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FUNDAMENTALISMUL  ISLAMIC ŞI
SECURITATEA INTERNAŢIONALĂ
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Rezumat
În articol sunt supuse analizei diverse aspecte ale fundamentalismului Is-

lamic, impactul lui asupra securităţii internaţionale. Autorul menţionează că în
ultimele decenii se intensifică activitatea organizaţiilor islamice, se diversifică
actele teroriste, iniţiate de acestea. În aceste condiţii sporeşte actualitatea
investigaţiei fenomenelor: fundamentalism islamic, radicalism islamic, extrem-
ism islamic, islamism, islam politic etc.
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Abstract
This article analyzes some aspects of the Islamic fundamentalism and its

impact international security impact on the contemporary international relations,
the Islam often being associated with terrorism and religious extremism. It makes
an attempt to show that fundamentalism, extremism and Islamic terrorism are
some deviations from traditional Muslim religion that in its essence is not called
for violence and terror. Also, are analyzed the causes of terrorism activation reli-
gious extremists in the contemporary period.
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Introducere. Lumea contemporană se află prinsă în mrejele unui para-
dox al securităţii: pe de o parte tehnica avansează, existând din ce în ce mai
multe modalităţi de apărare şi protecţie, iar organizaţiile naţionale şi
internaţionale militează pentru democraţie, pace şi respectarea drepturilor
omului. Pe de altă parte, asistăm astăzi la o accentuare a instabilităţii pe scena
mondială cauzată de o puternică ascensiune ale mişcărilor islamiste, de care
sunt legate evenimentele din Orientul Mijlociu sau de atentatele teroriste din
SUA, Londra, Madrid ş.a. Pornind de la această constatare, mulţi cercetători
subliniază faptul că fundamentalismul islamic reprezintă o ameninţare la adresa
securităţii internaţionale şi susