asasinate şi atacuri cu bombă, în care au fost ucise 23
de persoane, la sfârşitul anului 2000 numărul acestora fiind cu mult mai mare.
Organizaţia numără mai multe sute de membri şi susţinători. Iniţial, aria de operare a organizaţiei a
cuprins regiunile autonome basce din Nordul Spaniei şi Sud-Vestul Franţei, dar acţiunile teroriste au vizat şi
obiective ale Spaniei şi Franţei din alte zone ale lumii.
În diferite perioade de timp, ETA a primit ajutoare din partea Libiei, Libanului şi din Nicaragua. Unii
membri ETA au primit rezidenţă în Cuba, în timp ce alţii s-au stabilit în America de Sud. De asemenea, se pare că
gruparea ar avea unele legături cu Armata Republicană Irlandeză prin cele două ramuri politice ale grupării
irlandeze. În plan organizatoric ETA cuprinde:
- aripa politica HERRI BATASUNA;
- gruparea pentru organizarea mişcărilor A.S.K.;
- sindicatul L.A.B.;
- mişcarea feministă EGIZAN;
- organizaţia de tineret JARRAI;
- organizaţia de sprijin a deţinuţilor ETA, GESTOR.
La data de 26.08.2002, judecătorul spaniol pe probleme antiteroriste, BALTASAR GARZON, a decis
suspendarea pe o perioadă de trei ani a partidului separatist basc BATASUNA, acuzat că sprijină gruparea armată
ETA. Tot la aceeaşi dată, camera inferioară a Parlamentului spaniol a votat, cu o largă majoritate, scoaterea în
afara legii a acestei formaţiuni, pe baza unei prevederi legislative, adoptată în iunie 2002, după un şir de atentate
ale ETA care au zguduit Spania.
Astfel, partidul separatist basc ar putea deveni prima formaţiune politică scoasă în afara legii în Spania,
după dictatura generalului Francisco Franco, BATASUNA fiind acuzat de complicitate cu ETA la comiterea de
"crime împotriva umanităţii".
De asemenea, fondurile partidului au fost blocate, interzicându-i-se organizarea de demonstraţii publice,
primirea de fonduri de la stat, precum şi participarea la alegerile municipale, planificate pentru luna mai a anului
2003. Cu toate acestea, cei şapte parlamentari din legislativul regional basc, membri ai BATASUNA, precum şi
cei 900 de consilieri basci locali vor rămâne în funcţie.
8. GAMA'A AL-ISLAMIYYA (Gruparea Islamică, GI)
Gama'a al-Islamiyya a apărut în anii '70, mai mult ca un fenomen decât ca o grupare organizată, în
special în închisorile egiptene, iar, mai târziu, în unele universităţi. Fenomenul Grupării Islamice a fost influenţat
în principal de ideologia militantă a lui Sayyid Qutb (executat în anul 1966), care a deschis drumul pentru
înfiinţarea multor ramuri islamice militante în Egipt şi lumea arabă.
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După 1971, urmare a eliberării - de către preşedintele Sadat - din închisorile egiptene, a majorităţii
prizonierilor islamici, mai multe grupări militante au început să se organizeze singure. Aceste grupări militante
sau celule, au luat nume precum Partidul Eliberării Islamice, al-Takfir wal-Hijra (Excomunicare şi Emigraţie), AlNajun min al-Nar (Salvaţi din Infern) şi Jihad (Războiul Sfânt), precum şi multe altele, inclusiv al-Gama'a alIslamiyya (Gruparea Islamică). Fiecare celulă acţiona separat şi de sine stătător, fapt care permitea organizaţiei să
fie structurată, dar în acelaşi timp să aibă o organizare flexibilă. Se pare că a existat un anume tip de contact între
liderii diferitelor grupări, dar nu este clar dacă a existat vreodată vreo orientare comună a tuturor grupărilor.
Pacea cu Israelul din 1979 a dat un nou sens violenţelor fundamentaliste. Din dorinţa puternică de a
susţine progresul datorat politicii sale de pace, Sadat s-a apropiat tot mai mult de politica americană. Astfel, în
minţile islamiştilor, el personifica eşecul pe plan intern şi trădarea în plan extern. A fost perceput ca neglijându-şi
vecinii arabi în favoarea unor legături mai strânse cu Vestul şi în special cu Israelul şi Statele Unite. Asasinarea
lui Sadat în octombrie 1981 de către membri ai Jihadului, a demonstrat că militanţii islamici erau capabili să dea
o lovitură exact în inima puterii.
Primii ani ai lui Mubarak, ca succesor al lui Sadat, au fost marcaţi de o perioadă de linişte. După aceasta,
militanţii religioşi şi-au intensificat campania de violenţe şi au zdruncinat puternic stabilitatea ţării. Această
escaladare poate fi pusă, în parte, pe seama neajunsurilor sociale generate de o politică structurală de sistematizare
economică şi a tergiversării în procesul de democratizare. Militanţii islamici au dat o nouă expresie frustrărilor
socio-economice endemice. Exista o rată mare a şomajului în rândul absolvenţilor de liceu şi de universităţi iar
mulţi dintre emirii (comandanţii) al-Gama'a al-Islamiyya proveneau din rândul acestora. Oraşele mai sărace din
nordul şi centrul Egiptului, de exemplu Assiut, au oferit, de asemenea, un număr mare de aderenţi.
Militanţii islamişti sunt organizaţi în grupări separate care, se crede, ar număra câteva mii de membri.
Alcătuiţi în celule de extremişti fundamentalişti, ei sunt uniţi sub credinţa că folosirea forţei pentru a împinge
societatea egipteană spre regula islamică, este o datorie religioasă a Jihadului.
Oricât de serioase şi devastatoare ar fi atacurile lor, grupările militante egiptene rămân fragmentate şi
mici. Ele nu se bucură de suport popular în interiorul ţării. Nemulţumirile de ordin social nu se concretizează
întotdeauna prin a deveni membru în aceste grupări. Ele rămân o voce minoritară în societatea egipteană. În plus,
dacă cineva poate simpatiza cu ideologia lor, nu este obligatoriu să accepte şi mijloacele de punere în practică. De
exemplu, o serie de bombe conţinând cuie, calculate parcă pentru a amplifica pierderile de vieţi omeneşti, plasate
în cartiere sărace din Cairo în iunie 1993, se pare că au atras acuze din partea opiniei publice. Moartea unei eleve
aflate întâmplător în zonă, în timpul atacului asupra primului ministru Atef Sidki, a provocat proteste publice.
Atacurile asupra obiectivelor turistice nu au făcut altceva decât să lase pe drumuri câteva mii de egipteni care îşi
câştigau existenţa din turism.
Grupările islamice extremiste ale al-Gama'a al-Islamiyya nu au legături cu organizaţia Fraţii
Musulmani, care urmăresc în principal recunoaşterea politică. În câteva ocazii, cum ar fi atentatul la viaţa
ministrului de interne egiptean, Hassan al-Alfi din august 1993, Fraţii Musulmani au făcut o declaraţie prin care
condamnau folosirea bombelor, care ar fi un rău periculos.
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Riposta guvernamentală la ameninţarea reprezentată de al-Gama'a al-Islamiyya şi alte grupări militante
violente, nu a întârziat să apară. Astfel, a fost declanşat războiul de epurare a militanţilor. A fost promovată o nouă
legislaţie, în efortul de combatere a grupărilor. Au fost luate şi alte măsuri care să ţină pasul cu ascensiunea
Islamului. În noiembrie 1992, administraţia Mubarak a ameninţat că nu mai puţin de 40.000 de moschei particulare,
bănuite a reprezenta "pepiniere" de militanţi, vor fi preluate sub controlul guvernului. Ministrul Cultelor şi Religiei
a făcut o declaraţie pin care avertiza că statul nu va mai permite ca moscheile să devină centre pentru activitate
extremistă.
La 17 noiembrie 1997, 58 de turişti şi patru egipteni au fost ucişi în sudul Luxor-ului, în cel mai sângeros
atac de când al-Gama'a al-Islamiyya a ridicat, în 1992, armele împotriva regimului preşedintelui Hosni Mubarak.
Câteva săptămâni mai târziu, în numele al-Gama'a al-Islamiyya au fost făcute două declaraţii - una care
chema la încetarea atacurilor îndreptate asupra turiştilor străini, iar cea de-a doua care nega că o astfel de hotărâre
a fost luată. Ruptura a început să devină evidentă cu adevărat în iulie, după armistiţiul cerut de liderii din închisoare
ai al-Gama'a al-Islamiyya. Cele două declaraţii contrare au arătat clar că al-Gama'a al-Islamiyya era scindată atât
în interiorul, cât şi în afara Egiptului.
Declaraţia de încetare a focului a fost făcută de facţiunea lui Osama Rushdi. Rushdi este o persoană
oficială a al-Gama'a al-Islamiyya, însărcinat cu relaţiile cu presa şi locuieşte în Olanda, unde editează publicaţia
"Al-Murabitoun" (Luptătorii Vigilenţi). Declaraţia radicală a fost făcută de Refaei Ahmed Taha, unul din liderii
al-Gama'a al-Islamiyya, despre care se crede că ar locui undeva în Afganistan.
O consecinţă a acestei scindări a organizaţiei ar fi aceea că formaţiunile nou-desprinse şi înarmate din
Egipt pot comite atacuri şi mai violente, iar grupările aflate într-o permanentă mişcare în Egipt pot acţiona
independent. Potrivit unor surse ale securităţii egiptene, unităţile al-Gama'a al-Islamiyya din sudul Egiptului
acţionau independent, în lipsa unei coordonări cu structura de comandă politică, într-o manieră denumită de ei
"lovitură militară".
Principala contribuţie a lui Qutb a fost aceea de a da legitimitate islamică religioasă Jihadul-ui prin
folosirea de mijloace violente împotriva regimurilor laice arabe, percepute de el ca fiind eretice. El a dat întâietate
acestui tip de Jihad, faţă de revoluţia socială islamică religioasă a Fraţilor Musulmani. Membrii noilor grupări
considerau organizaţia tradiţională Fraţii Musulmani şi ideile fondatorului acesteia ca fiind total depăşite. Sayyid
Qutb a propovăduit, de asemenea, că statele musulmane trebuie să se conducă după Coran, toate celelalte forme
de reguli fiind negări ale Coranului şi blasfemii. Acesta mai considera că nu pot exista compromisuri între cele
două sisteme şi cele două societăţi.
Ţintele luptei militanţilor pentru crearea unui stat islamist au inclus miniştri şi oficiali ai guvernului
(inclusiv două atentate la viaţa preşedintelui Hosni Mubarak). Printre cei vizaţi se mai numărau ofiţeri de poliţie,
intelectuali laici, creştini copţi şi turişti străini. Recent, militanţii au început să atace şi bănci, în demersul lor de a
impune interzicerea cametei. Orice este considerat că aduce ofensă moralităţii este atacat, inclusiv recitalurile de
muzică, filmele sau magazinele de casete video.
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În ochii militanţilor, lovirea următoarelor ţinte este perfect întemeiată: ofiţerii de poliţie pentru că apără
statul laic; intelectualii liberali, pe motiv că scrierile lor îndeamnă la apostazie şi ateism, lucru care se repercutează
negativ asupra principiilor morale. În iunie 1992, Farag Foda, un scriitor cunoscut pentru vederile sale laice şi un
oponent declarat al grupărilor militante, a fost împuşcat mortal, atacul fiind revendicat de Al-Gama'a al-Islamiyya.
Şeicul Muhammad al-Ghazali, preot la al-Azhar (un institut al învăţăturilor islamice de prestigiu), a depus mărturie
în cadrul procesului celor acuzaţi de uciderea lui Foda. El a declarat că oricine s-a împotrivit legii islamice a fost
un apostat şi ar putea fi ucis de către stat sau dacă nu, de către musulmanii religioşi.
Creştinii copţi, cea mai mare minoritate religioasă din ţară, au fost de asemenea, vizaţi. Mulţi militanţi
îi consideră pe aceştia infideli şi în consecinţă, ţinte potrivite pentru Jihad. Atacurile au fost concentrate cu
precădere asupra provinciilor din centrul şi nordul Egiptului, cum ar fi Minya, Assiut şi Sohag, unde creştinii
trăiesc în număr mare şi au o mare influenţă în viaţa economică.
Militanţii au atacat obiective turistice din două motive principale: în primul rând, pentru a slăbi
credibilitatea guvernului, lovindu-l acolo unde îl doare cel mai mult - economia; în al doilea rând, pentru a elibera
Egiptul de sub influenţa Occidentului. Într-un interviu acordat BBC, şeicul Omar Abdel Rahman, preot egiptean
şi unul din liderii militanţilor islamişti, a declarat că turismul aduce în Egipt principii morale viciate şi boli precum
SIDA.
9. HAMAS (HARAKAT MUQAWAM ISLAMIYA) (Mişcarea de Rezistenţă Islamică) Detaşamentele
Izz al-Din al-Qassam - aripa militară a Hamas
Hamas (cuvânt cu înţelesul de curaj şi bravură) este o organizaţie extremistă islamică care a devenit
activă la începutul Intifadei, operând mai întâi în Fâşia Gaza dar şi în Cisiordania. Hamas a jucat un rol important
în acte subversive violente şi operaţiuni teroriste extreme atât împotriva Israelului cât şi împotriva arabilor. În
perioada iniţială, a fost condusă de persoane identificate ca aparţinând organizaţiei Fraţii Musulmani din Teritorii.
În timpul Intifadei, Hamas a exploatat momentul pentru dezvoltarea activităţii în Cisiordania, în scopul
de a deveni organizaţia fundamentalistă islamică dominantă. Îşi defineşte obiectivul prioritar ca fiind Jihadul
(Războiul Sfânt) pentru eliberarea Palestinei şi înfiinţarea unui stat islamic palestinian "de la marea Mediterană
până la râul Iordan". A câştigat încrederea palestinienilor prin participarea la violenţe de stradă şi asasinate,
întărindu-şi astfel potenţialul şi rolul în cadrul Intifadei. Din cauza activităţii subversive şi teroriste, Hamas a fost
scos în afara legii în septembrie 1989.
După războiul din Golf, Hamas a devenit organizaţia cu cea mai mare activitate teroristă în Teritorii şi
în interiorul Israelului. Astăzi, este a doua grupare importantă după Fatah şi câteodată este privită ca o ameninţare
la adresa hegemoniei naţionalismului laic. În prezent este cel mai puternic grup care se opune procesului de pace.
Creşterea activităţii sale teroriste prin intermediul teroriştilor sinucigaşi asupra ţintelor civile din Israel (februariemartie 1996) a încetinit şi chiar ameninţă să blocheze procesul de pace.
Hamas reprezintă acronimul arab de la "Mişcarea de Rezistenţă Islamică (Harakat al-Muqawamah alIslamiyya). În cadrul Hamas se poate sesiza influenţa organizatorică şi ideologică a organizaţiei Fraţii Musulmani
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(Muslim Brotherhood - MB) înfiinţată în 1920 în Egipt şi care şi-a întărit activitatea în anii '60 - '70 în lumea arabă
- în special în Iordania şi Egipt.
Mişcarea Hamas a fost înregistrată legal în Israel în 1978 de către şeicul Ahmed Yassin, liderul spiritual
al acesteia, sub forma unei asociaţii islamice denumită Al-Mujamma Al Islami. Organizaţia a câştigat o mulţime
de suporteri şi simpatizanţi prin intermediul propagandei religioase şi a muncii sociale. O mare parte a succesului
înregistrat de Hamas/MB se datorează influenţei câştigate în Fâşia Gaza.
Numărul mare de refugiaţi, privaţiunile socio-economice ale populaţiei din taberele de refugiaţi şi
statutul relativ scăzut al elementelor naţionaliste până aproape de zilele noastre au făcut ca Hamas să-şi
răspândească influenţa asupra refugiaţilor. Vehicularea ideii că eliberarea tuturor palestinienilor este mai
importantă în Gaza, alături de factorii sociali, alimentau influenţa islamică în zonă.
Un alt factor care a ajutat la popularitatea fenomenului islamic a fost acela că mişcarea naţionalistă
palestiniană şi OEP au mutat centrul puterii politice din Palestina, prin consolidarea unei conduceri externe, pe
cheltuiala celor din interiorul teritoriilor. În opoziţie cu aceştia, campania islamică şi structura sa de conducere sau dezvoltat în întregime în interiorul Palestinei (al-dakhil) şi astfel au putut servi mai bine interesele
palestinienilor.
Infrastructura islamică din teritorii a activat separat dar în paralel cu instituţiile naţionaliste construite
de OEP în anii 1980. Hamas a reuşit să formeze un sistem social care să constituie o alternativă a structurii politicosociale oferite de OEP. Prestigiul organizaţiei se baza atât pe capacităţile ideologice, cât şi pe cele practice, ca o
mişcare a cărei contribuţie la viaţa cotidiană nu a fost mai puţin importantă decât cea din cadrul mişcării de luptă
împotriva Israelului şi împotriva ocupaţiei. O schimbare importantă din cadrul organizaţiei a fost tranziţia de la
pasivitatea faţă de regimul israelian la activităţi militante şi violente de amploare în special în interiorul Fâşiei
Gaza şi în exteriorul acesteia. Mişcarea şi-a schimbat denumirea în Mişcarea de Rezistenţă Islamică - Hamas şi şia dezvăluit caracterul palestinian şi patriotismul. A susţinut că nu este numai o forţă paralelă dar şi o alternativă la
controlul aproape total al OEP şi facţiunilor sale asupra palestinienilor din Teritorii.
În august 1988, Hamas şi-a publicat Declaraţia Islamică - crezul său ideologic, care prezenta politica sa
la toate nivelurile de luptă, atât împotriva Israelului cât şi împotriva mişcării naţionaliste a OEP. Această declaraţie
reprezenta o provocare la adresa OEP şi a opiniei acesteia conform căreia este singurul reprezentant legitim al
poporului palestinian.
Mijlocul prin care Hamas şi-a crescut influenţa a fost moscheea. Aceasta a fost şi primul obstacol în
calea declanşării războiului civil. În acelaşi timp, liderii Hamas au lucrat şi la înfiinţarea mai multor structuri
proprii organizaţiei. În tradiţia Fraţilor Musulmani, şeicul Yassin a înfiinţat Hamas ca pe o mişcare secretă. El a
încercat să separe diferitele structuri şi zonele de activişti şi să folosească numai mesaje codate în comunicaţiile
interne.
Aparatul militar a fost denumit Mujahidin. La început, conducerea nu a încercat să atragă efective mari
de activişti în cadrul organizaţiei. Scopul fondatorilor a fost acela de a stabili instrumentele de activitate prin care
s-ar putea conta pe un număr redus de activişti la centru. Dar o nouă generaţie de lideri de stradă a apărut din cadrul
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sistemului structural complex construit de către Fraţii Musulmani în decursul anilor. Această generaţie, obedientă
şi plină de fervoare religioasă a devenit călăuzitoarea luptei islamice.
La începutul anului 1991, Zaccaria Walid Akel, şeful sectorului terorist al Hamas, a înfiinţat primele
batalioane teroriste. În faza iniţială acestea răpeau şi executau oameni suspectaţi că ar colabora cu Israelul.
Asasinarea rezidentului Kafar Darom, Doron Shorshan în decembrie 1991, a constituit primul asasinat al unui
cetăţean israelian, executat de un asemenea detaşament şi a marcat schimbarea modului de operare al Hamas.
Ideologia de bază a Hamas a fost fundamentată în principal pe curentul Fraţilor Musulmani. În
Declaraţia Islamică publicată de către Hamas în august 1988, organizaţia se autodefineşte: "ramura palestiniană a
Fraţilor Musulmani".
Oricum, există o anumită diferenţă între priorităţile Hamas faţă de cele ale Fraţilor Musulmani în
Teritorii, în principal referitor la Intifada, şi în special în privinţa Jihadului. Fraţii Musulmani înţeleg Jihadul ca pe
o datorie generală şi ca pe un principiu şi susţine că Islamul va fi realizat în primul rând în lumea musulmană şi
apoi, prin violenţă, împotriva Israelului. Hamas a subliniat că Jihadul este singurul şi unicul mijloc în rezolvarea
problemei palestiniene.
Hamas defineşte tranziţia la etapa Jihadului "pentru eliberarea Palestinei" ca pe o datorie religioasă a
fiecărui musulman. În acelaşi timp, respinge orice aranjament politic care ar putea antrena renunţarea la o parte
din Palestina, care semnifică predarea unei părţi din Islam. Aceste poziţii sunt reflectate în Declaraţie şi în
activităţile organizaţiei.
Scopul principal al Hamas este înfiinţarea unui stat islamic în întreaga Palestină. Mijlocul de realizare
a acestui scop îl reprezintă lupta armată şi, în ultima fază, Jihadul la care să participe nu numai musulmanii din
Palestina ci întreaga lume islamică.
Structura Hamas în Gaza şi în Cisiordania se bazează pe o combinaţie de conduceri regionale şi
funcţionale. În acest cadru operează în paralel câteva structuri identice, în fiecare regiune:
a. Infrastructura (Daiwah, literallz isermonizing), care cuprinde recrutarea, distribuirea fondurilor şi
întrunirile.
b. Violenţa populară în cadrul Intifadei.
c. Securitatea (Amn) - culegerea de informaţii privind suspecţii de colaborare cu autorităţile. Aceste
informaţii sunt transmise "comitetelor de şoc", care îi interoghează pe suspecţi şi apoi îi asasinează.
d. Publicaţii (A-'Alam) - broşuri, propagandă, birouri de presă.
Hamas încearcă să menţină o distincţie clară între activitatea acoperită şi cea la vedere a diferitelor sale
sectoare, care servesc în primul rând la creşterea prestigiului mişcării. Principalul motiv este dorinţa Hamas de a
creşte compartimentarea şi secretizarea, însă nu prin identificarea sa directă cu activitatea desfăşurată în public.
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Termenul folosit de Hamas pentru definirea activităţii la vedere este Da'wah. Acesta este şi termenul
prin care Hamas îşi defineşte sectorul însărcinat cu lărgirea infrastructurii mişcării şi cu distribuirea fondurilor şi
realizarea de întâlniri. De fapt, există un grad ridicat de incidenţă (nu se identifică însă) între cele două structuri.
Astfel, Hamas este o organizaţie compusă din mai multe nivele independente. Baza socio-politică este
menţinută, din punct de vedere material, de comitetele de caritate şi, ideologic, de instructaje, propagandă şi acţiuni
de incitare, executate în moschei şi alte instituţii prin intermediul broşurilor. Această bază reprezintă sursa
recrutării de membri în cadrul structurilor care se angajează în revolte şi acţiuni populare violente. Aceia care se
remarcă în acest tip de activităţi îşi vor găsi, mai devreme sau mai târziu, drumul către structura militară care
realizează atacuri violente deopotrivă împotriva israelienilor şi palestinienilor. Militanţii - şi dacă aceştia sunt
arestaţi sau asasinaţi, familiile sau rudele - se bucură de suportul moral şi economic oferit de predicatorii din
moschei, directori ai Hamas afiliaţi instituţiilor şi de comitetele de caritate.
În decursul violenţelor de stradă care au legătură cu Intifada, Hamas a implicat o structură teroristmilitară compusă din două grupuri:
a. "Luptătorii palestinieni sfinţi" (Al-Majahadoun Al-Falestinioun) - o structură militară destinată
atacurilor teroriste, în special împotriva ţintelor israeliene. Înainte de izbucnirea Intifadei, structura s-a implicat în
pregătirea infrastructurii acestor activităţi.
b. "Secţiunea de securitate" (Jehaz Amn) - care se ocupă de culegerea de informaţii privind suspecţii de
colaborare cu Israelul şi alte elemente locale, în intenţia de a-i pedepsi prin folosirea violenţei, inclusiv cu moartea.
Aceste unităţi s-au format în cadrul Majd, un acronim arab pentru Majmouath Jihad u-Dawa (Grupul pentru
Războiul Sfânt şi ceremonii) care era, într-adevăr, braţul operativ violent al secţiunii de securitate. În cursul
Intifadei, aceste grupări au îmbrăcat diferite forme, ultima fiind detaşamentele de acţiune Izz al-Din al-Qassam.
Baza înfiinţării Al-Majahadoun Al-Falestinioun s-a pus în 1982 de către şeicul Ahmed Yassin, împreună
cu mai mulţi operativi ai Al-Mujam'a. Aceasta presupunea obţinerea de arme şi pregătirea cadrului de luptă
împotriva rivalilor palestinieni şi mai târziu împotriva Israelului. Această activitate a fost descoperită în 1984 şi
Yassin a fost condamnat la 13 ani închisoare dar la scurt timp el a fost eliberat în cadrul schimbului de prizonieri
de la Jibril (mai 1985).
După eliberare, Yassin şi-a orientat activitatea spre înfiinţarea unui aparat militar. Iniţial, s-a acordat o
atenţie deosebită luptei împotriva "ereticilor" şi colaboratorilor, în conformitate cu opinia Fraţilor Musulmani că
Jihad-ul ar trebui să izbucnească numai după eliminarea rivalilor din interior. În acelaşi timp, s-a pregătit şi o
infrastructură militară, inclusiv stocarea de arme pentru războiul împotriva Israelului. Imediat după izbucnirea
Intifadei, au fost recrutaţi membri care să participe la Jihad-ul militar. Activitatea acestui grup includea atacuri
teroriste obişnuite şi s-a manifestat numai la începutul Intifadei.
După izbucnirea Intifadei, aparatul militar a executat un mare număr de atacuri de diferite tipuri, inclusiv
amplasare de bombe şi atacuri cu arme de foc - în special în partea de nord a Districtului Gaza. Aceste atacuri au
atins punctul culminant în momentul răpirii şi asasinării soldaţilor israelieni Avi Sasportas (februarie 1989) şi Ilan
Sa'adon (mai 1989).
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"Secţiunea de securitate" (Jehaz Amn) a fost înfiinţată la începutul anului 1986 de şeicul Yassin şi alţi
doi asociaţi ai săi care au activat în Al-Mujama. Rolul secţiunii era acela de a supraveghea activitatea
colaboratorilor suspectaţi şi a altor persoane care acţionau într-o manieră contrară principiilor Islamului. Între
1986-1987, la recomandarea celor doi şefi ai Secţiunii, Yassim a hotărât înfiinţarea detaşamentelor de acţiune Majd, însărcinate cu asasinarea ereticilor şi a colaboratorilor. Yassim i-a instruit pe lideri că trebuie să-i asasineze
pe toţi cei declaraţi colaboratori în urma interogatoriilor şi să întărească această instrucţiune printr-o conducere
religioasă.
Acest mod de acţiune a continuat până în momentul izbucnirii Intifadei, când în cadrul Hamas s-au
efectuat schimbări importante, care au condus la acţiuni militare organizate împotriva ţintelor israeliene. Unităţile
Majd au devenit parte integrantă în reţeaua Al-Mujahidoun.
Aparatul militar al Hamas a parcurs o serie de schimbări în timpul Intifadei, ca rezultat al măsurilor
preventive şi a poziţiei forţelor israeliene, în urma atacurilor teroriste importante purtate de membrii Hamas.
Detaşamentele de acţiune Izz al-Din al-Qassam reprezintă structura finală a acestui aparat. Acestea se
fac responsabile de majoritatea atacurilor teroriste Hamas, din ianuarie 1992. În aceste detaşamente activează zeci
de suspecţi căutaţi în Gaza. Unii dintre aceştia au început să acţioneze, de asemenea, şi în Cisiordania din moment
ce se recrutau palestinieni din această zonă pentru executarea unor atacuri teroriste în Israel. Unii dintre aceştia au
fost prinşi şi omorâţi, iar alţii au fugit în Egipt. Câteva zeci de membri Hamas sunt activi în Teritorii, în majoritate
fiind membri ai Detaşamentelor de acţiune Izz-al-Din al-Qassam.
Hamas se bucură de un puternic suport financiar, iar rivalii acestei organizaţii susţin că acesta este
principalul motiv de creştere a puterii sale. Hamas primeşte suport financiar de la organismele neoficiale saudite
şi de la statele din Golf (în ultimul timp, şi din partea Iran-ului). Aceste fonduri sunt distribuite diferitelor grupuri
şi asociaţii care se identifică cu mişcarea şi de la acestea, mai jos, la membrii din teritoriu.
O reţea amplă de asociaţii de caritate (Jama'a Hiriya) şi comitete (Lejan Zekath) activează în Teritorii,
în baza a două acte legislative iordaniene: Legea Instituţiilor Sociale şi de Caritate şi Regulamentele privind
Colectarea de Fonduri de Caritate. Hamas se foloseşte extrem de mult de aceste asociaţii şi comitete, care
(împreună cu moscheile şi uniunile) reprezintă organisme de faţadă ale organizaţiei care acţionează în paralel şi
serveşte la acoperirea operaţiunilor. Ideologia mişcării acordă o atenţie deosebită activităţilor de caritate (zekath,
care este de asemenea şi unul din cele cinci principii ale Islamului). Activitatea de caritate poate servi la atragerea
oamenilor la Islam şi implicit la creşterea prestigiului Hamas.
Reţeaua asociaţiilor de caritate reprezintă un paravan al activităţilor acoperite, inclusiv al legăturilor cu
liderii aflaţi în străinătate, transferurilor de fonduri către membrii din teren şi identificarea potenţialilor recruţi.
Importanţa deosebită pe care Hamas o acordă activităţilor deschise - caritate şi bunăstare - au fost puse în evidenţă
în momentul arestării şi executării mai multor membri.
Un aspect important al asociaţiilor şi comitetelor de caritate îl reprezintă rolul acestora în canalizarea
fondurilor în regiune. Chiar dacă o mare parte din aceste fonduri se foloseşte în activităţi de caritate, nu se poate
face întotdeauna o distincţie clară între o activitate nevinovată de caritate şi aceea de finanţare a activităţilor
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acoperite subversive şi teroriste. Asociaţiile de caritate pot participa în transferarea fondurilor Hamas prin
intermediul infrastructurii financiar administrative. Metodele comune sunt schimburile de bani, cecurile emise pe
numele unor membri şi firme din străinătate, conturi de afaceri în străinătate cu interes economic în teritoriu şi
transferurile în numerar, direct din străinătate, executate de obicei prin bănci occidentale (în Marea Britanie, SUA
şi Germania). Mişcarea islamică din Israel serveşte şi la canalizarea transferurilor de fonduri. Alocarea fondurilor
obţinute de Hamas se ridică la câteva zeci de milioane de dolari pe an.
Surse externe de finanţare:
a. Surse oficiale: guvernul iranian contribuie cu cca. 3 milioane de dolari/an.
b. Patru fonduri de caritate Hamas centrale din Occident: în Marea Britanie - Fondul palestinian de
dezvoltare şi ajutor umanitar (Interpal); SUA - Fundaţia pământului sfânt; Germania - Fundaţia Al Aqsa, cu filiale
în Belgia şi Olanda; Franţa - Comitetul de refacere şi solidaritate cu Palestina.
Fonduri provenite de la alte organizaţii islamice:
a. Organizaţii caritabile non-guvernamentale aparţinând statelor din Golf - ei colectează aceste fonduri
pentru musulmanii aflaţi în nevoie din întreaga lume şi susţin Hamas şi instituţiile sale sociale şi de binefacere ca
parte integrantă a acestui efort.
b. Agenţiile de ajutor islamic din Occident - se bazează pe comunitatea islamică din Occident, cca. 15
milioane persoane. Printre acestea: Ajutorul musulman şi Agenţia de întrajutorare islamică ISRA.
c. Frăţia Musulmană - La sfârşitul anilor '80, Fraţii Musulmani au înfiinţat Comitetul de ajutor
musulman pentru naţiunea palestiniană, în scopul de a ajuta Hamas.
Surse independente de finanţare:
- în Teritorii
a. O mică parte din fondurile Hamas provine de la mai multe proiecte economice profitabile: centre de
croitorie şi ţesătorie, ferme de animale şi plăţi simbolice pentru servicii.
b. Campanii de colectare de fonduri în Teritorii - creşterea supervizării colectării de fonduri în statele
din Golf de către SUA şi Egipt a dus la încurajarea acestor metode independente interne de colectare de fonduri.
- în Israel
a. Mişcarea Islamică din Israel a fost canalul prin care s-au transferat bani de la fundaţiile din Occident.
O dată ce Israelul a închis două organisme importante - Comitetul pentru ajutorarea orfanilor şi prizonierilor
(noiembrie 1996) şi Ajutorul Islamic (în 1995) s-a micşorat considerabil folosirea acestui canal.
b. Majoritatea fundaţiilor au reprezentanţi în Teritorii şi acţionează la adăpostul organizaţiei înfiinţată
în 1995.
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Atacurile teroriste au scos la iveală sistemul financiar al Hamas şi a determinat serviciile de informaţii
occidentale să monitorizeze activitatea de finanţare. Câteva ţări (în principal SUA şi Marea Britanie) şi-au anunţat
intenţia de zădărnicire a eforturilor de colectare de fonduri pentru Hamas.
Astfel:
a. Un pachet de legi americane intenţionează să oprească colectarea de fonduri pentru organizaţii
teroriste pe teritoriul SUA. Guvernul trebuie să-şi exercite puterea de a contracara activitatea acestor organizaţii.
b. Evidenţele britanice ale fundaţiei Interpal au fost studiate dar "nu s-au găsit informaţii concrete care
să dovedească legătura ei cu organizaţii teroriste". Trebuie menţionat că singurul material examinat de către
autorităţi a fost ceea ce a oferit fundaţia.
c. Israel - trecerea în ilegalitate: Ministerul Apărării a declarat că patru fundaţii importante care acţionau
în Occident sunt scoase în afara legii, ca făcând parte din activitatea Hamas interzisă în Israel. A fost scoasă în
afara legii şi Falestin al-Muslima.
Date biografice ale liderilor Hamas
Şeicul Ahmad Isma'il Yassin s-a născut în 1936 în localitatea al-Jora lângă Ashquelon. La 14 ani a fost
rănit într-un meci de fotbal şi a paralizat. Yassin şi-a terminat liceul în 1958 şi, în ciuda invalidităţii, a fost acceptat
ca profesor în Gaza.
Şeicul Yassin a fost primit în organizaţia Fraţilor Musulmani din Gaza în 1955, pe timpul când mişcarea
era considerată clandestină şi scoasă în afara legii în Egipt. În 1966 a fost închis în Egipt pentru o lună, pentru
activitate subversivă.
După "Războiul de 6 zile" şi pierderea contactului cu Egiptul, acesta a dezvoltat infrastructura Fraţilor
Musulmani din Gaza în domeniul social, economic şi politic şi a făcut demersurile necesare pentru ca militanţii
organizaţiei să obţină controlul noii Universităţi Islamice. Yassin a fost spiritul călăuzitor din spatele înfiinţării
Hamas, în decembrie 1997, ca braţ armat al Fraţilor Musulmani. În 1984 a fost arestat şi închis pentru deţinere de
arme. Mai târziu a fost eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri.
Şeicul Yassin, care a condus Hamas până la arestarea sa în mai 1989, se face responsabil de activitatea
mişcării: tipărirea de broşuri, afaceri financiare, legături cu elementele islamice radicale din străinătate şi
supervizarea activităţii violente şi teroriste. Sub comanda sa, a fost înfiinţată o reţea organizatorică de amploare
care a cuprins diverse funcţiuni şi lideri locali care au condus activitatea politică şi Intifada. După arestarea lui,
împreună cu alţi membri de conducere, în districtul Gaza conducerea centrală Hamas a slăbit, fiind înlocuită cu
membrii marcanţi ai mişcării din diferite zone. Aceştia şi-au îndreptat atenţia în primul rând spre domeniul politic,
propagandă, infrastructură şi legături organizatorice în cursa pentru alegeri, alături de naţionaliştii palestinieni.
Musa Mohammed Abu Marzuq s-a născut în 1951 în tabăra de refugiaţi Rafah din Fâşia Gaza. A plecat
în Egipt să studieze ingineria şi, după întoarcerea sa în Gaza a devenit colaboratorul lui Ahmad Yassin şi apoi a
liderului Fraţilor Musulmani din zonă. El se numără printre fondatorii mişcării Hamas, în 1988. În 1974, a plecat
în SUA unde şi-a continuat studiile. În perioada 1981 - 1992, a locuit cu familia în Falls Church, Virginia. În 1989,
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Abu Marzuq a fost ales şef al Biroului politic Hamas, unul dintre cele mai importante organisme de decizie Hamas
la nivel central. Acesta decide politica atacurilor teroriste, emite directive activiştilor care acţionează în Israel, în
Teritorii şi în zonele de operaţiuni Hamas din străinătate. În perioada 1990 - 1993, acesta a trimis emisari în
Teritorii în scopul pregătirii şi extinderii activităţii militare şi a transferat fonduri pentru obţinerea de arme. În
1989, Abu Marzuq a sosit în Gaza, s-a întâlnit cu activişti Hamas care l-au însărcinat cu organizarea diferitelor
structuri şi stabilirea ariei de responsabilitate din Gaza. Acesta a emis instrucţiuni detaliate de înfiinţare a
infrastructurii organizatorice Hamas, care includea şi acţiunile teroriste. Pentru a finanţa această activitate, el a
transferat 100.000 dolari activiştilor din zonă.
În octombrie 1992, Abu Marzuq a condus o delegaţie Hamas la Teheran, în scopul finalizării mai multor
înţelegeri de cooperare militară şi politică cu Iranul. Acesta a activat în organizaţie, continuând şi relaţia cu OEP
şi a avut rolul de şef al delegaţiei Hamas în negocierile cu OEP la Tunis.
În urma înţelegerii de pace dintre Israel şi Iordania, în mai 1995, lui Abu Marzuq i s-a impus să
părăsească Iordania, la 1 iunie 1995. Acţionând pentru Iordania, acesta a fost implicat în coordonarea atacurilor
teroriste Hamas din Israel. La 25 iulie 1995, el a fost arestat în New York. Israelul a solicitat extrădarea sa şi
judecătorul american a hotărât că poate fi expulzat în Israel. Dar, în urma Deciziei guvernului israelian, acesta a
fost expulzat în Iordania.
Lideri religioşi marcanţi ai Hamas fac parte din Asociaţia Înţelepţilor Religioşi Palestinieni (Rabitat
'Ulama' Filastin), care reprezintă un fel de cadru religios suprem şi, aşa cum susţine organizaţia, reprezintă
"legitimitatea" preceptelor religioase care guvernează ideologia mişcării.
Liderii Hamas care trăiesc în străinătate în ţările arabe (în principal în Iordania) şi în Occident (SUA,
Marea Britanie şi altele) şi-au câştigat, în ultimul timp, recunoaşterea.
La începutul mişcării de revoltă, organizaţia s-a implicat în acţiuni subversive şi de rezistenţă. Înaintea
Intifadei, membrii Hamas au acţionat asupra palestinienilor locali, în scopul purificării societăţii musulmane şi
pregătirii acesteia pentru Jihad împotriva Israelului. După izbucnirea Intifadei, organizaţia a început să asasineze
palestinieni, recunoscând că în 43 de atacuri au fost ucişi 46 de palestinieni. Informaţii certe dovedesc că încă 40
de palestinieni au fost asasinaţi de Hamas.
În timpul Intifadei, membrii Hamas au executat atacuri teroriste împotriva unor ţinte israeliene. Iniţial
au folosit încărcături explozive şi alte mijloace "populare".
În 1992, membrii Hamas au dovedit o îndrăzneală mai mare, în special cei aparţinând structurii Izz alDin al-Qassam, care au executat foc asupra personalului de securitate de la mică distanţă, au înjunghiat doi evrei
în Gaza, l-au răpit şi l-au asasinat pe Nissim Toledano şi au asasinat un ofiţer al Serviciului General de Securitate,
într-o casă conspirativă din Ierusalim.
10. HARAKAT UL-MUJAHEDIN (HUM) Harakat ul-Ansar
Oficial cunoscut sub numele Harakat ul-Ansar, HUM este un grup militant islamic cu baza în Pakistan,
care acţionează în special în Kashmir. La origine a fost o grupare care lupta în Afganistan împotriva ocupaţiei
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sovietice, însă a devenit o reţea internaţională de luptători pentru cauza islamică, reţea răspândită în întreaga lume.
Cartierul general de află în Raiwind, Punjab, unde se ţin conferinţele anuale.
HUM este membră a Frontului Internaţional de Luptă împotriva Evreilor şi Cruciaţilor (Al-Jabhah alIslamiyyah al-'Alamiyyah li-Qital al-Yahud wal-Salibiyyin) al lui Osama Bin Laden. În februarie 1998, în cadrul
unei conferinţe de presă, s-a făcut publică existenţa acestui front. Unul dintre liderii HUM, Fazlur Rehman Khalil,
a semnat Fatwa lui OBL în februarie 1998, care chema la executarea de atacuri teroriste împotriva SUA şi a
intereselor occidentale. Organizaţia, care deţine tabere de pregătire teroristă în sudul Afganistanului, a înregistrat
pierderi în atacul american cu rachete executat asupra taberelor de pregătire asociate cu OBL, din Khost. În august
1998, Fazlur Rehman Khalil a avertizat că HUM se va răzbuna asupra Statelor Unite.
În 1997, administraţia americană a înscris HUM pe lista grupărilor teroriste străine. Aceasta a
determinat agenţiile de securitate pakistaneze, care susţineau în mod acoperit mişcările insurgente musulmane în
Kashmir, să se distanţeze de organizaţii. Dar Pakistanul nu a anihilat activităţile grupărilor militante din Kashmir,
temându-se de o reacţie adversă din partea grupărilor fundamentalist-islamice.
Forţele de securitate indiene din Kashmir se confruntă cu peste 12 grupări insurgente majore, de diferite
dimensiuni şi orientări ideologice. Cele mai importante grupări sunt cele laice care militează pentru independenţă
şi anume: Frontul Eliberării Kashmirului şi a Jammu şi grupările radicale islamice şi pro-pakistaneze Hizb-ulMujahedin, Hezbollah, Harakat-ul-Mujahedin şi Ikhwan ul-Muslimin.
Conform celor afirmate de către liderul organizaţiei, Maulana Saadatullah Khan, principalul obiectiv al
mişcării este continuarea luptei armate împotriva necredincioşilor şi "forţelor anti-islamice". Organizaţia militează
pentru creşterea influenţei Pakistanului în Kashmir.
HUM a fost iniţial înfiinţat în Punjab, Pakistan, la începutul anilor '80 de către elemente religioase
islamice. La câteva luni, HUM a început să trimită voluntari în Afganistan, pentru a lupta alături de grupările
afgane de mujahedini. Voluntarii au fost recrutaţi din rândul grupării Pakistan-Kashmirul Ocupat (POK). S-a
estimat că HUM a recrutat 5.000 de voluntari pe care i-a trimis în Afganistan. Activitatea de recrutare a fost
finanţată de suporterii din Pakistan, Egipt şi Arabia Saudită (inclusiv OBL).
În timpul războiului din Afganistan, HUM a recrutat voluntari din comunităţile musulmane ale altor ţări
- 6.000 voluntari din Algeria, Egipt, Tunisia, Iordania, Arabia Saudită, Jammu şi Kashmir din India, Bangladesh,
Mianmar şi Filipine.
Marea majoritate a voluntarilor HUM au fost antrenaţi în folosirea armelor, muniţiei şi explozivilor în
taberele de pregătire din provincia Paktia, Afganistan, tabere conduse de Jalaluddin Haqqani, liderul grupului Hezb
Islami (Khalis) Afghan Mujahidin. Haqqani s-a aliat talibanilor.
Apoi, HUM şi-a înfiinţat propriile tabere de pregătire pe teritoriul afgan, vis-a-vis de Miran Shah în
provinciile de frontieră din partea de nord-vest (NWFP). Unii dintre cei mai buni luptători ai războiului din
Afganistan provin din taberele de pregătire HUM.
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După ce mujahedinii afgani au obţinut puterea în Kabul în aprilie 1992, HUM s-a convertit într-o reţea
internaţională de luptători pentru apărarea drepturilor musulmanilor din întreaga lume. În 1993, numele a fost
schimbat în Harakat ul-Ansar şi o altă organizaţie afgană Harakat ul-Jihad-al-Islami şi-a făcut apariţia. Din 1992,
HUM şi-a răspândit activitatea în Jammu şi Kashmir din India, Egipt, Tunisia, Algeria, Bosnia, Cecenia,
Tadjikistan, Mianmar şi Filipine.
Taberele de pregătire ale HUM au făcut obiectul atacurilor americane cu rachete de croazieră, în urma
atacurilor cu bombe asupra ambasadelor americane din Kenya şi Tanzania. Liderul HUM a afirmat că 9 membri
ai organizaţiei au fost omorâţi în timpul atacului din zona Khost. La 23 august 1998, Azizur Rahman Danish, şeful
filialei Sindh a HUM a avertizat: "Loviturile aeriene americane au trasat o linie de demarcaţie între Muslim
Ummah şi necredincioşi şi acesta este începutul unei cruciade. SUA va primi riposta în aceiaşi termeni".
Este o organizaţie sunnită, legată din punct de vedere ideologic de şcoala de gândire Deoband şi de
wahhabism. Ideologia sa este similară cu cea a Markaz Dawa Al Irshad şi a talibanilor. Se bazează pe stricta
interpretare a Legii Islamice şi este împotriva pluralismului, democraţiei parlamentare şi a egalităţii în drepturi a
femeilor, precum şi a influenţei negative occidentale din societăţile islamice.
Iniţial, obiectivul HUM era întrajutorarea umanitară pentru refugiaţii afgani din provinciile din partea
de nord-vest a frontierei Pakistanului. Oricum, de la sfârşitul războiului afgan, aceasta a hotărât să fie un susţinător
al Jihadului Islamic împotriva guvernărilor musulmane laice şi a Occidentului.
În vreme ce Fazlur Rehman Khalil este deseori numit şeful HUM, Departamentul de stat al SUA,
respectiv Diviziunea antiteroristă, l-a identificat pe Maulana Sadaatullah Khan ca fiind liderul organizaţiei. Se
crede că în timp ce Fazlur Rehman Khalil conduce HUM pentru Pakistan, cel de-al doilea conduce unitatea POK.
Amplasaţi în Muzaffarabad, Pakistan, membrii grupării desfăşoară activităţi insurgente şi teroriste, în special în
Kashmir. HUM îşi antrenează militanţii în Afganistan şi Pakistan. Harakat ul-Ansar (HUA) are câteva mii de
susţinători înarmaţi, localizaţi în Azad Kashmir, Pakistan şi în sudul Kashmir-ului, dar şi în regiunea Doda din
India, compusă în majoritate din pakistanezi, afgani şi persoane provenite din Kashmir.
În organizaţie poate intra orice individ care susţine obiectivele HUA şi este gata să urmeze cursul de
pregătire de 40 de zile. Aceasta are un nucleu militant de aproape 300 de persoane, pakistanezi, persoane din
Kashmir dar include şi veterani arabi şi afgani ai războiului afgan.
HUA are mii de susţinători înarmaţi în Azad Kashmir, Pakistan şi în sudul Kashmir-ului, dar şi în
regiunea Doda din India. Oficialităţi aparţinând serviciului de informaţii pakistanez au estimat că Harkat conduce
cel puţin 500 de militanţi bine pregătiţi.HUA foloseşte arme automate de calibru greu sau uşor, carabine de asalt,
mortiere, explozivi şi rachete.
HUM îşi recrutează voluntarii din Tabligi Jamaat, care desfăşoară activitate misionară şi de caritate în
rândul musulmanilor din Pakistan şi alte ţări. Fondurile HUM provin din donaţii făcute de simpatizanţii din Arabia
Saudită şi alte state din Golf, din Pakistan şi Kashmir. Sursa şi dimensiunea fondurilor militare ale HUM rămân
necunoscute. Organizaţia ar putea primi o cantitate necunoscută de bani din Pakistan. Aceasta este membră a
Consiliului Jihadului Unit înfiinţat în 1994 de Agenţia serviciilor de informaţii pakistaneze. Printre membrii
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organizaţiei se numără Hizb-ul-Mujahideen, Jamiat-ul-Mujahideen, Al-Jihad, al-Barq, Ikhwan-ul Musslamin,
Tariq-ul-Mijahideen.
HUM a executat mai mute operaţiuni teroriste împotriva trupelor indiene şi ţintelor civile din Kashmir.
Aceasta are legături cu Al-Faran, grupul militant al Kashmir-ului care în iulie 1995 a răpit 5 turişti occidentali în
Kashmir; unul a fost asasinat în august 1995 iar ceilalţi 4 în decembrie, acelaşi an.
În iunie 1994, HUM a răpit doi cetăţeni britanici în India. Membrii HUM au participat la operaţiuni
insurgente şi teroriste în Kashmir, Burma, Tadjikistan şi Bosnia. Filiala din Burma, localizată la Arakans, a oferit
pregătire musulmanilor în manevrarea armelor şi ducerea războiului de gherilă. În Tadjikistan, membrii HUM au
lucrat în slujba elementelor de rezistenţă tadjikă, antrenându-le. Primul grup de militanţi HUA a intrat în Bosnia
în 1992. Sursa şi valoarea fondurilor militare HUM sunt necunoscute dar se crede că provin din ţările arabe
simpatizante, de la persoane bogate originare din Kashmir şi Pakistan.
11. HEZBOLLAH
Hezbollah este o organizaţie care aderă la ideologia lui Khomeini şi care reprezintă o "umbrelă" pentru
diferitele grupări radicale şiite. Organizaţia s-a înfiinţat în 1982, în urma încheierii războiului Galileei şi a instalării
păcii în Liban, precum şi ca urmare a creşterii prezenţei iraniene şi a influenţei acesteia în zonă.
Organizaţia Hezbollah s-a înfiinţat ca un organism al fundamentaliştilor şiiţi condus de clerici care
vedeau în adoptarea doctrinei iraniene o soluţie a lipsurilor politice din Liban. Aceasta prevedea şi folosirea terorii
ca mijloc de realizare a obiectivelor politice (răsturnarea regimului creştin; instaurarea, în Liban, a unei Republici
Islamice; supunerea "Falangelor libaneze" guvernului legal; eliminarea din Liban a "practicilor imperialismului
occidental"; lupta împotriva Israelului; desfăşurarea de alegeri populare).
Organizaţia Hezbollah desfăşoară o vastă campanie în scopul realizării unui front comun cu alte grupuri
teroriste, printre care Hamas şi Jihadul Islamic. Gruparea are în vedere amplificarea acţiunilor teroriste împotriva
Israelului, dar şi asupra obiectivelor acestuia din străinătate. De asemenea, organizaţia urmăreşte intensificarea
activităţilor proprii în plan financiar, propagandistic, informativ şi contrainformativ, atât pe teritoriul libanez, cât
şi în alte state ale lumii, unde şi-a constituit puncte de sprijin.
Până în 1982, Iranul a trimis luptători din Garda Revoluţionară Iraniană să îşi aducă aportul la înfiinţarea
Mişcării Revoluţionare Islamice în Liban. Aceştia participau şi la Jihad, Războiul Sfânt împotriva Israelului.
Aceste forţe amplasate în zona Ba'albeck, din nordul Văii Bekaa, au oferit zonei un caracter islamic-iranian şi au
constituit punctul central al organizaţiei Hezbollah din Liban.
Organizaţia are o structură de pregătire în Liban, precum şi în exteriorul acestuia. Activitatea de
pregătire are ca obiectiv construirea unor forţe umane de încredere pentru structura militară şi pentru activitatea
teroristă.
Liderul spiritual al mişcării în Liban este şeicul Muhammed Hussein Fadlallah, care acţionează ca şef
al Mujtahid - mediator al Legii Islamice în cadrul comunităţii şiite din Liban. Cu trecerea timpului, Hezbollah a
devenit al doilea grup reprezentat la nivel local şi condus de funcţionari regionali.
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Actualul Secretar General al Hezbollah este Hassan Nasrallah. La începutul anilor 1980, el era însărcinat
cu activităţi în zona Bekaa de către Amal. A părăsit organizaţia Amal în 1982 şi s-a înrolat în Hezbollah, luând cu
sine mai mulţi simpatizanţi. După moartea lui Abbas Musawi, a fost ales ca succesor al acestuia în unanimitate şi,
totodată, comandant al operaţiunilor.
La nivel central, organizaţia Hezbollah are ca priorităţi susţinerea, prin orice forme, a operaţiunilor
militare îndreptate împotriva Israelului, precum şi îmbunătăţirea propriei imagini publice, pe coordonate politice.
Principalul susţinător financiar şi logistic al Hezbollah este Iranul. Alte surse de finanţare ale organizaţiei provin,
în mare parte, din activităţile comerciale, legale şi ilegale, folosite ca acoperire de către membrii filialelor mişcării
din diverse state ale lumii.
Logistica militară a organizaţiei, utilizată în confruntările armate din zona Orientului Mijlociu, este
procurată, în principal, din Iran, Rusia, Irak şi Bosnia - Herţegovina.
Pe parcursul dezvoltării infrastructurii organizatorice, Hezbollah cu ajutorul Iranului şi al Siriei, a
început să-şi extindă reţeaua militară în Ba'albeck. Miliţiile sale s-au răspândit în vecinătatea şiită din sudul şi
vestul Beirutului şi în sudul Libanului.
Această reţea reprezintă principala bază a activităţilor Hezbollah şi a grupărilor şiite radicale. Mii de
activişti Hezbollah şi membrii sunt localizaţi în Valea Bekaa, Beirut şi sudul Libanului. Aceste zone oferă, de
asemenea, o bază de recrutare a noilor activişti şi luptători din rândul populaţiei şiite locale.
În urma retragerii forţelor israeliene din Liban, în 1985, Hezbollah şi-a consolidat poziţia prin înfiinţarea
unor depozite de armament, recrutarea de activişti şi luptători şi prin acordarea de ajutoare umanitare rezidenţilor
din sudul Libanului (donaţii în bani, echipament şi medicamente). Scopul ajutorului îl constituia câştigarea
susţinerii populaţiei locale pentru activităţile desfăşurate în sud.
Ideologia organizaţiei se bazează pe doctrinele lui Khomeini, care au ca principal obiectiv înfiinţarea
unei republici pan-islamice conduse de clerici religioşi. Punctul de vedere al organizaţiei, publicat pentru prima
dată în Platforma politică din februarie 1985, este următorul:
"Soluţia problemelor din Liban este înfiinţarea unei Republici Islamice, deoarece, numai acest tip de
regim poate oferi dreptate şi egalitate cetăţenilor libanezi. Organizaţia Hezbollah este de părere că un obiectiv
important este lupta împotriva "imperialismului occidental" şi eradicarea acestuia din Liban. Grupul militează
pentru o retragere completă a americanilor şi francezilor din Liban, inclusiv a instituţiilor lor. Acest conflict cu
Israelul este privit ca un element de interes central. Acesta nu se limitează numai la prezenţa forţelor israeliene în
Liban, ci la distrugerea completă a statului Israel şi înfiinţarea unui regim islamic, inclusiv în Ierusalim".
O dovadă a ideologiei radicale promovată de grup o reprezintă folosirea terorii ca mijloc de obţinere a
obiectivelor proprii. Hezbollah face referire la Israel ("Micul Satan") şi îl caracterizează ca fiind "străin în regiune
şi o ameninţare la adresa Islamului şi a musulmanilor". Distrugerea Israelului şi eliberarea Ierusalimului reprezintă
o obligaţie religioasă. Organizaţia justifică folosirea terorii împotriva acestor inamici ca "o armă în mâinile celor
slabi şi subjugaţi împotriva unui agresor puternic". În efortul de a acţiona şi realiza liniile directoare ideologice,
liderii grupării au constituit un plan de acţiune şi au executat atacuri teroriste împotriva forţelor israeliene şi ale
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celor libaneze, invocând extremismul religios împotriva Israelului şi promovarea ideologiei iraniene. Hezbollah a
extins aria de conflict pe teritoriul israelian şi nu s-a limitat la lupta din sudul Libanului.
Odată cu semnarea înţelegerii de la 'Ta'if (1989) şi cu începutul înţelegerii cu Siria, în Liban, Hezbollah
a fost forţat să se conformeze dictatelor siriene. Interesul Siriei de a se continua atacurile teroriste în sudul
Libanului a permis organizaţiei să-şi menţină statutul pe teritoriul acestei ţări şi să fie singura forţă militară
importantă, care să nu fie încă dezarmată. Sirienii au prevenit prejudicierea capacităţii militare a Hezbollah de
către guvernarea libaneză, sub pretextul opunerii sale în faţa ocupaţiei israeliene. În acelaşi timp, sirienii şi-au
întărit dictatele referitoare la organizaţie, în perioada în care erau interesaţi de calmarea situaţiei în sudul Libanului.
Folosind nume sub acoperire cum ar fi "Jihadul Islamic", "Organizaţia Revoluţionară pentru Justiţie" şi
"Rezistenţa Islamică", având acordul liderilor religioşi, Hezbollah a executat o serie de atacuri importante
împotriva unor ţinte israeliene, americane şi aparţinând Forţei Multinaţionale din sudul Libanului. Mai târziu,
atacurile au crescut în intensitate şi au demonstrat o mai bună calificare, în special înainte de deschiderea
Procesului de pace.
În 1991, Hezbollah a executat 52 de atacuri, comparativ cu 19 executate în 1990. În acelaşi an,
Hezbollah a lansat 63 de atacuri şi în 1993 - 158 iar în timpul operaţiunii "Accountability" organizaţia a executat
sute de lansări de rachete Katyusha în zona de securitate şi în teritoriul israelian. În 1994, a executat 187 atacuri
împotriva trupelor israeliene şi a poziţiilor acestora. S-au tras 119 focuri de artilerie, s-au detonat 31 de încărcături
explozive şi au fost întreprinse două atacuri frontale asupra poziţiilor armatei israeliene. În 1995, a executat 344
atacuri împotriva trupelor israeliene şi a Spoziţiilor acestora. S-au tras 270 focuri de artilerie, s-au detonat 64 de
încărcături explozive şi au fost întreprinse două atacuri frontale asupra poziţiilor armatei israeliene.
12. MIŞCAREA ISLAMICĂ DIN UZBEKISTAN (IMU)
Această organizaţie reprezintă o coaliţie a militanţilor islamici din Uzbekistan şi alte state din Asia
Centrală, care se opun regimului secular al preşedintelui Islom Karimov. Scopul acesteia este crearea unui stat
islamic în Uzbekistan. În acţiunile de propagandă ale grupării este inclusă şi o vastă campanie anti-occidentală şi
anti-israeliană.
Dintre acţiunile întreprinse, gruparea este considerată responsabilă pentru explozia a cinci maşini
capcană în Tashkent, în februarie 1999 şi pentru luarea de ostatici, în mai multe rânduri, în anii 1999 şi 2000. De
asemenea, în august 1999 gruparea a luat ostatici patru geologi japonezi şi opt soldaţi kirgizi, iar în august 2000,
patru turişti americani.
Organizaţia îşi are bazele în Afganistan şi Tadjikistan, aria de operare incluzând Uzbekistanul,
Tadjikistanul, Kirgistanul şi Afganistanul. Numărul membrilor este de ordinul miilor.
IMU primeşte suport logistic din partea altor grupări extremiste islamice din Asia Centrală şi de Sud.
Liderii grupării folosesc posturile de radio iraniene pentru a-şi face cunoscută ideologia.
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13. JAISH-E-MOHAMMED (JEM) (Armata lui Mohammed)
Este o grupare islamistă cu baza în Pakistan, care s-a extins rapid din punct de vedere al numărului de
membri şi capacităţii de acţiune, odată cu anunţul făcut în februarie de liderul fostei grupări ultra-fundamentaliste
Harakat ul-Ansar (HUA), de înfiinţare a organizaţiei. Obiectivul grupării este alipirea Kashmirului la Pakistan.
Din punct de vedere politic, se aliniază politicii radicale pro-talibane promovate de Jamiat-i Ulema-i Islam (JUIF).
Liderul JEM, Masood Azhar, a fost eliberat dintr-o închisoare indiană în decembrie 1999, în schimbul
punerii în libertate a 155 de persoane ţinute ostatice în Afganistan, ca urmare a deturnării unei aeronave indiene.
Răpirea unor cetăţeni britanici şi americani în 1994, în New Delhi şi răpirea unor occidentali în Kashmir, în iulie
1995 au fost două dintre încercările HUA pentru eliberarea lui Azhar. În 2000, Azhar a organizat manifestaţii de
amploare şi campanii de recrutare în Pakistan. În luna iunie, un atac cu grenade al JEM nu a reuşit să-l rănească
pe primul ministru aflat în biroul său din Srinagar, India, dar a rănit alte patru persoane. În decembrie, militanţii
JEM au lansat atacuri cu grenade asupra unei staţii de autobuz din Kupwara, India, rănind 24 de persoane şi asupra
unei pieţe din Chadoura, India, rănind 16 persoane. JEM a plasat două bombe care au ucis 21 de persoane în
Qamarwari şi Srinagar.
Organizaţia are câteva sute de susţinători înarmaţi în zona Azad Kashmir, Pakistan şi în sudul
Kashmirului indian şi regiunile Doda. În urma eliberării lui Masood Azhar, în India, trei sferturi din membrii HUM
au trecut la noua organizaţie, care a reuşit să atragă un mare număr de tineri originari din Kashmir. Susţinătorii
sunt în majoritate pakistanezi, kashmirezi, veterani afgani şi arabi ai războiului din Afganistan. Folosesc armament
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Localizarea şi aria de operaţiuni cuprind baze în Peshawar şi Muzaffarabad, însă membrii grupării acţionează în
principal în Kashmir. JEM are o bază de pregătire în Afganistan. Majoritatea membrilor JEM şi resursele materiale
provin de la grupările de militanţi HUJI şi HUM. JEM are relaţii strânse cu arabii afgani şi cu talibanii. Se bănuieşte
că UBL a oferit fonduri JEM.
14. JIHADUL ISLAMIC EGIPTEAN (JIE)
La începutul anilor '70, organizaţia a luat fiinţă prin desprinderea unor elemente tinere, de orientare
radicală, din organizaţia "AL GAMA' A AL ISLAMIYYA". Localizarea geografică indică Egiptul (zona de sud).
După apariţia grupării, aceasta s-a divizat în două facţiuni: una condusă de AYMAN AL-ZAWAHIRI, în prezent
în Afganistan, şi Brigăzile Al-Fateh condusă de AHMAD HASAYN AGIZA. Şeicul AYMAN AL-ZAWAHIRI,
aflat în Afganistan, până la începutul anului 2002, este principalul finanţator al Frontului Islamic Mondial al lui
OSAMA BIN LADEN. La fel ca şi GAMA'A AL ISLAMIYYA, facţiunile Jihad s-au subordonat liderului
spiritual, şeicului UMAR ABD-AL RAHMAN, aflat în închisoare în S.U.A.
Primul lider al Jihad-ului se află în închisoare în Egipt, recent alăturându-se ideii şeicului Al RAHMAN
de a chema la formarea unui "front paşnic". Cei doi şi-au intensificat apelurile pentru o stopare a influenţei
occidentale în ţările islamice, concentrându-şi acţiunile împotriva obiectivelor occidentale, în special a celor
americane.
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Obiectivul facţiunilor Jihad este de a înlocui regimul condus de HOSNI MUBARAK cu un regim
islamic.
Jihad-ul egiptean activează în celule mici, sub acoperire, recrutându-şi membrii din rândul tinerilor cu
vârste cuprinse între 15 -30 de ani, aceştia fiind antrenaţi în tabere din Egipt, Afganistan, Pakistan, Sudan sau din
alte zone ale globului. Gruparea a revendicat numeroase atacuri teroriste împotriva guvernului egiptean, oficialilor
şi instituţiilor, liderilor şi instituţiilor creştine, obiectivelor occidentale, americane şi israeliene. Adjunctul lui
AYMAN AL-ZAWAHIRI, MOHAMED AL ZAWAHIRI, a fost arestat, în anul 1999, în Emiratele Arabe Unite
şi predat autorităţilor egiptene, fiind condamnat la moarte în contumacie pentru participarea la asasinarea
preşedintelui egiptean ANWAR AL-SADAT, în anul 1981.
Pentru a-şi desfăşura activităţile, Grupările Jihad din Egipt primesc fonduri din diferite ţări, precum
Iran, Sudan sau de la grupările militante islamice din Afganistan, inclusiv din partea grupării lui OSAMA BIN
LADEN. De asemenea, gruparea încearcă să coopereze cu notabilităţile şi instituţiile locale pentru obţinerea de
donaţii şi să colaboreze cu reţelele criminalităţii organizate din Egipt, în special împotriva comunităţii creştine
copte. Are în vedere obţinerea de fonduri prin intermediul diferitelor organizaţii islamice neguvernamentale.
Dacă iniţial Jihad-ul a avut ca obiective comunitatea creştină coptă şi turiştii occidentali, în prezent este
orientat şi specializat în atacuri armate împotriva înalţilor oficiali ai guvernului egiptean. Gruparea a revendicat
încercarea de asasinare a ministrului de interne HASSAN AL ALFI, în august 1993 şi a primului-ministru ATEF
SEDKY, în noiembrie, acelaşi an.
Forţele de securitate egiptene îşi concentrează atenţia asupra Jihad-ului datorită gravităţii pericolului
rezultat din acţiunile grupării împotriva regimului lui HOSNI MUBARAK. În perioada în care generalul ZAKI
BADR s-a aflat la conducerea Ministerului de Interne, aproape 8000 de activişti ai grupării au fost întemniţaţi. Cu
toate acestea, infrastructura organizaţiei nu a fost distrusă, fapt care a determinat ca după instalarea noului ministru
de Interne, generalul ABD AL HALIM MOUSSA, membrii grupării să-şi reia activitatea.
În luna iunie a anului 1992, după ce activiştii Jihad-ului l-au ucis pe FARAJ FODAH, unul dintre
susţinătorii păcii israeliano-egiptene, aceştia au întocmit o "listă de acţiune" care releva faptul că gruparea era
pregătită pentru a întreprinde acţiuni teroriste împotriva a încă 10 personalităţi, printre acestea aflându-se ministrul
de interne, ziaristul ANIS MANSOUR etc.
Din anul 1993 gruparea nu a condus nici un atac pe teritoriul Egiptului. Cu toate acestea ei au continuat
să reprezinte o ameninţare împotriva Statelor Unite, datorită faptului că şeicul UMAR ABD AL RAHMAN se află
încă în detenţie în SUA, precum şi arestării unor membri ai grupării ce activau în Albania, Azerbaijan şi Marea
Britanie.
15. KAHANE CHAI (Kach)
Obiectivul major al organizaţiei îl reprezintă refacerea statului Israel conform preceptelor biblice. Kach
(întemeiată de rabinul Meir Kahane, un radical israeliano-american) şi ramura acesteia, Kahane Chai, însemnând
"Kahane trăieşte" (întemeiată de Binyamin, fiul lui Meir Kahane, după asasinarea tatălui său în Statele Unite) au
fost declarate organizaţii teroriste, în martie 1994, de cabinetul israelian în virtutea legii privind terorismul din
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1948. La baza deciziei au mai stat şi declaraţiile liderilor grupării, conform cărora aceştia sunt de acord cu atacul
asupra moscheei Al-Ibrahimi, întreprins de "Dr.Baruch Goldstein" - Goldstein era asociat cu Kach - şi atacurile
verbale la adresa guvernului israelian. La 31 decembrie 2001, Binyamin Kahane şi soţia acestuia au fost ucişi de
puşcaşi palestinieni în zona West Bank.
În Israel, gruparea organizează şi desfăşoară ample manifestări de protest împotriva guvernului, acţiuni
de hărţuire şi ameninţare a palestinienilor în Hebron şi în West Bank. De asemenea, gruparea a afirmat că va
întreprinde

acţiuni

de

răzbunare

pentru

moartea

lui

Binyamin

Kahane

şi

a

soţiei

sale.

Aria de operare a organizaţiei este situată pe teritoriul israelian şi în West Bank, în special în Hebron, în zona
Qiryat Arba', numărul membrilor nefiind cunoscut. Organizaţia primeşte sprijin de la simpatizanţii săi din Statele
Unite şi Europa.
16. CONGRESUL PENTRU LIBERTATE ŞI DEMOCRAŢIE AL KURDISTANULUI - KADEK (fost
PKK - denumire schimbată la 16.04.2002)
A fost fondat în 1974 ca o grupare marxist-leninistă a turcilor de origine kurdă. Obiectivul organizaţiei
este crearea unui stat kurd independent, care să cuprindă zona de sud-est a Turciei, nordul Irakului, precum şi
teritorii aflate în prezent în componenţa Siriei şi Iranului, zone în care populaţia este majoritar kurdă. Din anul
1990, KADEK a trecut la activităţi de gherilă rurală şi urbană.
La începutul lui 1999, autorităţile turce l-au capturat în Kenya pe preşedintele organizaţiei, Abdullah
Ocalan. Ulterior, Curtea Supremă de Securitate din Turcia l-a condamnat pe acesta la moarte. În august 1999,
Ocalan a anunţat "o iniţiativă de pace", ordonând membrilor grupării să se abţină de la orice act de violenţă şi
cerând instaurarea unui dialog cu Ankara în problema kurdă. La Congresul KADEK, organizat în ianuarie 2000,
membrii partidului au susţinut iniţiativa lui Ocalan şi au declarat că vor folosi doar mijloace politice în atingerea
noului obiectiv al grupării, şi anume obţinerea de drepturi civile pentru kurzii din Turcia.
După arestarea liderului Abdullah Ocalan, preocupările de bază ale grupării au devenit :
- menţinerea şi dezvoltarea capacităţii de luptă;
- atragerea de noi membri;
- controlarea diasporei kurde;
- identificarea de noi surse de finanţare, precum şi exploatarea celor deja existente;
- obţinerea de drepturi pentru populaţia de origine kurdă din Turcia (publicaţii şi posturi radio -TV în
limba kurdă, şcoli proprii etc.);
- obţinerea statutului de partener de dialog cu statele occidentale după modelul O.E.P.
Principalele ţinte ale actelor teroriste ale KADEK au fost forţele guvernamentale de securitate din
Turcia. În 1993 şi ulterior, în primăvara lui 1995, au fost comise o serie de atacuri împotriva clădirilor care
adăposteau misiuni diplomatice turceşti şi diverse firme ale acestei ţări în zeci de oraşe occidentale. În încercarea
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de a produce pagube industriei de turism a Turciei, la începutul anilor '90 KADEK a atacat cu bombe locuri
turistice şi hoteluri şi, de asemenea, a răpit turişti străini.
În majoritatea cazurilor, sursele de finanţare ale KADEK sunt ilegale, intrând sub incidenţa legilor
penale, fapt ce sporeşte gradul de pericol al grupării. Principalele surse de finanţare ale KADEK sunt :
- traficul de droguri;
- traficul de persoane;
- estorcările de fonduri, tâlhăriile şi alte fapte asemănătoare;
- impunerea de taxe de protecţie;
- răpirile de persoane;
- cotizaţiile plătite de membrii şi simpatizanţii cu posibilităţi materiale.
Organizaţia numără aproximativ 4.000-5.000 de membri, dintre care majoritatea sunt amplasaţi în
nordul Irakului. Are mii de simpatizanţi în Turcia şi în Europa, aria de operare cuprinzând Turcia şi Orientul
Mijlociu. Primeşte un modest sprijin financiar şi ajutor material de la Siria, Irak şi Iran. Autorităţile de la Damasc
au respectat, în general, acordul antiterorist semnat în septembrie 2000 cu Ankara, prin care se angajau să nu
susţină organizaţia.
KADEK dispune, în Turcia, de echiparea specifică unei grupări de gherilă de mare anvergură, respectiv,
armament uşor de infanterie, mine antitanc şi antipersonal, mitraliere antiaeriene grele, staţii de radio-transmisiuni
etc.
Această dotare este localizată în primul rând în zonele de conflict din nordul Irakului, ramurile din
statele europene ale organizaţiei dispunând de armament uşor (în majoritatea cazurilor, în cantităţi limitate) şi
dispun de capacitatea de a produce şi folosi dispozitive explozive artizanale.
"La vedere", tactica organizaţiei evidenţiază o moderaţie constantă, complementară urmării pas cu pas
a strategiei de reformă politică a activităţilor specifice. Păstrarea acestei caracteristici este, însă, relaţionată cu
dinamica reacţiei guvernului de la Ankara faţă de efortul de conciliere al KADEK, principala problemă internă a
organizaţiei constituind-o, în prezent, menţinerea unităţii de acţiune şi a coeziunii potenţialului uman aderent în
promovarea "cauzei kurde".
17. LASHKAR - E - TAIYYBA
În ciuda numelui, "Armata celor nevinovaţi", Lashkar-e-Taiyyba s-a dovedit a fi cea mai violentă
grupare teroristă activă în prezent în Jammu şi Kashmir. Gruparea este braţul terorist al lui Markaz Dawa-WalIrshad, o organizaţie fundamentalist-islamică din Pakistan aparţinând sectei Wahabiţilor. Guvernul indian a făcut
responsabilă această grupare pentru o serie de masacre din 1-2 august 2002, care s-au întins pe trei districte ale
statului şi au dus la uciderea a mai mult de 100 de persoane într-un interval de 24 de ore, mulţi dintre aceştia fiind
civili neînarmaţi.
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Având un număr estimat de 300 de membri şi condusă de Mohammed Latif, Lashkar-e-Taiyyba
acţionează în valea Srinagar şi districtele Poonch, Rajauri şi Doda. Dispune de tabere de instruire la Kotli, Sialkot
şi Samani din zona Kashmirului controlată de Pakistan. Ideologia sa merge până într-acolo încât să conteste
suveranitatea Indiei asupra statelor Jammu şi Kashmir. Programul propagandistic al organizaţiei, aşa cum apare
subliniat în broşura "De ce ne-am angajat în Jihad?", include reinstaurarea legii islamice în toate regiunile Indiei.
Prima intrare a organizaţiei Lashkar-e-Taiyyba în Jammu şi Kashmir a fost înregistrată în 1993, când
12 mercenari pakistanezi şi afgani s-au infiltrat dincolo de Linia de Control, împreună cu Islami Inquilabi Mahaz,
o organizaţie teroristă cu baza în districtul Poonch. Deşi, de-a lungul anilor s-au înrolat mulţi membri în
organizaţie, abia după 1997 (în timpul celui de al doilea mandat al lui Nawaz Sharief ca prim ministru al
Pakistanului) Lashkar-e-Taiyyba a început să se numere printre priorităţile Serviciului de Informaţii Intern al
Pakistanului (ISI). Dovezi ale patronajului oficial din partea Pakistanului au apărut odată cu vizita ministrului
informaţiilor, Mushahid Hussain la cartierul general al Lashkar-e-Taiyyba, din Muridke, lângă Lahore. El era
însoţit de guvernatorul provinciei pakistaneze Punjab, Shahid Hamid, precum şi de o gazdă a miniştrilor provinciei.
Importanţa acestei grupări a crescut după decizia ISI de a schimba centrul insurgenţei din Valea
Kashmirului, în regiunea Jammu. Aceasta reprezenta o parte din strategia de epurare etnică şi, din moment ce cea
mai mare parte comunităţilor minoritare ale statului erau concentrate în regiunea Jammu, se impunea intensificarea
insurgenţei în regiune.
Lashkar-e-Taiyyba reprezenta instrumentul ideal pentru ISI în campania sa. Îndoctrinaţi cu idealuri
islamice conservatoare de natură teroristă, membrii organizaţiei (în cea mai mare parte pakistanezi şi afgani) nu
aveau scrupule în comiterea masacrelor asupra minorităţilor din stat. Astfel că după 1997, a avut loc o escaladare
a activităţii insurgente în toate districtele de graniţă ale provinciei Jammu, în special în districtele Poonch şi Doda.
Creşterea importanţei Lashkar-e-Taiyyba pentru ISI s-a datorat şi faptului că baza organizaţiei se afla
în Punjabul pakistanez. Acest fapt s-a dovedit a fi în favoarea teroriştilor Lashkar-e-Taiyyba, care s-au amestecat
printre populaţia autohtonă din Jammu, a cărei limbă este apropiată de cea vorbită în Punjab. Astfel, Lashkar-eTaiyyba a devenit instrumentul ideal pentru punerea în practică a strategiei ISI de epurare etnică în regiunea
Jammu.
Spre deosebire de alţi terorişti, membrii Lashkar-e-Taiyyba preferă să moară într-o confruntare cu
forţele de securitate, decât să fie prinşi. De exemplu, în 1997, cel mai mare număr de terorişti ucişi în ciocnirile cu
forţele de securitate, a aparţinut Lashkar-e-Taiyyba.
Puritanismul membrilor organizaţiei se manifestă printr-un nivel al barbarismului, mult peste cel al
tuturor grupărilor teroriste care acţionează în stat şi sunt sponsorizate de Pakistan. Specialitatea membrilor
organizaţiei este masacrarea celor fără apărare, în special a hinduşilor. Lashkar-e-Taiyyba a comis câteva atacuri
majore împreună cu Hizb-ul-Mujahideen (HM). Un exemplu ar fi uciderea cu sânge rece a 23 de persoane în
Wandhama, la 23 ianuarie 1988. Un alt exemplu este masacrul de la 19 iunie 1998 din Doda, Jammu, când au fost
ucise 25 de persoane care participau la o nuntă. Pentru a atrage atenţia asupra problemei Kashmirului, la 20 martie
2000, în timpul vizitei americane la nivel prezidenţial în Asia de Sud, teroriştii Lashkar-e-Taiyyba au ucis 35 de
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persoane, într-un atac comis în Chattisinghpora. În toate aceste cazuri, victimele au fost hinduşi sau persoane de
religie sikh.
Prin această brutalitate extremă, Lashkar-e-Taiyyba se distinge de celelalte organizaţii teroriste care au
acţionat anterior în Kashmir. Cel mai grăitor exemplu este masacrul din Wandhama, unde au fost ucişi copii cu
vârste de până într-un an, împreună cu femei şi bărbaţi lipsiţi de apărare.
Lashkar-e-Taiyyba a lansat câteva atacuri spectaculoase asupra unor baze ale forţelor de securitate,
folosind unităţile sale de terorişti sinucigaşi, denumite "fidayen". Aceste atacuri au crescut numeric după eşecul
din Kargil, când organizaţii teroriste controlate de ISI au fost direcţionate pentru a ataca forţele de securitate.
Primul din aceste atacuri sinucigaşe a fost îndreptat asupra complexului rezidenţial al Forţelor de Securitate de
Frontieră (BSF), în Bandipore, Srinagar. Cel mai spectaculos a fost acela asupra cartierului general al Grupului de
Operaţiuni Speciale (SOG), din 27 decembrie 1999.
În ciuda multor dificultăţi apărute după uciderea lui Abu Muwaih, şeful Jammu şi Kashmir, la 30
decembrie 1999, atacurile sinucigaşe au continuat şi în anul 2000 (asupra taberei aparţinând armatei din Surankote
- 1 ianuarie; asupra bazei militare din Anantnag - 12 ianuarie şi taberei BSF din Srinagar - 21 martie).
Pe lângă numărul de victime în rândul forţelor de securitate, impactul psihologic al acestor atacuri este
mult mai mare. Aceasta deoarece forţele de securitate au recurs la folosirea armamentului greu, distrugându-şi
astfel propriile clădiri şi provocând moartea propriilor oameni, în confruntările cu organizaţia.
Mai multe rapoarte de presă relevă faptul că, urmare a ofertei de încetare a focului din partea Hizb, ISI
se foloseşte de Lashkar-e-Taiyyba pentru a se asigura că nu se înregistrează nici o ameliorare în ceea ce priveşte
violenţele. Mergând mai departe, se pare că Hizb şi Lashkar-e-Taiyyba continuă să acţioneze în comun, primul
susţinând ideea de pace, iar celălalt jurând credinţă terorismului în numele Jihadului. Prin oferta sa, Hizb
garantează că teroriştii sunt capabili de a se angaja, în faţa comunităţii internaţionale, în respectarea păcii, în timp
ce Lashkar-e-Taiyyba şi alte grupări teroriste pakistaneze continuă să ducă războiul împotriva Indiei în numele
tuturor.
18. TIGRII ELIBERĂRII EELAMULUI TAMIL (L.T.T.E.)
Fondată în 1976, organizaţia mai este cunoscută şi sub denumirile de World Tamil Association (WTA),
World Tamil Movement (WTM), the Federation of Association of Canadian Tamils (FACT), the Ellalan Force,
and the Sangilian Force. L.T.T.E. este cea mai puternică grupare Tamil în Sri Lanka şi foloseşte metode ilegale
pentru a strânge fonduri, achiziţiona arme şi a-şi face publică ideologia, prin care urmăreşte obţinerea
independenţei Tamilului. L.T.T.E. a început conflictul armat cu guvernul din Sri Lanka în anul 1983, punând în
aplicare o strategie de gherilă care include folosirea de tactici teroriste.
L.T.T.E. îmbină tactica militară de luptă cu metodele teroriste, acestea urmărind nu numai persoanele
cheie din zonă dar şi lideri politici şi militari din alte centre urbane. Organizaţia este bine cunoscută pentru acţiunile
sinucigaşe întreprinse de membrii grupării, cunoscuţi sub denumirea de the Black Tigers.
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Asasinatele politice şi bombardamentele au devenit, în modul de acţiune al organizaţiei, ceva comun.
L.T.T.E. se abţine însă de la atacarea diplomaţilor sau reprezentanţelor comerciale aparţinând altor ţări. Se
estimează că L.T.T.E. are între 8.000 şi 10.000 de combatanţi în Sri Lanka şi între 3.000 şi 6.000 de luptători în
tabere de antrenament. De asemenea, L.T.T.E. beneficiază de un important sprijin extern pentru obţinerea de
fonduri, procurarea de armament şi activităţi propagandistice.
L.T.T.E. controlează cea mai mare parte a coastelor nord-estice din Sri Lanka dar a desfăşurat operaţiuni
pe tot teritoriul insulei. Având cartierul general în nordul ţării, liderul L.T.T.E., Velupillai Prabhakaran a pus la
punct o reţea extinsă de puncte de control şi informatori pentru a monitoriza orice străin care ar intra în aria
controlată de grupare.
Pentru obţinerea independenţei Tamilului, L.T.T.E. urmăreşte folosirea oricărui sprijin din exterior,
inclusiv prin demersuri pe lângă guvernele din străinătate şi pe lângă Naţiunile Unite. De asemenea, L.T.T.E.
foloseşte orice legătură internaţională pentru a procura arme, aparatură de comunicaţie şi alte echipamente sau
materiale necesare. Pentru obţinerea de fonduri şi ajutoare destinate luptătorilor din Sri Lanka, L.T.T.E. se
foloseşte de comunitatea numeroasă Tamil din America de Nord, Europa şi Asia, în acest scop apelând adesea la
declaraţii false şi chiar estorcări. Informaţii obţinute la mijlocul anilor '80 indică faptul că o parte a comunităţii
Tamil din Europa era, de asemenea, implicată în traficul ilegal cu narcotice. De altfel, în decursul istoriei, tamilii
au servit drept curieri pentru traficul ilegal de droguri spre Europa.
19. MUJAHEDIN-E- KHALQ (MEK)
Organizaţia a luat fiinţă în anul 1960 ca mişcare armată islamică oponentă şahului MOHAMMAD
REZA PAHLAVI, prin lupta de gherilă forţând înlăturarea de la putere a acestuia. Cu toate acestea datorită
ideologiei socialiste radicale gruparea a fost înlăturată din cadrul structurilor de putere ale căror baze au fost puse
în timpul revoluţiei islamice. Acest fapt a determinat gruparea să lupte împotriva noului regim, continuându-şi
acţiunile de pe teritoriul Irakului, stat care asigura totodată şi suportul financiar, logistic şi militar.
M.E.K. rămâne cel mai puternic oponent al guvernării din Iran, atacând ţinte de pe teritoriul acestui stat
şi asasinând oficiali iranieni.
Bazele ideologice ale organizaţiei au fost puse în anul 1963 în mediul studenţesc din Iran, de către Seyed
Mahmoud Talkan, profesor de ideologie islamică la Facultatea din Teheran. Această ideologie reprezenta un
amestec între marxism şi islam şi s-a dezvoltat în rândul celor mai active şi mai numeroase grupări armate disidente
iraniene. Istoria M.E.K. este asociată cu activitatea antioccidentală şi, cel mai recent, cu atacurile asupra intereselor
regimului cleric din Iran şi din afara graniţelor statului.
În anii '80, liderii MEK au fost obligaţi de forţele de securitate iraniene să plece în Franţa. La mijlocul
anilor '80, operaţiunile teroriste din Iran au înregistrat un nivel mai scăzut faţă de cele din anii '70. Cu toate acestea,
în ultimii ani, organizaţia a solicitat să fie creditată ca autoare a unor operaţiuni teroriste pe teritoriul Iranului.
În prezent, MEK numără câteva mii de membri stabiliţi în Irak, şi are o structură externă care îi asigură
suportul acţiunilor. În afara sprijinului din Irak MEK, foloseşte organizaţii de acoperire prin care solicită ajutoare
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materiale comunităţii iraniene din diaspora. Majoritatea luptătorilor sunt organizaţi şi activează sub egida Armatei
Naţionale de Eliberare (NLA)
Iniţial, sediul Mudjahedine Khalq s-a aflat la Paris, în cursul anului 1986 stabilindu-se în Irak. Cu
sprijinul conducerii de la Bagdad, în anul 1987, a fost înfiinţată Armata Naţională de Eliberare (NLA) - structură
militară a MEK, care s-a implicat, alături de armata irakiană, împotriva forţelor armate iraniene, în ultimii doi ani
ai războiului dintre Irak şi Iran. În anul 1991, structura a luat parte la contraofensiva forţelor guvernamentale
irakiene împotriva populaţiei de etnie kurdă.
În Irak, organizaţia are constituite aproximativ 20 de baze, principala bază militară aflându-se la Ashraf,
localitate situată la aproximativ 80 Km. de frontiera cu Iranul şi 120 Km. nord-est de Bagdad.
De asemenea, în Irak, MEK dispune de o infrastructură foarte bine dezvoltată, care cuprinde şcoli,
clinici medicale, centre de reeducare, instituţii de presă, un post de radio (Voice of Mudjahed), precum şi unul de
televiziune.
În cadrul structurii militare a MEK funcţionează grupe informativ-operative, structurate pe celule,
subordonate strict pe verticală şi care sunt utilizate, inclusiv, pentru activităţi teroriste, iniţiate în ţări europene. De
obicei, celulele funcţionează sub acoperirea unor firme specializate în comerţul cu covoare, bijuterii din aur,
automobile, cu reprezentanţi în diferite state. Veniturile obţinute din activităţile lucrative ale acestor firme
constituie, în prezent, principala sursă de finanţare a organizaţiei, în condiţiile embargoului impus Irak-ului.
Activitatea teroristă a organizaţiei a fost marcată în anii '70 de atacurile din Iran în care au fost ucişi mai
mulţi militari americani şi personal civil care lucra la proiectele de apărare în Teheran. În aprilie 1992, gruparea a
condus atacuri împotriva ambasadelor iraniene din 13 ţări diferite, demonstrând abilitatea grupării de a acoperii
un spaţiu geografic vast. Recentele atacuri din Iran includ trei explozii în Teheran, în iunie 1998, în urma cărora
au fost ucise trei persoane, precum şi asasinarea fostului director al închisorii Evin, ASADOLLAH LAJEVARDI.
20. ARMATA DE ELIBERARE NAŢIONALĂ (ELN)
ELN este o grupare marxistă insurgentă, formată în anul 1965 de către intelectualii din mediul urban,
inspiraţi de ideile lui Fidel Castro şi Che Guevara. Aceasta a început dialogul cu oficialităţile columbiene în 1999,
în urma unei campanii de răpiri în masă - în fiecare dintre acestea fiind implicat cel puţin un cetăţean american prin care a dorit să-şi demonstreze puterea, vitalitatea şi să forţeze administraţia Pastrana să negocieze.
Oficialităţile de la Bogota şi ELN au avut în 2000 mai multe discuţii în care au încercat să stabilească un loc sigur
pentru ELN, în care să aibă loc tratativele de pace. În acest sens, s-a propus o localitate în nordul Columbiei, însă
propunerea a întâmpinat opoziţia localnicilor şi a forţelor paramilitare.
Activităţile teroriste au vizat răpiri, deturnări de aeronave, atacuri cu bombă, extorcări şi război de
gherilă. Deţine capacităţi militare convenţionale modeste. Anual desfăşoară sute de răpiri în scop de recompensă,
ţintele fiind angajaţi străini din marile corporaţii din industria petrolieră. În mod frecvent, execută atacuri asupra
infrastructurii energetice, asupra conductelor petroliere importante şi asupra reţelei de distribuţie a energiei
electrice.
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Efectivele grupării numără între 3.000 şi 6.000 de combatanţi şi un număr necunoscut de susţinători
activi. Gruparea este răspândită, în special, în zonele rurale muntoase din nord, nord-est şi sud-vest, aflate în
vecinătatea graniţei dintre Columbia şi Venezuela. Ajutoarele externe vin din Cuba, care oferă ajutor medical şi
consultanţă politică.
21. JIHADUL ISLAMIC PALESTINIAN ( JIP)
Sub denumirea "HARAKAT AL-JIHAD AL-ISLAMI AL-FILASTINI" (JIP), mai multe facţiuni
islamice radicale palestiniene au devenit active începând cu 1979 în teritoriile palestiniene, în principal ca urmare
a revoluţiei islamice din Iran şi a creşterii numărului de militanţi islamici din regiune. Se consideră că gruparea a
fost înfiinţată între anii 1979-1980, în Egipt, de către foşti membri ai grupării FRAŢII MUSULMANI, proveniţi
din Fâşia Gaza.
Localizarea geografică a organizaţiei cuprinde Teritoriile Autonome Palestiniene, Siria, Liban, Egipt,
Liban, şi Iran.
Facţiunea condusă de FATHI SHQAQI a devenit în ultimii ani cel mai proeminent grup terorist
palestinian care a adoptat ideologia Jihad-ului. Membri acestei facţiuni văd în "entitatea sionistă" cel mai mare
duşman al FRAŢILOR MUSULMANI şi principala ţintă ce trebuie distrusă. În acest sens J.I.P. cheamă pentru
înfăptuirea unei lupte armate pentru eliberarea palestinei. Aceasta va trebui sprijinită de o luptă de gherilă condusă
de brigăzi revoluţionare, ce au ca sarcină atacarea obiectivelor israeliene considerate vulnerabile. Militanţii
grupării consideră că sunt cei care pun bazele distrugerii Israelului prin lupta ce va fi dusă ulterior de "marea
armată islamică arabă".
În anii '80 gruparea a fost implicată deopotrivă în activităţi subversive şi teroriste în teritoriile
palestiniene, sub stindardul Intifadei derulând mai multe acţiuni teroriste în Fâşia Gaza.
La începutul Intifadei gruparea număra aproape 250 de membri şi câteva sute de simpatizanţi,
majoritatea din rândul tinerilor aflaţi în universităţi sau de pe lângă moschei. În august 1988, liderii grupării au
fost expulzaţi în Liban, unde FATHI SHQAQI a reorganizat facţiunea şi a strâns relaţiile cu Hezbollah-ul şi Iranul,
totodată extinzându-şi relaţiile politice, devenind astfel un membru proeminent al Frontului Refuzului, creat, după
înţelegerea israeliano-palestiniană de la Oslo, sub influenţa Siriei.
Fondatorii JIP - FATHI SHQAQI, ABD AL AZIZ ODAH şi BASHIR MUSA - au fost dezamăgiţi de
moderaţia FRAŢILOR MUSULMANI din Egipt şi de ceea ce ei considerau că ar fi prioritar a se promova de
islamiştii egipteni în rezolvarea problemei palestiniene. FATHI SHQAQI şi BASHIR MUSA au propus un nou
program ideologic care, mai târziu a devenit o bază pentru noile organizaţii. Ei afirmau că unitatea lumii islamice
nu reprezenta o condiţie iniţială pentru eliberarea Palestinei, dar pe de altă parte susţineau că eliberarea Palestinei
de către mişcările islamice era cheia pentru unificarea lumii arabe şi islamice. Cu alte cuvinte, realizarea Jihadului
în eliberarea Palestinei de către mişcările islamice va aduce "aşteptatul Jihad" pentru reconstrucţia unicului şi
marelui stat islamic.
Admiraţia celor trei militanţi palestinieni pentru revoluţia islamică din Iran a fost în acel timp unică în
felul ei în lumea arabă şi în rândul mişcărilor islamice sunnite. Nu numai că ei considerau revoluţia iraniană ca un
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model pentru lumea arabă, dar acceptau principiile "conducătorului religios", cu toate că acesta era un concept şiit.
De asemenea, FATHI SHQAQI a fost primul din lumea arabă sunnită care, încă din martie 1979 a scris o carte,
interzisă de autorităţile egiptene, în care revoluţia iraniană şi KHOMEINI erau glorificaţi.
Acest grup de studenţi palestinieni întreţineau relaţii strânse cu studenţii musulmani radicali din Egipt,
unii dintre aceştia implicaţi în asasinarea preşedintelui SADAT, în octombrie 1981. Ca urmare, radicalii islamici
palestinieni au fost expulzaţi din Egipt, reîntorcându-se în Fâşia Gaza, unde şi-au început activitatea ca membri ai
JIP.
FATHI SHQAQI a fost ucis în octombrie 1995, în Malta, de agenţi israelieni. Succesorul său este dr.
RAMADAN ABDALLAH SHALAH, care a locuit câţiva ani în Florida, SUA, şi s-a mutat la Damasc la începutul
anului 1996. SHALAH nu are carisma şi capacitatea intelectuală şi organizatorică a lui FATHI SHQAQI, aceasta
influenţând poziţia şi activitatea organizaţiei.
Grupul a fost activ pe scena politică în Teritorii, în special în Fâşia Gaza, adunând laolaltă studenţi şi
intelectuali. Până la fondarea Autorităţii Palestiniene în 1994, JIP nu avea conexiuni cu HAMAS, fiind privită
chiar ca o rivală a acestei organizaţii. De atunci, în principal după ce HAMAS şi-a schimbat strategia de acţiune,
comiţând atentate sinucigaşe, au existat câteva cooperări la nivel operaţional între cele două organizaţii, cum ar fi
atacurile armate din februarie 1995 de la Beit-Lyd, sau în coordonarea simultană a altor atacuri teroriste. Moartea
lui FATHI SHQAQI a determinat o incertitudine în ceea ce priveşte poziţia organizaţiei în Teritorii, aceasta
nemaifiind privită ca un rival de către HAMAS.
Gruparea are birouri în Beirut, Damasc, Teheran şi Khartoum, dar activitatea sa este concentrată în
Liban, unde există câteva zeci de membri ai JIP. Are influenţă în Fâşia Gaza, în special la universitatea islamică,
dar nu în aşa măsură încât să reprezinte un pericol asupra poziţiei dominante a HAMAS, în calitate de organizaţie
islamică palestiniană conducătoare.
În decursul anilor '80, alte câteva grupări, componente ale JIP, au fost formate, însă principala facţiune
care a supravieţuit a fost grupul format de FATHI SHQAQI.
Dr. FATHI ABD AL AZIZ SHQAQI s-a născut în Fâşia Gaza, în ianuarie 1951. SHAQAQI şi-a
terminat studiile în matematică la Universitatea Bir-Zeit, din West Bank, în anul 1974 venind în Egipt pentru a
studia medicina la Universitatea Zaqaziq. A devenit activ ca membru al FRAŢILOR MUSULMANI, dar în 1974,
din cauza disputelor ideologice a părăsit organizaţia.
Imediat după ce KHOMEINI a preluat puterea în 1979, SHAQAQI a scris un pamflet intitulat
"KHOMEINI: soluţie islamică şi alternativă", în care îşi exprima sprijinul pentru revoluţia islamică, subliniind
poziţia acestuia referitoare la unificarea celor două ramuri ale Islamului, Sunna şi şiia. Cartea lui SHQAQI a fost
interzisă, el însuşi fiind arestat pentru trei luni de autorităţile egiptene.
În 1980 SHQAQI s-a întors în Gaza şi a început să organizeze un grup de tineri islamici radicali, în
special studenţi care fuseseră expulzaţi din Egipt ca urmare a activităţilor islamice subversive.
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Dr. RAMADAN ABDALLAH SHALAH s-a născut în tabăra de refugiaţi SAJA'IYAH, din Fâşia Gaza,
fiind unul dintre primii membri în JIP şi apropiat al lui FATHI SHQAQI.
A venit în Londra pentru a studia şi a fost şeful rezidenţei JIP din această metropolă. De aici a dirijat
acţiunile militare şi activităţile de propagandă şi informaţii din Teritorii. SHALAH şi-a terminat doctoratul
susţinând o teză despre economia islamică, la Universitatea Durnham din Marea Britanie.
În 1990 a mers în Statele Unite pentru a preda cursuri despre Orientul Mijlociu, în cadrul Universităţii
Tampa din Florida de Sud, unde a devenit, de asemenea, director al Institutului Mondial de Studii Islamice (WISE)
- pepinieră pentru viitoarele cadre ale JIP. După uciderea lui SQAQI, în octombrie 1995, ABDALLAH SHALAH
a devenit liderul facţiunii JIP.
Şeicul ASAD BAYYUD AL TAMIMI, descendent al unei distinse familii din Hebron, s-a născut în
1924 şi şi-a terminat studiile în drept la Universitatea AL AZHAR din Cairo, în 1949. TAMIMI şi-a început cariera
politică în anii 1950 în cadrul FRAŢILOR MUSULMANI, dar mai târziu a părăsit gruparea, deoarece ei nu
acceptau ca prioritate problema palestiniană. A fost unul dintre fondatorii PARTIDULUI ELIBERĂRII
ISLAMICE, o organizaţie pan-islamică ale cărei baze erau în Iordania. În anii '60 a fost imam al moscheei Al Aqsa
din Ierusalim. În 1969 a fost expulzat din Israel în Iordania, din cauza predicilor radicale pe care le susţinea în
moschee.
După revoluţia islamică iraniană, aparent cu acordul guvernului iranian şi în cooperare cu FATAH a
început să recruteze tineri palestinieni - inclusiv membri activi FATAH - pentru noua organizaţie JIP. Conform
opiniei sale, SQAQI, MUHANNA şi alţii aveau să se despartă de organizaţie în 1980. În 1989, TAMIMI şi-a
denumit facţiunea nou creată Jihadul Islamic - Batalioanele Al Aqsa. În prezent, TAMIMI locuieşte în Iordania.
În anul 1984, şeicul TAMIMI a scris o carte intitulată "Dispariţia Israelului - o normă a Coranului", în
care a încercat să demonstreze importanţa pe care Coranul o acordă Palestinei şi că Jihad-ul în Palestina a fost
creat nu numai pentru a aduce musulmanilor înapoi "Pământul sfânt" , ci şi pentru a-i pedepsi pe toţi "evreii
infideli".
AHMAD HASSAN MUHANNA s-a născut în Khan Yunes şi a devenit ofiţer în Armata Palestiniană
de Eliberare. A fost închis în Israel pentru activităţi teroriste, în închisoare devenind un extremist islamic. În 1985
a fost eliberat ca urmare unui schimb de prizonieri. şi-a continuat activitatea teroristă, intrând în legătură cu
facţiunea lui JABER AMMAR, pentru aceasta fiind expulzat în Liban, în 1988.
La începutul anilor '70, şeicul JABER AMMAR a fost condamnat la închisoare pe viaţa pentru
activitatea teroristă. A fost primul care a format un grup radical islamic în interiorul unei închisori israeliene.
AMMAR a fost eliberat în 1973, ca rezultat al unui schimb de prizonieri, după care a plecat în Egipt. El a fost
expulzat de către autorităţile egiptene pentru activitatea subversivă împotriva regimului. Ulterior, şi-a continuat
activităţile teroriste şi subversive împotriva Israelului şi Egiptului de pe teritoriul Sudanului.
22. FRONTUL DE ELIBERARE A PALESTINEI (PLF) Jabhat-at-Tahrir al Filistiniyyah
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PLF este o organizaţie palestiniană care este localizată şi acţionează în Liban. A fost înfiinţată în aprilie
1977, ca rezultat al separării de Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei - Comandamentul General, condus de
Ahmad Jibril. Noua organizaţie era condusă de Muhammad Zaidan (Abu Abbas) şi Tal'at Ya'akub.
PLF a stabilit o strategie a luptei armate împotriva Israelului, în special prin atacuri teroriste de-a lungul
graniţei libaneze. Facţiunea lui Abu Abbas a fost responsabilă pentru faimosul atac asupra vasului de croazieră
Achille Lauro în 1985 şi pentru atacul eşuat, lansat de pe mare asupra coastelor israeliene, în anul 1990, ambele
acte teroriste nemulţumind conducerea OEP. După înţelegerea de la Oslo, PLF a acceptat politica OEP de stopare
a acţiunilor teroriste împotriva Israelului.
Iniţial, PLF a fost înfiinţat de Ahmad Jibril, în anul 1961, dar în decembrie 1967 s-a unit cu The Heroes
of the Return Group şi The Youth of Revenge Group (aripa militară a Mişcării Arabe Naţionaliste - A.N.M.). în
Frontul Popular de Eliberare al Palestinei (FPEP), sub conducerea lui George Habash. În aprilie 1968, Ahmed
Jibril s-a desprins din FPEP şi a format o nouă organizaţie, Frontul Popular de Eliberare a Palestinei Comandamentul General (FPEP - CG).
PLF a fost creat în 24 aprilie 1977, ca urmare a desprinderii sale de FPEP - CG fiind rezultatul
confruntărilor dintre Siria şi OEP în Liban şi sprijinul FPEP - CG acordat intervenţiei Siriei în zona maronită a
Libanului. Noua organizaţie era condusă de Muhammad Zaidan (Abu Abbas) şi Tal'at Ya'akub.
PLF a fost activă, în special, în zona graniţei de nord a Israelului, desfăşurând atacuri împotriva ţintelor
civile şi militare, încercând, de asemenea, să ia ostatici în timpul operaţiunilor.
Între anii 1983-1984, organizaţia s-a separat, din nou, în trei mici organizaţii. Fiecare facţiune a
continuat să poarte numele original şi fiecare se proclama ca reprezentant al organizaţiei-mamă. Cele trei facţiuni
au fost:
- facţiunea condusă de Abd Al Fatah Ghanim, membru al Comitetului Central al organizaţiei,
responsabil al birourilor din Damasc şi susţinător al grupului de rebeli Fatah reuniţi în Frontul Refuzului, sprijinit
de Siria. Facţiunea avea ca obiective derularea de acţiuni teroriste împotriva Israelului, la graniţa cu Libanul;
- facţiunea condusă de Tal'at Ya'akub, secretar general al PLF rămasă neutră în lupta dintre facţiuni,
stabilindu-şi forţele în Liban. Ya'akub a murit în noiembrie 1988, în urma a unui atac de cord, gruparea sa
destrămându-se;
- facţiunea condusă de Muhammad Zaidan (Abu Abbas), adjunct al secretarului general. S-a alăturat
OEP, oamenii şi cartierul general transferându-se în Tunisia. Ca urmare a atacurilor întreprinse asupra navei
Achille Lauro, în octombrie 1985, Abu Abbas a fost expulzat de autorităţile tunisiene, stabilindu-şi cartierul
general în Bagdad, Irak. Facţiunea avea numărul cel mai mare de membri, aproximativ 400.
În noiembrie 1986, facţiunile lui Abu Abbas şi Tal'at Ya'akub au deschis negocieri, finalizate în
noiembrie 1989, după moartea lui Tal'at Ya'akub. Secretarul general, Abu Abbas a fost ales în comitetul executiv
al OEP, PLF devenind un satelit al Fatah, cu toate că organizaţia era susţinută, logistic şi operaţional, de Libia şi
Irak.
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În trecut, organizaţia a întreprins o serie de acţiuni teroriste majore, câteva dintre acestea sofisticate, iar
altele ca un exemplu pentru alte grupări palestiniene. Deţineau o unitate navală şi o unitate de avioane uşoare şi
planoare, pentru atacuri teroriste împotriva Israelului.
În ultimii câţiva ani, liderii organizaţiei sunt activi în OEP, cu toate că structura organizatorică încă
există, în special în taberele de refugiaţi palestinieni din Liban. De asemenea, ei sunt implicaţi, alături de Fatah, în
dispute locale cu membrii organizaţiilor aflate sub influenţa Siriei.
După Acordul de la Oslo, facţiunea lui Abu Abbas a acceptat decizia politică a OEP de a abandona
terorismul. Organizaţia are principalele baze în Liban şi Tunisia şi numără în aceste zone câteva sute de membri.
Nu a avut şi nu va avea nici un suport printre palestinienii din Teritorii.
Muhammad Zaidan (Abu Abbas) s-a născut în Safed, în 1948, familia sa, plecând în Siria, în acelaşi an.
A devenit membru al FPLP - CG în 1968, dar a părăsit organizaţia ca urmare a disputelor cu Amhad Jibril privind
orientarea pro-siriană a acesteia şi a format PLF (Abu Abbas a fost considerat un pro-irakian). El a fost rănit în
timpul războiului din Liban, din 1982. A devenit membru al Comitetului Executiv al O.E.P., în 1984, în timpul
întâlnirii Consiliului Naţional Palestinian din 1989 susţinând acceptarea Rezoluţiei 242 a Consiliului de Securitate
al ONU. Abu Abbas a devenit celebru după ce a organizat atacul asupra navei Achille Lauro, în octombrie 1985.
Atât PLF cât şi Abu Abbas personal au primit sprijin financiar consistent de la Yasser Arafat.
Abu Abbas s-a reîntors în Fâşia Gaza, după Înţelegerea de la Oslo. Există încă un mandat internaţional
emis de SUA împotriva lui, fiind acuzat de uciderea lui Leon Klinghoffer în timpul atacului asupra vasului Achille
Lauro.
În funcţie de evoluţia negocierilor de pace israeliano-palestiniene, FEP se aliniază poziţiei adoptate de
celelalte grupări disidente palestiniene faţă de dinamica situaţiei politice şi militare din zonă.
În actuala conjunctură, eforturile grupării sunt concentrate în direcţia culegerii de informaţii despre
eventuale ţinte evreieşti şi americane din lume.
Dintre acţiunile teroriste, menţionăm:
22 aprilie 1979: o celulă formată din patru terorişti a pătruns dinspre Liban spre Nahariya, folosind o
barcă de cauciuc. Teroriştii au ocupat o casă în Nahariya, luând ostatici câţiva membri ai familiei, ucigând trei
persoane şi rănind alte patru.
07 martie 1981: atentat eşuat al unei celule teroriste, purtat cu un planor, pentru a pătrunde dinspre
Liban spre zona Haifa. Cei doi terorişti au forţat aterizarea lângă graniţa israeliană, aceştia fiind capturaţi. Intenţia
lor a fost de a arunca bombe şi grenade din aer, în zona Haifa.
07 octombrie 1985: un grup de patru membri a capturat vasul italian Achille Lauro, în timp ce acesta
naviga dinspre Alexandria spre Israel. Grupul l-a ucis pe Leon Klinghoffer, un pasager invalid, în vârstă, aflat la
bordul navei şi un cetăţean evreu american. Membrii grupului s-au predat autorităţilor egiptene şi Abu Abbas şi
cei patru terorişti au primit permisiunea de a pleca cu un avion egiptean. Avionul a fost forţat de forţele aeriene
ale SUA să aterizeze în Sicilia, unde autorităţile italiene, invocând jurisdicţia, l-au eliberat pe Abu Abbas. Mai
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târziu, acesta a fost condamnat în contumacie, la închisoare pe viaţă. Cei patru terorişti participanţi la atac au fost
judecaţi în Italia şi condamnaţi la închisoare de Tribunalul italian.
06 ianuarie 1990: Muhammad Amin Jarar, membru al PLF, rezident în Jenin, a fost inculpat de o curte
militară din Israel pentru plănuirea unui atac terorist împotriva turiştilor israelieni aflaţi în excursie în Egip.
30 martie 1990: un grup de 17 membri au lansat un atac de pe mare asupra plajelor şi hotelurilor din
Tel Aviv, cu intenţia de a ucide turişti şi cetăţeni israelieni. Cele cinci bărci de cauciuc folosite au fost interceptate
de forţele militare israeliene, pe plaja Nitzanim, patru dintre terorişti fiind omorâţi şi 12 luaţi prizonieri. Teroriştii
fuseseră antrenaţi în Libia, ţară care a furnizat un suport logistic masiv. Raidul terorist a provocat suspendarea
dialogului pe care SUA îl purta cu OEP.
În timpul anilor '80, mai multe atacuri ale celulelor lui Tal'at Ya'akub, care urmăreau pătrunderea
dinspre Liban spre Israel, au eşuat în zona de securitate din sudul Libanului, înainte ca acestea să ajungă la graniţa
cu Israelul.
23. FRONTUL POPULAR DE ELIBERARE A PALESTINEI
Gruparea disidentă Frontul Popular de Eliberare a Palestinei (FPEP) a fost creată în anul 1967, având
ca lider pe GEORGES HABACHE.
De la înfiinţare şi până în prezent conducerea grupării disidente Frontul Popular de Eliberare a Palestinei
are sediul în Damasc - Siria.
Membrii şi simpatizanţii FPEP sunt antrenaţi în tabere de pregătire situate în Algeria, Irak, Libia şi Siria,
ţări care au sprijinit financiar şi logistic organizaţia. În cursul anului 2000, după demisia lui GEORGES
HABACHE din funcţia de secretar general al FPEP, în locul acestuia a fost ales ABU ALI MUSTAFA.
Printre activităţile desfăşurate de membrii şi simpatizanţii organizaţiei în zona Europei de Est se numără
şi înfiinţarea unor societăţi comerciale de pe urma cărora obţin importante sume de bani care sunt transferate ilegal
în vederea susţinerii logistice a grupării. De asemenea, gruparea se implică în activităţi de culegere de informaţii
(urmărindu-se şi penetrarea celorlalte organizaţii palestiniene rivale), de atragere de noi membri sau simpatizanţi,
precum şi în activităţi specifice de propagandă.
24. FRONTUL POPULAR DE ELIBERARE A PALESTINEI - Comandamentul General - (FPEP CG)
Gruparea a luat fiinţă în anul 1968, sub conducerea lui AHMAD JEBRIL, ca urmare a unor conflicte de
interese între acesta şi GEORGE HABACHE, şeful din acea perioadă a FPEP - CG.
Primele date referitoare la existenţa pe teritoriul ţării noastre a unor membri şi simpatizanţi ai grupării
disidente FPEP - CG, în ţara noastră, au fost obţinute în anul 1982 . Gruparea dispune de tabere de antrenament în
Siria şi Libia; conducerea grupării FPEP - CG se află la Damasc (Siria).
25. AL-QAIDA (Baza) Maktab al-Khidamat (MAK - Biroul serviciilor) Frontul Islamic Internaţional
pentru Jihad împotriva Evreilor şi a Cruciaţilor
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Al-Qaida este o grupare cu sprijin multinaţional care finanţează şi organizează activităţile militanţilor
islamici din lumea întreagă. A luat naştere în cursul războiului afgan împotriva sovieticilor, iar membrii de bază
ai grupării sunt veterani de război afgani din întreaga lume musulmană. Al-Qaida a fost înfiinţată în jurul anului
1988, de către militantul saudit Osama Bin Laden. Având baza în Afganistan, Osama Bin Laden foloseşte o reţea
internaţională ramificată pentru a menţine contactul între extremiştii musulmani din diverse ţări. Folosind mijloace
tehnice avansate, cum ar fi faxurile, telefoanele prin satelit şi Internetul, el este permanent în legătură cu un număr
necunoscut de adepţi din întreaga lume arabă, dar şi din Europa, Asia, Statele Unite şi Canada.
Obiectivul principal al organizaţiei este răsturnarea guvernelor unor state musulmane - considerate a fi
corupte şi eretice - şi înlocuirea lor cu guverne islamice care să respecte Sharia (legea islamică). Al-Qaida are o
atitudine profund anti-occidentală, percepând Statele Unite ca fiind cel mai mare duşman al Islamului. Bin Laden
a emis trei decrete religioase "Fatwa" prin care cheamă musulmanii să ridice armele împotriva Statelor Unite.
Organizaţia încearcă să transforme grupările islamice existente în organizaţii extremiste şi să creeze
astfel de grupări acolo unde acestea nu există. Susţine ideea distrugerii Statelor Unite, văzute ca principalul
obstacol în reforma societăţilor musulmane. De asemenea, sprijină luptătorii musulmani din Afganistan, Algeria,
Bosnia, Cecenia, Eritreea, Kosovo, Pakistan, Somalia, Tadjikistan şi Yemen.
În februarie 1998, Bin Laden a anunţat crearea unei organizaţii care reuneşte mai multe grupări, numită
"Frontul Islamic Mondial de Luptă Împotriva Evreilor şi a Cruciaţilor" (Al-Jabhah al-Islamiyyah al-'Alamiyyah
li-Qital al-Yahud wal-Salibiyyin). Din această organizaţie fac parte membrii grupărilor egiptene Al-Gama'a alIslamiyya şi Jihadul Egiptean, grupări care au fost active pe scena terorismului în ultimii 10 ani.
Osama Bin Laden şi-a început cariera ca luptător în războiul sfânt în 1979, anul în care trupele sovietice
au invadat Afganistanul. El şi-a transferat afacerile din Arabia Saudită în Afganistan, aducând aici sute de
muncitori care îi erau loiali şi utilaje grele de construcţie, declanşând acţiunile care vizau eliberarea teritoriului de
invadatorii necredincioşi. Dându-şi seama că afganilor le lipseau mijloacele de infrastructură şi forţele necesare să
lupte într-un conflict de durată, el s-a ocupat, în primul rând, de rezolvarea acestor probleme. Primul pas a fost
crearea unui program bine organizat de înrolări. Împreună cu Abdallah Azzam, liderul palestinian al grupării Fraţii
Musulmani, el a organizat un birou de recrutări - Maktab al-Khidamat (MAK - Biroul serviciilor).
MAK a lansat tinerilor musulmani din întreaga lume arabă chemarea de a veni să lupte în Afganistan şi
şi-a creat sucursale în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite şi Europa. Bin Laden a acoperit cheltuielile de
transport în Afganistan a noilor recruţi şi a creat tabere pentru pregătirea acestora. Guvernul afgan a pus la
dispoziţie terenuri şi resurse, iar Bin Laden a adus din întreaga lume experţi în războiul de gherilă, sabotaj şi
operaţiuni sub acoperire. În mai puţin de un an, mii de voluntari se antrenau în taberele sale militare private. Se
estimează că circa 10.000 de luptători au urmat cursuri de pregătire şi au acumulat experienţă de luptă în
Afganistan. Dintre aceştia, doar o zecime proveneau din rândurile cetăţenilor de origine afgană. Aproape jumătate
dintre ei erau originari din Arabia Saudită, ţara natală a lui Bin Laden. Alţii proveneau din Algeria (circa 3000) şi
Egipt (2000). Lor li se alăturaseră alte câteva mii, care veneau din diferite ţări musulmane, cum ar fi Yemen,
Pakistan şi Sudan.
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Războiul din Afganistan a reprezentat scena de desfăşurare a uneia dintre cele mai importante
confruntări finale între două superputeri, Statele Unite şi Uniunea Sovietică. La vremea aceea, americanii aveau
aceleaşi obiective ca şi mujahedinii lui Bin Laden şi anume alungarea trupelor sovietice din Afganistan. În cursul
unei operaţiuni - care, la vremea respectivă, a fost considerată ca fiind cea mai reuşită operaţiune sub acoperire Agenţia Centrală de Informaţii a SUA a lansat o campanie de înarmare şi pregătire a guerilelor mujahedine în lupta
împotriva URSS, campanie finanţată cu 500 de milioane de dolari pe an. Cei mai "promiţători" lideri ai luptătorilor
de gherilă au fost "sponsorizaţi" de către CIA. Sursele oficiale americane evită, din motive lesne de înţeles, să
răspundă la întrebarea dacă Osama Bin Laden a fost sau nu unul dintre "aleşii" CIA, la vremea respectivă.
Organizaţia acestuia a fost una dintre cele 7 facţiuni principale ale mujahedinilor. Se apreciază că un important
număr de arme moderne americane, inclusiv rachete antiaeriene "Stinger", au ajuns în arsenalul acestei grupări şi
se spune că cea mai mare parte dintre acestea sunt, în continuare, acolo.
Mujahedinii au obţinut un succes fulminant. În zece ani de lupte crâncene, ei au învins URSS. Ceea ce
începuse ca o armată fragmentată de luptători aparţinând diverselor triburi a sfârşit prin a fi o armată bine
organizată şi modern echipată, capabilă să înfrângă o superputere. La retragerea din Afganistan, trupele sovietice
au lăsat în urma lor un uriaş arsenal de arme moderne şi mii de luptători islamici experimentaţi provenind din
diferite ţări.
Unii dintre aceşti veterani, odată ajunşi în ţară, au revenit la o existenţă normală. Alţii s-au întors în
ţările de origine îndoctrinaţi cu ideile fundamentalismului islamic şi animaţi de dorinţa de a răsturna "guvernele
de necredincioşi aflate sub influenţa Vestului" şi de a instaura regimuri islamice. Folosindu-se de cunoştinţele
acumulate în războiul din Afganistan, aceştia au pus bazele unor nuclee teroriste şi de guerilă. În Egipt şi Algeria
"veteranii afgani", aşa cum au fost denumiţi ulterior, i-au ajutat pe extremiştii islamici în lupta dusă împotriva
guvernelor laice din aceste ţări. În majoritatea ţărilor arabe, veteranii nu au fost deloc bine primiţi, iar autorităţile
au supravegheat cu atenţie activităţile lor. Cu toate acestea, în unele ţări veteranii au fost priviţi cu căldură. Aşa sa întâmplat în Sudan, unde au primit locuri de muncă, au fost ajutaţi să-şi înfiinţeze tabere de pregătire şi chiar li
s-au oferit locuri în guvern.
În afară de taberele înfiinţate în ţările arabe "prietene" majoritatea taberelor de pregătire ale
mujahedinilor din Afganistan au continuat să funcţioneze, asigurând trimiterea de mercenari islamici în conflictele
desfăşurate în unele ţări. Afganistanul a continuat să rămână un important punct de comandă al mujahedinilor, de
unde, combatanţi bine pregătiţi puteau fi trimişi să lupte acolo unde era nevoie de ei. Veteranii mujahedini au
început să se facă simţiţi în conflictele islamice din zone ca Somalia, Bosnia, Kosovo şi Cecenia.
Către sfârşitul războiului din Afganistan, la sfârşitul anilor '80, Bin Laden s-a despărţit de Azzam, cofondatorul structurii MAK, şi în 1988 a înfiinţat Al-Qaida, pentru a continua Jihad-ul. În timp ce Azzam a continuat
să sprijine musulmanii din Afganistan, Bin Laden şi-a îndreptat atenţia împotriva altor ţări. La sfârşitul lui 1989,
Abdallah Azzam a murit în explozia unei maşini capcană, atentat pus pe seama unei facţiuni afgane rivale. La
vremea respectivă, au circulat zvonuri că în spatele atentatului s-ar fi aflat însuşi Bin Laden.
După victoria din Afganistan, Osama Bin Laden a revenit în Arabia Saudită pentru a lupta împotriva
"guvernului de necredincioşi" ai acestei ţări. Saudiţii, care nu erau dispuşi să tolereze chemările sale la insurecţie,
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au reacţionat cu rapiditate împotriva lui. În aprilie 1994, i-a fost revocată cetăţenia saudită sub acuzaţia de
"comportament iresponsabil". Ulterior el a fost expulzat din ţară. Împreună cu familia şi un mare grup de adepţi,
Bin Laden s-a mutat la Khartoum, în Sudan. Aici a înfiinţat fabrici şi ferme, unele dintre acestea fiind create doar
pentru a asigura locuri de muncă mujahedinilor. El a construit drumuri şi elemente de infrastructură pentru
guvernul sudanez şi tabere de pregătire pentru veteranii afgani. Printre numeroasele sale afaceri în Sudan, se
numără o fabrică de prelucrare a pieilor de capră, o firmă de construcţii, o bancă, o plantaţie de floarea-soarelui şi
o companie de import-export.
Firma sa de construcţii, "el-Hijrah for Construction and Development Ltd.", deţinută în comun cu
Frontul Naţional Islamic (NIF) şi armata sudaneză, a fost cea care a realizat lucrările la noul aeroport din Port
Sudan şi la o autostradă cu o lungime de 1200 de km care leagă Khartoum de Port Sudan.
O altă companie despre care se ştie că îi aparţine lui Bin Laden este firma de import-export "Wadi alAqiq". El conduce, de asemenea, firmele Taba Investment Company Ltd. şi "el-Shamal Islamic Bank" din
Khartoum, care este deţinută în comun cu NIF şi în care se apreciază că Bin Laden a investit 50 de milioane de
dolari.
Timp de mai mulţi ani, Bin Laden a locuit la Khartoum într-o casă a cărei pază era asigurată de forţele
locale de securitate. În această perioadă, el i-a ajutat pe mulţi veterani afgani să vină în Sudan. Se spune că Bin
Laden este un apropiat al liderului sudanez Omar Al-Bashir şi al lui Hassan Turabi, liderul NIF în Sudan.
Cu toate acestea, Sudanul - care de multă vreme se află pe lista ţărilor care sponsorizează terorismul,
publicată de către Departamentul American de Stat - a început în ultima vreme să-şi atenueze opoziţia faţă de
Statele Unite şi Occident. Ca un gest de bunăvoinţă în acest sens, guvernul sudanez i-a cerut lui Bin Laden să
părăsească teritoriul Sudanului. În mai 1996 el s-a mutat în Afganistan, lăsând în urma sa pe teritoriul Sudanului,
o reţea de veterani afgani şi numeroase fabrici şi corporaţii profitabile. Un număr mare de firme importante din
Sudan sunt legate de numele său şi sunt bănuite că joacă rol dublu, asigurând sprijin logistic reţelei lui Bin Laden.
Printre membrii fondatori ai Frontului se numără, în afară de Bin Laden, dr. Ayman al-Zawahiri, lider
al Jihadului Egiptean, Rifa'i Ahmad Taha, liderul Grupării Islamice. Această din urmă grupare a fost implicată în
masacrul al-Dir al-Bahri din Luxor, din noiembrie 1997, soldat cu moartea a 58 de turişti. În afară de membrii
fondatori enumeraţi anterior, s-au mai aflat unii lideri ai mişcărilor fundamentaliste radicale din Pakistan.
Într-un articol publicat la 28 mai 1998 de către cotidianul The News, din Islamabad, apărea ştirea
conform căreia Osama Bin Laden anunţase crearea unui Front Islamic Internaţional pentru Jihad împotriva
Americii şi a Israelului. Într-un interviu acordat unui grup de ziarişti care s-au deplasat din Pakistan la baza lui Bin
Laden din Khost, în sudul Afganistanului, acesta a declarat că lideri ai mişcărilor islamice din mai multe ţări,
inclusiv Pakistanul, şi-au manifestat interesul de a se alătura Frontului. El a mai declarat că dr. Aiman Al-Zawahiri,
liderul grupării Jamaat-ul-Jihad din Egipt, a jucat un rol esenţial în înfiinţarea Frontului.
Bin Laden a justificat crearea unui front anti-american şi anti-israelian prin faptul că aceste ţări
produceau suferinţe musulmanilor din întreaga lume. El a spus că musulmanii trebuie să pornească războiul sfânt
împotriva adevăraţilor lor duşmani, nu numai prin răsturnarea regimurilor nepopulare sprijinite de către americani
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şi israelieni ci şi prin apărarea propriei lor credinţe. Atunci când un reporter a comentat că Bin Laden şi asociaţii
săi nu puteau să lupte împotriva unei superputeri mondiale, acesta a răspuns că Statele Unite sunt vulnerabile şi
pot fi înfrânte într-un război, aşa cum şi Uniunea Sovietică fusese umilită şi înfrântă de către afgani şi mujahedinii
arabi şi sfârşise prin a se dezmembra.
La 14 mai 1998, ziarul londonez Al-Quds al-'Arabi a publicat un articol în care se susţinea că autorităţile
religioase din Afganistan au emis un decret (Fatwa) prin care se stipula necesitatea alungării forţelor americane
din regiunea Golfului. Adresându-se musulmanilor din întreaga lume, autorităţile religioase (Ulema) afgane
spuneau: "Duşmanii Islamului nu se limitează doar la un anume grup sau partid; toţi ateii sunt duşmanii Islamului
şi sunt prieteni între ei". Ele declarau "Jihad, în baza legilor Shariei, împotriva Statelor Unite şi a adepţilor lor" şi
chemau guvernele islamice să-şi facă datoria şi să pornească "Jihadul armat împotriva duşmanilor Islamului"
subliniind că, "dacă musulmanii nu îşi îndeplinesc responsabilităţile, duşmanii Islamului vor ocupa şi celelalte
două moschei sfinte aşa cum au ocupat moscheea Al-Aqsa". Într-o declaraţie ataşată acestui decret, se sublinia că
"Fatwa nu este un decret emis de către autorităţile religioase dintr-o ţară musulmană, ci unul religios pe care fiecare
musulman trebuie să-l adopte şi să-l respecte."
Este posibil ca în Afganistan să mai existe încă vreo câteva sute de voluntari arabi din cele câteva mii
de persoane care au venit în această ţară trecând prin Pakistan în anii '80, pentru a participa la "Jihadul" împotriva
Armatei Roşii sovietice şi a comuniştilor afgani. Cei rămaşi nu au unde să se ducă deoarece riscă să fie arestaţi
dacă se întorc în ţările lor. Nici o altă ţară nu doreşte să-i primească şi în orice caz, Afganistanul contemporan
continuă să reprezinte o ascunzătoare sigură pentru aceştia. Cei care au revenit în ţările lor s-au alăturat, în cea mai
mare parte, luptei politice şi militare pentru instaurarea unor regimuri islamice. Cunoscuţi sub numele de arabiafgani, aceşti luptători islamici experimentaţi sunt în prezent extremiştii cei mai periculoşi care luptă împotriva
guvernului algerian şi al celui egiptean.
Publicaţia pariziană Al-Watan al-'Arabi estima la 26 iunie 1998 că "apariţia în presă a lui Bin Laden
indică faptul că el a devenit liderul Consiliului revoluţionar". Conform aceleiaşi publicaţii, o oficialitate olandeză,
care - alături de instituţiile europene - urmăreşte cu atenţie evoluţiile apărute în noul Front Islamic, bănuieşte că sa produs de fapt o reorganizare a relaţiilor dintre structurile care îl formează şi care anterior au cooperat şi şi-au
coordonat activităţile între ele în plan organizaţional şi logistic. Această reorganizare este menită să asigure
frontului o structură funcţională, păstrând relaţiile existente anterior între componentele sale, lucru considerat
deosebit de important. Conform aceleiaşi oficialităţi, reorganizarea confirmă gravitatea situaţiei şi necesită o mai
mare coordonare între autorităţile europene şi cele americane, cu aportul unora dintre statele din Orientul Mijlociu.
Organizaţiile care au fost enunţate ca făcând parte din front sunt: Jihadul Egiptean, Grupul Armat
Egiptean, Asociaţia Înţelepţilor din Pakistan, Mişcarea Partizanilor din Kashmir, Mişcarea Jihad din Bangladesh
şi Aripa Militară Afgană a Comisiei pentru "Reformă şi Consiliere", condusă de către Osama Bin Laden. Toate
aceste organizaţii cooperaseră şi anterior, dar nu existase un cadru specific sau un mecanism destinat acestei
cooperări. În plus, fiecare dintre aceste organizaţii aveau libertate de acţiune, având posibilitatea de a-şi stabili, în
mod independent, propriile obiective. Cooperarea dintre organizaţii se făcea doar la nivelul "militarilor de carieră",
nivel structural în cadrul acestora.
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Conform acestei evaluări, ameninţarea reprezentată de front se datora tocmai faptului că el combina
toate nivelurile structurale, creând un consiliu shura (consultativ). Există părerea unanimă că acest consiliu este
condus de către Osama Bin Laden, lucru care sporeşte eficienţa frontului. Se poate spune că Frontul Islamic a
trecut de la faza de constituire şi organizare la cea operaţională.
Al-Qaida reprezintă o reţea formată din mai multe organizaţii fundamentaliste din diverse ţări. Factorul
comun al tuturor acestor grupări este folosirea actelor de terorism pentru atingerea scopurilor lor politice şi o
agendă de lucru al cărei obiectiv prioritar îl reprezintă răsturnarea "guvernelor eretice" din ţările lor şi crearea unor
guverne islamice care să conducă pe baza legii islamice "Sharia".
Cea mai mare parte din conceptele ideologice călăuzitoare ale organizaţiei Al-Qaida s-a format în cursul
războiului din Afganistan (1979-1989). Liderul grupării Osama Bin Laden a sfârşit prin a vedea acest conflict ca
fiind "o luptă între credincioşii musulmani şi eretici". În opinia sa, termenul "eretici" include regimurile arabe
"pragmatice" (inclusiv cel din ţara sa natală, Arabia Saudită) şi Statele Unite, considerate că ocupă pe nedrept
locurile musulmane sfinte de la Mecca şi Medina şi acuzate pentru sprijinul acordat evreilor în cucerirea Palestinei.
Toate declaraţiile publice ale lui Bin Laden sunt străbătute de un obiectiv strategic fundamental predominant:
alungarea americanilor, militari şi civili, din Arabia Saudită şi din întreaga zonă a Golfului.
Conform "declaraţiei de război împotriva ocupanţilor americani a locurilor sfinte şi a celor două
moschei":
"Cea mai recentă şi cea mai gravă dintre agresiunile suferite de către musulmani de la moartea profetului
este ocuparea pământurilor pe care se află cele două locuri sfinte - baza Casei Islamului, locul revelaţiei, sursa
mesajului şi locul unde se află sfânta şi nobila KA'BA, Qiblah pentru toţi musulmanii - de către armatele cruciaţilor
americani şi ale aliaţilor lor."
Bin Laden vede în Frontul Islamic mijlocul prin care duşmanul american va fi în cele din urmă învins:
"Mişcarea face progrese mici şi sigure. şi sunt sigur că vom obţine, cu ajutorul lui Allah, victoria
împotriva evreilor şi a americanilor. Intrarea americanilor în locurile sfinte a creat o vie emoţie în lumea
musulmană, emoţie mult mai puternică decât a existat vreodată

În prezent, cooperarea între adepţii acestei religii

s-a extins. Frontul Islamic Internaţional pentru Jihad împotriva Evreilor şi a Cruciaţilor, din care noi facem parte
alături de alte grupări, s-a născut din acest efort."
Numele lui Bin Laden a fost legat de mai multe atacuri teroriste comise în întreaga lume. Printre acestea
se numără atacurile de la Riad (noiembrie 1995) şi Dhahran (iunie 1996), soldate cu circa 30 de morţi. Nu se ştie
cu precizie dacă el a avut legătură directă cu aceste două atacuri. El este, de asemenea, implicat în atacul terorist
comis într-un hotel yemenit (decembrie 1992), soldat cu rănirea mai multor turişti, tentativa de asasinare a
preşedintelui egiptean Mubarak în Etiopia (iunie 1995), atentatul cu bombă asupra complexului WTC (februarie
1993), soldat cu trei morţi şi sute de răniţi şi atacul comis împotriva forţelor americane din Somalia, soldat cu sute
de răniţi.
Lista prezentată în continuare reprezintă atacurile comise de către Bin Laden şi reţeaua sa şi a fost
întocmită de către Departamentul de Stat al SUA:
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- Adepţii lui Bin Laden au pus la cale asasinarea militarilor americani din Yemen care participau la
misiunea umanitară "Operaţiunea Restaurarea Speranţei" din Somalia, în 1992 şi au organizat atentate împotriva
americanilor şi a altor forţe de menţinere a păcii din Somalia, aflate acolo pentru a distribui alimente populaţiei
musulmane înfometate.
- Reţeaua lui Bin Laden i-a sprijinit pe teroriştii egipteni care au încercat să-l asasineze pe preşedintele
egiptean Mubarak, în 1995 şi care au ucis zeci de turişti în Egipt în ultimii ani.
- Jihadul Islamic Egiptean, una dintre cele mai importante grupări din această reţea a comis un atentat
cu maşină capcană împotriva Ambasadei egiptene din Pakistan, în 1995, soldat cu peste 20 de morţi, cetăţeni
egipteni şi pakistanezi.
- Membrii reţelei lui Bin Laden au pus la cale atacuri cu bombă asupra unor avioane americane din
Pacific şi au conspirat pentru uciderea Papei.
- Adepţii lui Bin Laden au comis un atentat cu bombă împotriva unor exerciţii militare comune
americano-saudite la Riad, Arabia Saudită, în 1995.
Reţeaua lui Bin Laden şi-a declarat în repetate rânduri în mod public planurile sale violente
antiamericane:
- În august 1996, Bin Laden a publicat o "declaraţie de război" împotriva Statelor Unite.
- În februarie 1998, Bin Laden a declarat "dacă cineva poate ucide un soldat american, nu trebuie să
piardă timpul făcând alte lucruri".
- În februarie 1998, reţeaua lui Bin Laden, Frontul Islamic Mondial pentru Jihad împotriva Evreilor şi
a Cruciaţilor, şi-a declarat intenţia de a-i ataca pe americani şi pe aliaţii acestora, inclusiv civili, peste tot în lume.
- În mai 1998, Bin Laden a declarat în cadrul unei conferinţe de presă din Afganistan că "rezultatele
ameninţărilor sale vor fi văzute în câteva săptămâni."
Deşi Osama Bin Laden este bănuit că ar fi implicat în numeroase atacuri teroriste comise împotriva
unor obiective americane, este interesant de remarcat că nimeni nu a putut obţine dovezi concrete că el s-ar afla în
spatele acestora. Cel puţin aceasta a fost situaţia până la atacul cu bombă comis la 7 august asupra ambasadelor
americane din Nairobi şi Dar-es-Salaam. Dovada rolului jucat de Bin Laden în acest atac a fost obţinută la 15
august 1998, când Mohammed Sadiq Odeh a fost arestat pe Aeroportul internaţional din Karachi, Pakistan.
Descrierea făcută de Odeh reţelei internaţionale a lui Bin Laden şi rolul jucat de acesta în atacurile cu bombă
asupra ambasadelor americane au furnizat în cele din urmă dovezi clare ale activităţilor desfăşurate de Bin Laden.
Acest lucru a oferit Statelor Unite ocazia iniţierii unor măsuri de supraveghere tehnică a comunicaţiilor prin
intermediul sateliţilor spioni americani şi a structurilor terestre specializate. Statele Unite încercau de mai multă
vreme să se "conecteze" la reţeaua lui Bin Laden. Atacurile cu bombă din Africa de Est le-a oferit această ocazie.
Se pare că Statele Unite au interceptat comunicaţii efectuate la numai câteva zile după atacuri, pe baza cărora s-a
stabilit legătura existentă între acestea şi Bin Laden. Astfel de dovezi nu au putut fi obţinute în cazul atacurilor
anterioare.
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La 20 august 1998, armata americană a lovit o serie de obiective care aveau legătură cu reţeaua lui Bin
Laden. Printre acestea s-au aflat 6 tabere de pregătire aparţinând organizaţiei Al-Qaida şi o fabrică de medicamente
din Sudan, despre care existau informaţii că ar produce componente folosite la fabricarea armelor chimice. Ulterior
administraţia americană a recunoscut că atacarea fabricii fusese o eroare.
26. ADEVĂRATA ARMATĂ REPUBLICANĂ IRLANDEZĂ (Real IRA - RIRA / True IRA)
Formată în februarie-martie 1998, ca o aripă armată clandestină a Mişcării pentru Suveranitatea celor
32 de Comitate, o "grupare politică de asuprire" având ca scop îndepărtarea forţelor britanice din Irlanda de Nord
precum şi unificarea Irlandei. Mişcarea pentru Suveranitatea celor 32 de Comitate s-a opus adoptării, în septembrie
1997, de către Sinn Fein, a principiilor democraţiei şi non-violenţei enunţate de Mitchell şi amendamentelor
articolelor 2 şi 3 din Constituţia irlandeză, din decembrie 1999, care vizau Irlanda de Nord. Grupul est condus de
către Mickey McKevitt, fostul "responsabil logistic" al IRA; Bernandette Sands McKevitt, soţia sa, vice-preşedinte
al mişcării.
Activităţile grupării includ atacuri cu bombă, asasinări, activităţi de contrabandă, estorcări şi furturi.
Mulţi membri ai Adevăratei IRA (RIRA), care s-au opus acordului de încetare a focului şi au adus organizaţiei
RIRA o infuzie de experienţă în tactica teroristă şi în fabricarea de bombe. ţintele includ poliţia şi armata britanică
din Irlanda de Nord, precum şi civilii din această regiune. Organizaţia a încercat, fără succes, comiterea mai multor
atacuri cu bombă pe teritoriul Marii Britanii. Ea şi-a asumat responsabilitatea pentru atacul cu maşină capcană, de
la 15 august 1998, din Omagh, Irlanda de Nord, când au fost ucise 29 de persoane, iar alte 220 au fost rănite. După
atentatul de la Omagh, gruparea a declarat încetarea focului, însă la începutul anului şi-a reluat atacurile atât în
Irlanda de Nord cât şi Marea Britanie. Aceste atacuri includ atentatul cu bombă asupra podului Hammersmith şi
cel cu rachete împotriva cartierului general al MI-6 din Londra.
Efectivele grupării cuprind 150-200 de activişti, la care se adaugă suporteri ai adepţilor liniei dure a
IRA nemulţumiţi de armistiţiul declarat de aceasta şi alţi simpatizanţi republicani. Localizarea grupării şi aria de
operaţiuni cuprind Irlanda de Nord, Republica Irlanda, Marea Britanie. Se bănuieşte că gruparea primeşte fonduri
din partea simpatizanţilor din SUA. Potrivit unor ştiri apărute în presă, se crede, de asemenea, că RIRA ar fi
achiziţionat arme moderne din Balcani.
27. FORŢELE ARMATE REVOLUŢIONARE DIN COLUMBIA (FARC)
FARC s-a înfiinţat în 1964, ca aripă militară a Partidului Comunist Columbian şi reprezintă cea mai
veche, mai mare, mai capabilă şi bine echipată organizaţie insurgentă marxistă. Aceasta este condusă de un
secretariat reprezentat de septuagenarul Manuel Marulanda, alias "Tirofijo" şi alţi şase membri, printre care şi
comandantul militar Jorge Briceno, alias "Mono Jojoy". Gruparea a fost organizată în lungul liniilor militare şi
include câteva fronturi urbane. În anul 2000, aceasta a continuat procesul negocierilor de pace într-un ritm lent cu
administraţia Pastrana, care a oferit grupului câteva concesii, printre care demilitarizarea zonei folosite ca loc de
negocieri.
Activităţile grupării cuprind răpiri, asasinate, deturnări de aeronave, atacuri cu bombă, estorcări, precum
şi război de gherilă şi acţiuni militare convenţionale împotriva obiectivelor sau ţintelor economice, politice şi
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militare columbiene. În martie 1999, FARC a executat trei americani militanţi pentru drepturile amerindienilor de
pe teritoriul venezuelean, după ce au fost răpiţi în Columbia. Deseori, cetăţenii străini sunt ţinte ale răpirilor în
scop de recompensă. Organizaţia are legături foarte bine documentate cu traficanţii de droguri, în principal prin
asigurarea unei protecţii armate acestora. Efectivele grupării sunt cuprinse între 9.000 şi 12.000 de combatanţi şi
un număr necunoscut de susţinători, în principal în zonele rurale. În Columbia, desfăşoară activităţi precum
estorcări, răpiri, procurarea de fonduri şi de logistică, în Venezuela, Panama şi Ecuador membrii grupării
deplasându-se pentru odihnă şi tratament. Suportul extern provine din Cuba, care oferă ajutor medical şi
consultanţă politică.
28. NUCLEELE REVOLUŢIONARE Lupta Revoluţionară a Poporului (ELA)
Este o grupare de extremă stângă care s-a dezvoltat în cadrul opoziţiei faţă de junta militară ce a guvernat
Grecia, în perioada 1967 - 1974. ELA s-a înfiinţat în 1971, ca o grupare anti-capitalistă şi anti-imperialistă
revoluţionară, care şi-a exprimat opoziţia faţă de "dominaţia imperialistă, exploatare şi opresiune". Organizaţia se
exprimă puternic împotriva intereselor Statelor Unite şi încearcă să determine excluderea forţelor americane din
Grecia.
Din 1974, gruparea a executat atacuri cu bombe împotriva guvernului grec, obiectivelor economice şi
obiectivelor militare şi de afaceri americane. În 1986, a iniţiat atacuri împotriva intereselor guvernamentale şi
comerciale greceşti. Raziile desfăşurate asupra caselor conspirative în 1990 au scos la iveală ascunzători în care
se aflau arme şi probe referitoare la contacte directe cu alte grupări teroriste greceşti, inclusiv cu grupările "1 Mai"
şi "Solidaritatea Revoluţionară". În 1991, ELA şi 1 Mai şi-au asumat în comun responsabilitatea pentru 20 de
atacuri cu bombă. Poliţia greacă este de părere că între ELA şi 17 Noiembrie există legături. ELA nu şi-a mai
asumat responsabilitatea executării unui act terorist din 1995, însă au apărut alte grupări care folosesc un mod de
acţiune asemănător - Nucleele Revoluţionare (sau Celulele Revoluţionare), care sunt succesoarele ELA.
Efectivele grupării sunt necunoscute, aria de operare cuprinzând întreg teritoriul Greciei. În anii '80, a
primit arme şi asistenţă din partea teroristului internaţional Carlos. În prezent nu se cunoaşte nici un sponsor străin.
29. ORGANIZAŢIA REVOLUŢIONARĂ 17 NOIEMBRIE (17 November)
Organizaţia - structură de orientare radicală de stânga, înfiinţată în 1975 - a primit denumirea după
mişcarea studenţească din Grecia, care a protestat împotriva regimului militar (în noiembrie 1973). Gruparea se
pronunţă pentru îndepărtarea bazelor americane, ale celor NATO de pe teritoriul Greciei, pentru eliminarea forţelor
militare turce din Cipru şi excluderea Greciei ca punct de legătură între NATO şi Uniunea Europeană.
Iniţial, membrii organizaţiei au desfăşurat atacuri şi asasinate asupra oficialilor americani din Grecia şi
asupra unor personalităţi politice greceşti. În anii '80, s-au adăugat atacurile cu bombă. Începând cu anii '90 şi-a
extins aria ţintelor, incluzând instituţii UE şi firme străine care investesc în Grecia. Ca metodă, s-au folosit atacuri
improvizate cu rachete. Efectivele au rămas necunoscute, presupunându-se că aria de operare viza zona capitalei,
Atena. Ultima acţiune revendicată de către organizaţie a fost asasinarea ataşatului militar britanic Stephen
Saunders, în iunie 2000.
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Într-un raport adresat Consiliului de Miniştri (făcut public la 22.08.2002, de către purtătorul de cuvânt
al Guvernului, Christos Protopapas), ministrul grec al ordinii publice, Michalis Chryssoidis, a anunţat desfiinţarea
grupării teroriste "17 Noiembrie", invocând ca argumente: arestarea conducerii şi a majorităţii membrilor
organizaţiei, confiscarea armamentului, precum şi elucidarea tuturor acţiunilor organizate de grupare, "chiar şi a
celor nerevendicate".
De asemenea, Michalis Chryssoidis a precizat faptul că au fost demarate cercetări privind legăturile
organizaţiei cu alte grupări teroriste, între care ELA - LUPTA PATRIOTICĂ POPULARĂ REVOLUŢIONARĂ,
1 MAl, IUNIE 78, LUPTA ANTISTATALĂ, NUCLEELE REVOLUŢIONARE, REZISTENŢA POPULARĂ
sau grupări anarhiste mai mici, care au întreprins acţiuni armate de mai mică amploare, nefiind însă descoperite
elemente care să releve legături între persoane cunoscute şi acţiuni concrete.
La începutul lunii august 2002, persoane neidentificate au furat aproximativ 20 de arme dintr-o tabără
militară situată în estul insulei greceşti Kos din Mareea Egee. Potrivit unui comunicat al armatei elene, se
presupune că în această sustragere ar fi fost implicată gruparea "17 Noiembrie". persoane neidentificate au furat
aproximativ 20 de arme.
Desfiinţarea organizaţiei a demarat la 29.06.2002, o dată cu arestarea teroristului SAVAS XIROS, ale
cărui mărturii au stat la baza arestării preventive a 14 persoane. Semnificativ este faptul că, la finalul vizitei
efectuate în SUA, în luna ianuarie 2002, premierul Costas Simitis a declarat că organizaţia "17 Noiembrie" "nu va
reprezenta o ameninţare la adresa securităţii Jocurilor Olimpice de vară, din 2004, de la Atena ".
30. PARTIDUL/FRONTUL REVOLUŢIONAR DE ELIBERARE A POPORULUI (DEVRIMCI
HALK KURTULUS PARTISI/CEPHE)
"DHKP/C" este o mişcare ultranaţionalistă, de esenţă marxist-leninistă, inflexibilă, creată la data de
30.03.1994 la DAMASC, de DURSUN KARATAS, în urma scindării grupării "DEV-SOL" (cealaltă rezultantă a
scindării este organizaţia "Lupii Cenuşii")
Gruparea urmăreşte înfiinţarea unei societăţi marxist-leniniste în TURCIA, fiind adepta unei "revoluţii
violente, imediate şi totale" împotriva autorităţilor turceşti şi instaurarea unei "dictaturi a proletariatului".
DHKP/C este, în prezent, cea mai periculoasă şi mai activă organizaţie marxist-leninistă, care
intenţionează să preia rolul de lider european al luptei împotriva "guvernului fascist" de la Ankara, a
"imperialismului american" şi a tuturor statelor membre ale alianţei NATO (considerată de către aceştia ca un
instrument de dominaţie politică şi militară al SUA).
De la sfârşitul anilor '80 şi-a concentrat atacurile asupra cadrelor militare şi de securitate turceşti
pensionate. În 1990, organizaţia a iniţiat o nouă campanie împotriva intereselor străine. A asasinat doi militari
americani şi a rănit un ofiţer american care a activat în cadrul forţelor aeriene, pentru a protesta împotriva
războiului din Golf. În 1992 organizaţia a lansat rachete asupra consulatului american din Istambul. La începutul
anului 1996, gruparea a asasinat doi importanţi oameni de afaceri turci, ceea ce a reprezentat primul act terorist
semnificativ al DHKP/C. Organizaţia a executat numeroase acţiuni teroriste (36 de atentate după 1989), care au
culminat cu asasinarea, în 1996, a lui OZDEMIR SABANCI, unul dintre principalii acţionari ai cunoscutului
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"HOLDING SABANCI". Autorităţile turce au desfăşurat o campanie împotriva organizaţiei în urma atentatului
din iunie 1999 prin care s-a încercat atacarea cu arme uşoare antitanc a Consulatului american din Istambul. A
urmat o serie de razii asupra caselor conspirative, urmate de arestări care au dus la slăbirea semnificativă a
capacităţii de acţiune a grupării. În decembrie 2000, forţele de securitate turce i-au transferat pe militanţi din
închisorile controlate de DHKP/C, în alte închisori de maximă securitate, în scopul slăbirii coeziunii organizaţiei.
Este formată din elemente fanatice de orientare comunistă, bine instruite şi organizate în celule de luptă.
Majoritatea factorilor de conducere sunt persoane cu studii superioare, cu un grad de inteligenţă şi cultură ridicat.
Toţi membrii grupării au temeinice cunoştinţe contrainformative.
Resursele financiare ale organizaţiei sunt formate din contribuţii ale simpatizanţilor, extorcări de fonduri
ale oamenilor de afaceri turci, rezidenţi în Europa şi vânzarea materialelor ideologice, concomitent cu cazuri
disparate de trafic cu stupefiante.
Membrii grupării sunt, în general, bine pregătiţi şi în măsură să folosească mai multe tipuri de arme. Ei
sunt antrenaţi pentru mânuirea pistoalelor cu rază mică de acţiune, a armelor semiautomate şi pentru plasarea
explozibililor improvizaţi.
În ultimii ani, DHKP/C a procedat de la asasinate executate de la mică distanţă cu arme de dimensiuni
mici, atacuri cu bombă sau cu grenade propulsate de rachete etc. Membrii DHKP/C sunt capabili să execute în
orice moment acţiuni teroriste, iar evoluţia negativă a relaţiilor cu KADEK-ul poate să conducă la apariţia unor
stări conflictuale.
31. GRUPUL SALAFIST PENTRU PROPAGANDĂ ŞI LUPTĂ (GSPL)
În anul 1996, "Regiunea a II-a" (Kabyilia) s-a desprins din Grupul Islamic Armat (GIA), urmând ca, de
la data de 14 septembrie 1998, GSPL să acţioneze ca structură independentă. Localizarea geografică a organizaţiei
indică Algeria, Franţa, Belgia şi Marea Britanie. Conducerea centrală este asigurată de HASSAN HATTAB, fost
emir al celei de-a doua regiuni din cadrul GIA.
Ca şi în cazul GIA, potenţialul de ameninţare la adresa siguranţei naţionale a României este alimentat
de posibilitatea constituirii pe teritoriul ţării noastre a unor nuclee ale fundamentaliştilor-islamici radicali algerieni,
care să desfăşoare acţiuni de sprijin financiar şi propagandistic în favoarea GSPL. De asemenea, din această
perspectivă, prezintă riscuri pe linia iniţierii pe teritoriul ţării noastre a unor acte teroriste împotriva unor obiective
algeriene, franceze sau belgiene.
32. CALEA LUMINOASĂ (Sendero Luminoso/Shining Path sau SL)
Fostul profesor universitar Abimael Guzman a înfiinţat SL la sfârşitul anilor '60 iar învăţăturile sale au
creat doctrina maoistă militară a SL. În anii '80, SL a devenit una dintre cele mai brutale organizaţii teroriste din
emisfera vestică - aproximativ 30.000 de persoane şi-au pierdut viaţa de când SL a început să activeze. Principalul
obiectiv al organizaţiei este distrugerea instituţiilor peruane existente şi înlocuirea lor cu un regim revoluţionar
comunist. Organizaţia se opune, de asemenea, oricărei influenţe străine la nivel guvernamental şi altor grupări de
gherilă din America Latină, cum ar fi Tupac Amaru.
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În anul 2000, autorităţile guvernamentale au arestat şi judecat membri activi ai SL, în aprilie fiind arestat
şi comandantul Jose Arcela Chiroque, alias Ormeno. Operaţiunile antiteroriste au fost orientate spre puncte izolate
ale activităţii teroriste din amontele văii râului Huallaga şi a văii râului Ene/Apurimac, unde SL a continuat să
execute activităţi teroriste sporadice.
Organizaţia a executat campanii de atacuri cu bombă fără ţintă şi asasinate selective. În anul 1990, a
comis atacuri cu încărcături explozive asupra unor misiuni diplomatice străine din Peru şi un atac cu maşină
capcană asupra ambasadei americane, în decembrie, acelaşi an. În anul 2000, SL a continuat să se confrunte cu
autorităţile peruane şi cu unităţile militare în zonele rurale şi a organizat, periodic, razii în mai multe localităţi. În
ciuda numeroaselor ameninţări, forţele de gherilă SL încă active nu au fost în măsură să influenţeze în mod
semnificativ alegerile naţionale din Peru, organizate la 9 aprilie.
Efectivele grupării sunt necunoscute, însă se estimează că există 100-200 militanţi înarmaţi. Capacitatea
de acţiune a SL a fost puternic diminuată prin arestarea unui număr mare de membri şi dezertarea altora.
Aria de operaţiuni cuprinde teritoriul statului Peru, în special în zonele rurale, gruparea nebeneficiind
de suport extern.
33. FORŢELE UNITE / GRUPUL UNIT DE AUTO-APĂRARE DIN COLUMBIA (AUC Autodefensas Unidas de Columbia)
Gruparea AUC - numită în mod obişnuit forţele de apărare sau paramilitare - reprezintă o organizaţie
paravan formată în aprilie 1997 prin reunirea majorităţii grupărilor locale şi regionale paramilitare, în scopul
protejării intereselor economice şi combaterii forţelor rebele locale. Gruparea AUC - susţinută de elita economică
şi de comunităţile locale cărora guvernul nu le poate asigura securitatea - pretinde că principalul său obiectiv este
să-şi protejeze sponsorii împotriva rebelilor. În prezent, AUC susţine că este o forţă regională şi naţională de luptă
împotriva rebelilor. Gruparea este echipată şi înarmată corespunzător şi se spune că membrii săi primesc un salariu
lunar. În anul 2000, liderul AUC Carlos Castano, pretindea că 70% din costurile operaţionale ale organizaţiei erau
finanţate din afaceri cu droguri, restul reprezentând "donaţii" de la sponsori.
Operaţiunile AUC variază de la asasinarea presupuşilor susţinători ai insurgenţei până la implicarea
trupelor de guerilă combatante. Poliţia Naţională Columbiană a menţionat că AUC a organizat 804 asasinate, 203
răpiri şi 75 de masacre, cu 507 victime în perioada primelor 10 luni ale anului 2000. AUC pretinde că victimele
erau luptători de guerilă sau simpatizanţi. Tacticile de luptă constau în operaţiuni convenţionale şi de guerilă
împotriva principalelor forţe ale insurgenţei. Neînţelegerile AUC cu unităţile militare şi ale poliţiei sunt tot mai
mari, deşi gruparea a evitat forţele de securitate guvernamentale. Forţele paramilitare nu au întreprins acţiuni
împotriva personalului american.
La începutul anului 2001, guvernul a estimat că existau 8000 de luptători paramilitari, inclusiv foşti
militari şi rebeli. Forţele AUC au reprezentare mai mare în departamentele din nord şi nord-vest: Antioquia,
Cordoba, Sucre, Bolivar, Atlantico şi Magdalena. Din 1999, gruparea şi-a intensificat prezenţa şi în alte
departamente din nord-est şi sud-vest făcându-se simţită într-o mai mică măsură în zona de câmpie a Amazonului.
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Ciocnirile care au avut loc între AUC şi rebelii FARC din Putumayo în anul 2000 au demonstrat capacitatea
grupării de a lupta împotriva rebelilor în întreaga Columbie. FARC nu primeşte ajutor extern.
34. BABBAR KHALSA
A luat fiinţă în anul 1984, în nord-estul Indiei (regiunile Hariana, Kashmir, Punjab, Nagaland, Mizaram
şi Tripura). Conducerea centrală este asigurată de către un comitet condus de Sukhdev Singh Mahal şi Gurmej
Singh Gill.
Organizaţia are filiale în: S.U.A., Canada, Anglia, Franţa, Germania, Elveţia, Belgia, Olanda, Norvegia,
Italia.
În anul 1991, un comando al organizaţiei teroriste indiene sikh BABBAR KHALSA a organizat un
atentat asupra ambasadorului Indiei la Bucureşti, dejucat de către forţele luptătoare din cadrul Brigăzii
Antiteroriste, a căror intervenţie s-a soldat cu un mort din rândul teroriştilor şi reţinerea a doi membri ai
comandoului, care au fost deferiţi justiţie
35. ARMATA REPUBLICANĂ IRLANDEZĂ CONTINUATOARE (CIRA) sau Consiliul de
Continuitate al Armatei
Este o grupare teroristă radicală desprinsă, în 1994, sub forma unei aripi armate clandestine a Sinn Feinului Republican (RSF), organizaţie politică care militează pentru reunificarea Irlandei şi eliminarea trupelor
britanice din Irlanda de Nord. RSF s-a format după ce IRA a anunţat încetarea focului în septembrie 1994.
Dintre activităţile grupării pot fi menţionate atacuri cu bombe, asasinate, estorcări şi tâlhării. ţintele sunt armata
britanică şi obiectivele de securitate nord-irlandeze, dar şi grupările paramilitare loialiste din regiune. Gruparea a
lansat atacuri cu bombe împotriva ţintelor civile din Irlanda de Nord. Nu are capacitatea de a lansa atacuri
împotriva teritoriului Marii Britanii.
Efectivele grupării numără mai puţin de 50 de activişti fanatici, aria de operare cuprinzând Irlanda de
Nord şi Republica Irlanda. Se bănuieşte că primeşte fonduri şi arme de la simpatizanţii din SUA. Este posibil să fi
obţinut arme şi alte materiale din Balcani, în cooperare cu Adevărata IRA.
36. GRUPUL DE REZISTENŢĂ ANTIFASCISTĂ 1 OCTOMBRIE (GRAPO) (Grupo de Resistencia
Anti-Fascista Premero de Octubre)
S-a format în 1975 ca braţ armat al Partidului Comunist Spaniol, care a activat în ilegalitate în perioada
Franco. Militează pentru răsturnarea regimului politic spaniol şi instaurarea unui regim marxist-leninist. GRAPO
se declară vehement împotriva SUA şi militează pentru eliminarea forţelor militare americane de pe teritoriul
spaniol. Începând cu 1977, a executat atacuri împotriva unor ţinte americane. GRAPO a asasinat peste 80 de
persoane şi a rănit alte 200. Operaţiunile specifice grupului erau menite mai degrabă să producă pagube materiale
în scop propagandistic, decât să cauzeze pierderi de vieţi omeneşti, însă teroriştii au executat atacuri mortale cu
bombă şi asasinate de la mică distanţă. În noiembrie 2000, membrii GRAPO au împuşcat mortal un poliţist spaniol
drept represalii pentru arestarea, în aceeaşi lună, în Franţa, a mai multor grupuri de lideri, iar în luna mai a aceluiaşi
an, membrii GRAPO au asasinat doi paznici în acţiunea de jefuire a unui vehicul de transport de valori.
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Efectivele grupării sunt necunoscute, dar cel mai probabil, cuprind mai puţin de 12 activişti fanatici.
Marea parte a membrilor se află în prezent în închisorile spaniole. Localizarea şi aria de operaţiuni cuprind Spania.
Gruparea nu beneficiază de suport extern.
37. FORŢELE VOLUNTARE LOIALISTE (LVF)
Grupare teroristă formată în 1996 ca o facţiune a principalului curent loialist Forţele Voluntare din
Ulster (UVF), dar nu şi-a făcut apariţia în public până în februarie 1997. Este compusă din extremişti UVF care se
opun înţelegerii politice cu naţionaliştii irlandezi din nordul Irlandei prin atacarea politicienilor catolici, a civililor
şi a politicienilor protestanţi care sunt de acord cu procesul de pace din Irlanda de Nord. A respectat încetarea
focului începând cu 15 mai 1998. LVF a scos din uz o cantitate mică, dar semnificativă de arme, în decembrie
1998, dar nu a mai repetat gestul, şi în anul 2000, a ameninţat că va asasina catolici.
Activităţile grupării constau în atacuri cu bombă, răpiri şi atacuri cu mână armată de la distanţă mică. Bombele
LVF conţineau explozivi comerciali tip Powergel, folosiţi de obicei de grupările loialiste. Atacurile LVF au fost
extrem de puternice: gruparea a asasinat numeroşi civili catolici fără afiliere politică sau teroristă, inclusiv o fată
de 18 ani, în iulie 1997, deoarece aceasta avea un prieten protestant. Teroriştii au efectuat atacuri reuşite asupra
ţintelor irlandeze în localităţile de frontieră. În 2000, LVF s-a implicat într-o acţiune de vendetă violentă şi de
scurtă
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Efectivele grupării cuprind aproximativ 150 de activişti. Localizarea şi aria de operaţiuni cuprind Irlanda şi Irlanda
de Nord. Organizaţia nu beneficiază de suport extern.
38. VOLUNTARII PORTOCALII (OV)
Grupare teroristă compusă în principal din extremişti loialişti care au părăsit alte grupări care respectau
încetarea focului. OV caută să prevină o înţelegere politică cu naţionaliştii irlandezi prin atacarea intereselor civile
catolice în Irlanda de Nord.
OV a declarat încetarea focului în septembrie 2000 dar gruparea îşi menţine capacitatea de a executa
atacuri cu bombe, incendieri, violenţe fizice şi posibile jafuri.
Efectivele grupării cuprind peste 20 de membri fanatici, unii dintre aceştia având experienţă în tactici
teroriste şi fabricarea de încărcături explozive. Localizarea şi aria de operaţiuni cuprind Irlanda de Nord. Suportul
extern de care organizaţia beneficiază este necunoscut
39. APĂRĂTORII MÂINII ROŞII (Red Hand Defenders - RHD)
Grup terorist extremist format, în mare parte, din extremişti protestanţi ai grupărilor loialiste care
respectă acordul de încetare a focului. RHD încearcă să împiedice o înţelegere politică cu naţionaliştii irlandezi,
prin atacarea intereselor civililor catolici din Irlanda de Nord.
În anul 2000, RHD nu a desfăşurat activităţi teroriste, ca urmare a operaţiunilor ample ale forţelor de
securitate de la sfârşitul anului 1999. Totuşi, în ultimii ani gruparea a comis numeroase atacuri cu bombă asupra
sistemelor de alimentare şi incendieri ale un ţinte civile "sensibile", cum ar fi case, biserici şi firme particulare,
pentru a stârni indignarea comunităţii republicane şi a atrage represalii din partea IRA. RHD şi-a asumat
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responsabilitatea pentru atacul cu maşină capcană de la 15 martie 1999, soldat cu asasinarea lui Rosemary Nelson,
o cunoscută avocată catolică naţionalistă şi luptătoare pentru drepturile omului din Irlanda de Nord.
Efectivele grupării cuprind circa 20 de membri, dintre care unii deosebit de experimentaţi în modurile
de operare teroriste şi confecţionarea de bombe. Localizarea şi aria de operaţiuni cuprind Irlanda de Nord.
Organizaţia nu beneficiază de sprijin extern.
40. ASOCIAŢIA PENTRU APĂRAREA ULSTER-ului - ULSTER DEFENCE ASSOCIATION
(U.D.A.) sau ULSTER FREEDOM FIGHTERS (U.F.F.)
Organizaţia a fost înfiinţată în Irlanda de Nord, în anul 1970. Conducerea centrală este asigurată de
Andy Tyrie şi Garry McMichael.
U.D.A. este afiliată mişcării politice de orientare loialistă (pro-engleză) "ULSTER DEMOCRATIC
PARTY".

Alte organizaţii teroriste reprezentative pe plan mondial pentru activităţile desfăşurate
1. FRAŢII MUSULMANI
Este strâns legată ideologic de gruparea integristă Hamas, ambele având orientări extremiste pe linia
fundamentalismului islamic. Spre deosebire de Hamas, care acţionează aproape exclusiv în Teritoriile Autonome,
organizaţia de tip transnaţional Fraţii Musulmani vizează promovarea doctrinei fundamentalist-islamice extremiste
în plan mondial.
Activităţile desfăşurate în străinătate, excepţie făcând statele arabe, sunt oarecum similare, diferenţa
constând în structurile de acoperire. Organizaţia este interesată de crearea unor structuri de acoperire sub care săşi desfăşoare activitatea în ţările în care aceasta are interese (prezenţa unui număr relativ mare de musulmani);
urmăreşte atragerea de noi membri, indiferent de naţionalitatea sau cetăţenia acestora;
Potenţialul de pericol la adresa siguranţei naţionale este, în mod teoretic, însemnat, acesta putându-se
diminua sau accentua în funcţie de evoluţia situaţiei (determinată de mutaţii de ordin social, politic sau economic)
din ţările sau zonele în care organizaţia are interese majore - Iordania, Siria, Yemen, Sudan, Teritoriile Autonome
sau alte state cu populaţie majoritar musulmană din continentul asiatic. Astfel, există posibilitatea ca membrii
grupării să acţioneze cu preponderenţă asupra reprezentanţilor oficiali ai ţărilor anterior menţionate.
Relevantă este preocuparea centralelor coordonatoare ale organizaţiei de a finanţa, cu fonduri
importante, proiectele derulate în zona Europei de Est. Este de menţionat că organizaţia Fraţii Musulmani
acţionează pe baza unor planuri pe termen lung, care vizează crearea unor puncte de sprijin puternice, ce pot fi
folosite în perspectivă.
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2. PARTIDUL ELIBERĂRII ISLAMICE (HEZBE AT TAHRIR)
Este o organizaţie teroristă de esenţă fundamentalist-islamică, radicală ce are ca obiectiv crearea
Marelui Califat Islamic (AL KHILAFA) pe toate teritoriile care au fost ori sunt locuite de populaţie de religie
islamică.
Neagă actuala organizare statală a populaţiei musulmane, fiind interzisă în toate ţările, chiar şi în cele
care sprijină expansiunea islamismului.
Pentru atingerea scopului, adoptă strategia cuceririi puterii într-un stat islamic puternic militarizat, prin
infiltrarea membrilor proprii în structurile de putere, declanşarea unei lovituri de stat urmată de pornirea Războiului
Sfânt (Jihad) de pe baze statale.
În ultima perioadă, organizaţia este supusă unui proces de sciziune şi disidenţă, datorat, în special,
atitudinii unor lideri mai tineri faţă de "abuzul de normare a vieţii şi comportamentul membrilor, în detrimentul
luptei pentru crearea Califatului" al conducătorului mondial ABDEL QADIM ZALLOUN. S-a implicat major în
crearea corpului "mujahedinilor afgani", care a desfăşurat activităţi de luptă în Afganistan, Cecenia, Bosnia şi
Kosovo.
Organizaţia este finanţată prin donaţii ale unor cercuri şi personalităţi islamiste influente din zona
Golfului, din cotizaţiile sau profiturile obţinute de către membrii acesteia în urma desfăşurării unor activităţi
comerciale legale sau ilegale.
În acţiunile teroriste întreprinse au folosit armament uşor, provenit din ţările arabe. Pentru menţinerea
legăturii, folosesc mijloace informaţionale (INTERNET), poşta prin scrieri convenţionale şi deplasări de
emisari. Dispune de centrale în Londra, Berlin, Frankfurt, Viena şi Istanbul.
3. AL-DAWA - organizaţia şiiţilor din Irak A fost înfiinţată în 1968, în Najaf (Irak), avându-l ca lider pe Muhsin Al Hakim Al Tabatabai. A
funcţionat o perioadă ca partid politic, ulterior fiind interzis.
În prezent "Al-Dawa" face parte din "Consiliul Suprem al Revoluţiei Islamice din Irak" (CSRII), condus
de ayatollahul Mohammed Baker Al Hakim, şi având ca lider spiritual pe Seyed Mohamed Sistani (de origine
iraniană).
Localizarea sa geografică indică Teheranul (Iran), unde se află şi sediul "Consiliul Suprem al Revoluţiei
Islamice din Irak" (CSRI), liderul acestei organizaţii politico-militare fiind Mohamed Baker Al Hakim. Pregătirea
religioasă a liderilor spirituali se face, de regulă, la Qom (Iran). De asemenea, organizaţia are baze în zona de
graniţă cu Irakul.
În Irak, susţinătorii organizaţiei "Al-Dawa" sunt concentraţi în zonele locuite de populaţia musulmanşiită, cu precădere în oraşele Najaf şi Kerbala. Totodată, nuclee reprezentative ale organizaţiei se află în: Marea
Britanie, Germania şi SUA.
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4. FRONTUL ISLAMIC AL SALVĂRII (F.I.S.)
A fost înfiinţat în anul 1991, ca urmare a nevalidării câştigării alegerilor de către forţele islamiste şi a
trecerii acestora în ilegalitate. Localizarea geografică indică Algeria, Franţa, Belgia şi Marea Britanie.
Conducerea centrală o deţine Abassi Madani, eliberat din închisoarea algeriană, în urma aderării F.I.S.
la normele Legii Concordiei Civile şi a depunerii armelor de către luptătorii Armatei Islamice a Salvării (ramura
armată a F.I.S.), condusă de Madani Mezraq.
La normele Legii Concordiei Civile au mai aderat şi "Consiliul de Coordonare al F.I.S. din Străinătate", condus de Mourad Dhina, precum şi "Instanţa Executivă a F.I.S. din Străinătate", condusă de Rabah Kebir.
5. JAMIAT- UL - MUJAHEDIN
Organizaţia a luat fiinţă în anul 1974, având cartierul general în Bagh (Kashmirul pakistanez) şi a apărut
ca o facţiune disidentă a HIZBUL MUJAHEDIN, în urma disensiunilor între comandantul militar şi cel operativ.
Obiectivul organizaţiei îl constituie obţinerea independenţei în Kashmirul indian.
6. FRONTUL DEMOCRATIC PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI
Organizaţia Frontul Democratic pentru Eliberarea Palestinei (F.D.E.P.) a luat fiinţă în august 1974,
adoptând un program politic şi organizatoric conservator de orientare marxistă şi internaţionalistă, noua grupare
promovând ca formă de acţiune 'lupta pentru o putere democratică populară unică', în teritoriile ce au aparţinut
vechii Palestine.
De la înfiinţare şi până în prezent conducerea grupării disidente Frontul Democratic pentru Eliberarea
Palestinei are sediul la Damasc -Siria. Activitatea grupării F.D.E.P. în zona Europei de Est este analizată periodic
de conducerea de la Damasc, prin trimiterea de emisari.
În prezent, sciziunea la vârf produsă în organizaţia F.D.E.P., între adepţii liniei politice pro-siriene şi
cei favorabili unei apropieri de Al Fatah, a produs numeroase reacţii în rândul membrilor grupării.
7. AL FATAH - MIŞCAREA DE CORECŢIE
Cunoscută, iniţial, sub denumirea de Al Fatah - Al Intifada, gruparea Al Fatah - Mişcarea de Corecţie a
fost înfiinţată în anul 1983.
Conducerea organizaţiei Al Fatah - Mişcarea de Corecţie are sediul la Damasc (Siria). De asemenea,
gruparea a avut tabere de pregătire în Liban (Valea Bekaa), în Siria, Yemen şi Libia, precum şi în alte ţări care au
sprijinit financiar şi logistic organizaţia.
Said Moussa este comandantul general al organizaţiei. Acesta a făcut parte din armata iordaniană,
trecând, ulterior, în Armata de Eliberare Palestiniană. A efectuat studiile militare în Uniunea Sovietică.
8. FRONTUL DE VEST
A fost înfiinţată în 1982, localizarea geografică a organizaţiei indicând Tunisia şi Algeria. Are ca zone
de operaţii Teritoriile Autonome Palestiniene şi Israelul.
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În anul 1984, au fost create pe teritoriul naţional două rezidenturi ale organizaţiei Frontul de Vest, ai
căror membri erau, în majoritate, studenţi şi doctoranzi.
9. AVANGĂRZILE PARTIDULUI ELIBERĂRII - FORŢELE AL SAI`QA
Sub impactul dezastrului militar arab din timpul "Războiului de şase zile", în anul 1968 a fost înfiinţată
(în urma deciziei Comitetului Central al Partidului Baas Arab Socialist Sirian) organizaţia "Avangărzile Partidului
Eliberării-Forţele Al Sai'qa".
Primele elemente aparţinând grupării "Al Sai'qa" au fost semnalate în ţara noastră în jurul anului 1980,
fără să existe totuşi, la acea dată, o structură proprie a grupării în ţara noastră. Din 1990, gruparea nu mai dispune
de o structură organizată pe teritoriul ţării noastre.
Organizaţia este folosită de către guvernul de la Damasc pentru dirijarea mişcării de rezistenţă
palestiniană în favoarea intereselor Siriei. Cu toate că, din punct de vedere numeric, gruparea a fost cea de-a doua
formaţiune politică palestiniană, după "Al Fatah", prestigiul ei în rândul palestinienilor a fost întotdeauna foarte
redus, fiind considerată drept "marionetă" a politicii siriene.
"Al Sai'qa" are o structură puternic militarizată, având în compunere, inclusiv, două batalioane de
infanterie, care au participat, în anul 1983, alături de trupele siriene, la invadarea Libanului. Gruparea dispune de
tabere de pregătire proprii, iar sediul central îl are la Damasc. De asemenea, "Al Sai'qa" are şi o ramură irakiană
(cu sediul la Bagdad).
Primul lider al organizaţiei a fost Zohair Mohsen, o mare personalitate a lumii palestiniene, asasinat în
anul 1979, de către un comando al grupării "Al Fatah-Mişcarea de Corecţie". Din acel an, lider al grupării este
Isam Al Qadi, care a fost, până în 1990, şi membru al Comitetului Central al Partidului Baas Arab Socialist Sirian.
10. MIŞCAREA REVOLUŢIONARĂ TUPAC AMARU (MRTA)
Este o mişcare revoluţionară marxist-leninistă tradiţională, formată în 1983 din Mişcarea Revoluţionară
de Stânga, o grupare insurgentă peruană, care a activat în anii '60. Scopul acesteia este instaurarea unui regim
marxist şi eliminarea elementelor imperialiste din Peru, în primul rând a celor americane şi japoneze. Programul
antiterorist peruan a micşorat capacitatea grupării de a executa atacuri teroriste, membrii MRTA fiind arestaţi şi
condamnaţi la închisoare pe viaţă, pierzând astfel şi susţinerea de stânga. Câţiva membri MRTA se află încă în
închisorile din Bolivia.
În trecut organizaţia a comis atacuri cu bombă, răpiri, ambuscade şi asasinate, dar în ultimul timp
activitatea acesteia s-a redus considerabil. În decembrie 1996, 14 membri MRTA au ocupat reşedinţa
ambasadorului japonez la Lima şi a ţinut ostatici 72 de persoane, mai mult de patru luni. Forţele peruane au luat
cu asalt reşedinţa, în aprilie 1997, reuşind să salveze toţi ostaticii rămaşi în viaţă (cu excepţia unuia) şi să ucidă 14
membri ai grupării, inclusiv liderii operaţiunii. De atunci, organizaţia nu a mai efectuat operaţiuni teroriste
semnificative, fiind preocupată mai mult de eliberarea membrilor MRTA din închisori.
Se crede că organizaţia nu cuprinde mai mult de 100 de membri, în principal luptători tineri, cărora le
lipsesc capacitatea de conducere şi experienţa.
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Organizaţia este localizată în Peru şi are susţinători în întreaga Americă Latină şi Europa Occidentală.
Nu are sub control nici un teritoriu şi nu beneficiază de suport extern.
11. LUPII CENUŞII (BOZKURTLAR)
Organizaţie ultranaţionalistă de extremă-dreapta, promovează turanismul şi pan - turcismul şi exclude
acordarea de drepturi pe criterii etnice pentru populaţiile care trăiesc pe teritoriul Turciei.
Gruparea are ca obiective:
- susţinerea şi promovarea intereselor Turciei prin mijloace şi metode violente, uneori extremistteroriste;
- apărarea în interiorul şi exteriorul Turciei, prin mijloace şi metode violente, extremist-teroriste, a
valorilor fundamentale ale statului turc: caracterul laic şi unitar;
- impunerea principiului "un singur popor şi o singură naţiune turcă" (inclusiv, prin asimilarea forţată a
altor etnii);
- refacerea Turciei în vechile graniţe: "o lume turcă unică de la Marea Adriatică până la Zidul chinezesc
şi din Caucaz până în Balcani";
- contracararea, prin orice mijloace şi metode, a tendinţelor etnic-separatiste promovate şi susţinute de
KADEK;
- contracararea tendinţelor de islamizare a Turciei, promovate şi susţinute de organizaţia teroristă de
esenţă fundamentalist-islamică HIZBULLAH, din Turcia;
- sabotarea procesului de aderare a Turciei la structurile comunitare europene.
12. UNIUNEA PATRIOTICĂ DIN KURDISTAN (U.P.K.)
A luat fiinţă în anul 1969, în ţara noastră fiind semnalată în anul 1975. Organizaţia a fost localizată în
partea de nord a Irakului. Conducerea centrală este asigurată de Jalal Talabani.
Mutaţiile ideologice în cadrul KADEK au avut ca rezultantă şi eforturile diplomatice susţinute de a-şi
clarifica poziţia faţă de celelalte grupări kurde (mai ales, faţă de Partidul Democrat din Kurdistan - P.D.K. şi
Uniunea Patriotică a Kurdistanului - U.P.K.). Acestea se desfăşoară în contextul negocierilor purtate de Turcia,
Marea Britanie şi S.U.A. cu cele două grupări, în scopul identificării unor soluţii viabile, care să conducă la
obţinerea autonomiei kurzilor în nordul Irakului, excluzând KADEK de la orice tratative.
Divergenţele dintre facţiunile kurde sunt alimentate şi de luările de poziţie ale liderilor acestora, în
funcţie de sprijinul acordat de către statele occidentale pentru recunoaşterea poporului kurd şi posibilitatea creării
unui teritoriu autonom în nordul Irakului, după modelul înfiinţării Teritoriilor Autonome Palestiniene. În context,
Jalal Talabani, liderul U.P.K., a lansat, la începutul anului 2002, o declaraţie, preluată de posturile de televiziune
CNN, AL JAZEERA şi EURONEWS, prin care făcea un apel către toţi etnicii kurzi din Irak şi din Turcia pentru
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a se alătura trupelor sale. Scopul declarat al acestei acţiuni l-a reprezentat înlăturarea de la putere, cu sprijinul
S.U.A., a guvernului irakian, după exemplul recent al evenimentelor din Afganistan.
13. PARTIDUL DEMOCRAT DIN KURDISTAN (P.D.K.)
A luat fiinţă în anul 1946, în partea de nord a Irakului. Conducerea centrală este asigurată de Massoud
Barzani.
Chiar dacă politica grupării promovează non-violenţa în atingerea obiectivelor poporului kurd,
diferendele P.D.K., în special cu KADEK, pot conduce la confruntări violente între membrii acestor organizaţii
teroriste.
14. FRONTUL POPULAR DE LUPTĂ (Popular Struggle Front - PSF) Jabhat al-Kifah al-Sha'bi
PSF, cunoscut şi sub numele de Frontul de Luptă Popular Palestinian, este o organizaţie palestiniană
condusă de dr. Samir Ghosheh şi Bahjat Abu Gharbiah, constituită înaintea "Războiului de 6 zile", din 1967, în
Cisiordania. În anii '70, PSF s-a apropiat de Fatah şi şi-a mutat cartierul general în Iordania şi apoi în Liban.
Organizaţia a încercat să medieze - fără prea mult succes - relaţiile dintre OEP/Fatah , pe de o parte şi Siria şi
organizaţiile aflate sub patronajul acesteia, pe de altă parte. PSF nu are o pondere prea mare în Teritorii şi nici un
număr important de susţinători. Cartierul general al organizaţiei şi structura operaţională (care comite actele
teroriste) numită "Pământurile Ocupate - Occupied Lands" sunt situate în Valea Bekaa din Liban. PSF a organizat
atacuri teroriste împotriva Israelului la graniţa libaneză şi în alte ţări.
PSF a fost înfiinţat în 1967 în Cisiordania, prin desprinderea de organizaţia Fatah. El s-a alăturat din
nou organizaţiei Fatah în 1971, dar a rupt legăturile cu aceasta în 1974, pe fondul dezacordului liderilor săi faţă de
programul pentru eliberarea Palestinei, stabilit pe etape de către OEP.
PSF s-a alăturat Frontului Refuzului (Rejection Front) şi a intrat sub influenţa Irakului şi Siriei, şi
ulterior a Libiei. După războiul din Liban, din 1982, cartierul său general s-a mutat la Damasc şi, cu sprijinul Siriei,
organizaţia şi-a intensificat activităţile teroriste împotriva Israelului la graniţele acestuia.
La sfârşitul anilor '80, dr. Samir Ghosheh şi-a diminuat opoziţia faţă de Arafat şi, în cadrul celui de-al
19-lea Consiliu Naţional Palestinian (PNC), care a avut loc la Alger, a sprijinit acceptarea de către OEP a
Rezoluţiei 242 a ONU. Cu toate acestea, organizaţia a sprijinit încercarea unui alt lider, Naji Issa, de a organiza o
revoltă internă. Ea continuă să întreţină relaţii bune atât cu organizaţia Fatah, cât şi cu Siria.
Dintre acţiunile teroriste întreprinse de membrii organizaţiei, pot fi menţionate:
27 noiembrie 1969: Doi membri ai organizaţiei au atacat cu grenade birourile companiei El Al, din
Atena. Un copil a fost ucis şi 14 civili răniţi.
24 aprilie 1970: şase membri ai organizaţiei au plasat dispozitive explozive în apropierea birourilor
companiei El Al, din Istanbul şi a celor aparţinând companiei Pan Am, din Izmir, Turcia.
22 iulie 1970: şase membri ai organizaţiei au deturnat un avion aparţinând companiei Olympic Airways,
care efectua o cursă de la Beirut la Atena. Teroriştii au reuşit să convingă guvernul grec să-l elibereze pe unul
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dintre cei doi camarazi ai lor, care fuseseră arestaţi la Atena, în urma atacului cu grenade. Acest terorist - Mansour
Murad - a fost, ulterior, în 1989, ales în parlamentul iordanian.
4 mai 1975: Un comando al PSF a detonat o bombă în Ierusalim, ucigând un civil şi rănind alţi trei.
28 iunie 1975: PSF l-a răpit pe Ernest Morgan, colonel al armatei SUA, la Beirut, Liban, predându-l
apoi grupării FPLP-CG. Ulterior, în urma presiunilor exercitate de OEP, acesta a fost eliberat.
mai 1975: Atac cu bombă comis la Ain Fashha, staţiune balneară la Marea Moartă, Israel.
martie 1979: Atac cu bombă asupra unui autocar cu turişti în Ierusalim, Israel.
30 octombrie 1984: Forţele de Apărare Israeliene îi ucid pe toţi cei şase membri a unui comando care
încerca să pătrundă din Liban în Israel.
30 august 1988: Un comando, format din patru persoane şi aflat în drum spre o operaţiune de luare de
ostatici, a fost interceptat în zona de securitate de către Armata Libanului de Sud. Doi terorişti au fost reţinuţi, iar
ceilalţi doi au reuşit să scape.
decembrie 1989: Un comando, aflat la bordul unei ambarcaţiuni, încearcă să pătrundă din Liban în
Israel. În urma scufundării acesteia, în faţa coastelor din Saida, toţi membrii comandoului îşi pierd viaţa.
15. ORGANIZAŢIA E.O.K.A.- B
Organizaţia a fost înfiinţată în Cipru, necunoscându-se data exactă a constituirii sale. Scopul pentru care
aceasta a luat fiinţă este reprezentat de alipirea Ciprului la Grecia.
În interiorul organizaţiei există două curente de opinie, ceea ce a determinat scindarea într-o "grupare
moderată" şi o "grupare dură". Pentru atingerea obiectivului propus, "gruparea dură" este adepta întreprinderii de
acţiuni teroriste, atât în interiorul, cât şi în exteriorul teritoriului naţional.
16. ORGANIZAŢIA E.O.K.A.- C
La începutul anilor '70, organizaţia a luat fiinţă în Cipru, despre conducerea centrală şi alte date
organizatorice deţinându-se relativ puţine date. Nu a fost semnalată prezenţa unor membri sau simpatizanţi ai
organizaţiei pe teritoriul naţional.
17. KHALISTAN COMANDO FORCE (F.K.F.)
Organizaţia a fost înfiinţată în anul 1987, în India, conducerea centrală fiind asigurată de Paramjit Singh
Panjawar. Obiectivul organizaţiei îl constituie sprijinirea etnicilor sikh în obţinerea unui stat independent în
Kashmirul indian şi Punjab.
18. ARMATA REPUBLICANĂ IRLANDEZĂ - "IRISH REPUBLICAN ARMY" (I.R.A.) sau
"PROVISIONAL IRISH REPUBLICAN ARMY" (P.I.R.A.)
Organizaţia a luat fiinţă în anul 1969, în Irlanda de Nord, fiind afiliată mişcării politice republicane
"SINN FEIN". Este de orientare marxistă şi organizată într-o reţea de celule mici care se află sub conducerea unui
Consiliu Armat. Conducerea centrală este asigurată de Gerry Adams şi Martin Mc.Quiness.
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Activităţile grupării includ atacuri cu bombă, asasinate, răpiri, molestări administrate drept pedeapsă,
estorcări, contrabandă şi tâlhării. Printre ţinte se numără oficialităţi ale guvernului britanic, reprezentanţi militari
şi ai forţelor de ordine britanice în Irlanda de Nord şi grupările paramilitare loialiste din zonă. Campaniile de
atacuri cu bombă s-au desfăşurat asupra staţiilor de cale ferată şi metrou, zonelor comerciale de pe teritoriul
britanic şi asupra secţiilor de poliţie din Ulster şi Marea Britanie, precum şi asupra unor ţinte din Irlanda de Nord,
instituţii militare britanice şi cele existente pe continentul european. Î Începând cu anul 1994, IRA a respectat,
pentru diferite perioade de timp, acordurile de încetare a focului.
În ciuda trădării organizaţiei de anumiţi membri, care s-au alăturat grupărilor disidente, efectivele
cuprind câteva sute de membri, la care se adaugă câteva mii de simpatizanţi. Localizarea grupării şi aria de
operaţiuni cuprind Irlanda de Nord, Republica Irlanda, Marea Britanie şi Europa.
În trecut IRA a primit ajutor de la mai multe grupări şi ţări, o contribuţie importantă având Libia
(pregătire şi armament) şi OEP. Se bănuieşte că primeşte fonduri, arme şi alte materiale de la simpatizanţii din
SUA. Similaritatea operaţiunilor sugerează legături cu ETA.
19. NOUA ARMATĂ POPULARĂ (NPA)
Este aripa militară a Partidului Comunist din Filipine (CPP). NPA este un grup maoist format în martie
1969 cu scopul de a înlătura de la putere guvernarea, printr-un război lung de gherilă. Deşi iniţial a fost un grup
de gherilă rurală, NPA are o infrastructură urbană activă, destinată activităţii teroriste şi foloseşte echipe de asasini
în mediul urban, numite unităţi "vrabie". Fondurile, aşa numitele taxe revoluţionare, provin din extorcarea unor
oameni de afaceri locali.
NPA are ca ţinte forţele de securitate filipineze, politicienii corupţi şi traficanţii de droguri. Se opune
oricărei prezenţe americane în Filipine şi a atacat interesele militare americane înainte ca acestea să fie închise.
Informaţiile de presă din anul 1999 arată că NPA a intenţionat să atace trupele americane care au participat la
exerciţiile militare comune executate în baza Înţelegerii Forţelor invitate şi personalul ambasadei americane.
Efectivele grupării cuprind între 6000 şi 8000 de membri. Localizarea şi aria de operaţiuni cuprind
zonele rurale Luzon, Visayas şi părţi din Mindanao. Are celule în Manila şi în centre urbane mari. Suportul extern
de care organizaţia beneficiază este necunoscut.
20. FRONTUL REVOLUŢIONAR UNIT (Revolutionary United Front - RUF)
RUF este o grupare care încearcă să răstoarne actualul guvern din Sierra Leone şi să obţină controlul
asupra regiunilor ţării în care se exploatează şi se prelucrează diamantele. Gruparea are o structură flexibilă, dar
tocmai această calitate şi disciplina strictă instituită în rândul membrilor fac din ea o forţă de guerilă eficientă. Cea
mai mare parte a finanţării este asigurată prin forţe proprii, din extragerea şi vânzarea diamantelor din zonele pe
care controlează în Sierra Leone.
RUF foloseşte moduri de operare specifice luptei de guerilă, activităţilor infracţionale şi teroriste, cum
ar fi crima, tortura şi mutilarea, cu scopul de a lupta împotriva guvernului, de a intimida civilii şi a ţine sub
observaţie unităţile de menţinere a păcii ale Naţiunilor Unite. În anul 2000, gruparea a luat sute de ostatici din
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unităţile de menţinere a păcii ale Naţiunilor Unite. Eliberarea lor a fost parţial negociată de către preşedintele
liberian Charles Taylor, principalul sponsor al grupării RUF. De asemenea, gruparea a mai fost acuzată pentru
comiterea de atacuri în Guineea, în urma ordinelor primite de la preşedintele Taylor.
Efectivele grupării sunt estimate la mai multe mii de luptători şi probabil tot atâţia susţinători şi
simpatizanţi. Localizarea şi aria de operaţiuni cuprind Sierra Leone, Liberia, Guineea.
Un raport al comisiei de experţi ai Naţiunilor Unite, referitor la Sierra Leone, menţionează că
preşedintele Liberiei, Charles Taylor, acordă sprijin şi coordonare grupării RUF. Naţiunile Unite au identificat
Libia, Gambia şi Burkina Faso ca fiind ţări furnizoare de arme şi alte materiale către RUF.
21. ARMATA ROŞIE JAPONEZĂ (J.R.A) Brigada Internaţională Anti-imperialistă (A.I.I.B.)
J.R.A este o grupare desprinsă din Liga Comunistă Japoneză - Facţiunea Armata Roşie. În perioada
2000-2001 J.R.A. a fost inclusă pe listele organizaţiilor teroriste. şi-a început activitatea în jurul anilor '70,
obiectivul organizaţiei reprezentându-l înlăturarea de la putere, prin revoluţie, a guvernului japonez şi a monarhiei.
În 1972, J.R.A. a încercat să preia controlul asupra Ambasadei Statelor Unite din Kuala Lumpur. În
aprilie 1988 un membru al grupării a fost arestat în New Jersey Turnpike, având asupra sa o încărcătură explozivă.
Acesta intenţiona să lanseze un atac în zona menţionată, concomitent cu bombardarea unui club american din
Napoli de către membrii aceleiaşi grupări. În operaţiunea din Italia au fost ucise şase persoane. J.R.A. are în
componenţă şase membri activi şi un număr nedeterminat de simpatizanţi.
Pe perioada activităţii sale, gruparea a comis o serie de atacuri în întreaga lume. Cu toate că localizarea
J.R.A. nu este cunoscută, este posibil ca membrii acesteia să se găsească în Asia sau în zona libaneză controlată
de Siria.
Pentru acţiunile desfăşurate în afara Japoniei, J.R.A a stabilit legături cu grupările teroriste palestiniene.
Controlează sau cel puţin are legături strânse cu Brigada Internaţională Anti-imperialistă. De asemenea, poate avea
legături cu Frontul Democratic împotriva Războiului - o organizaţie politică de stânga - din interiorul Japoniei.
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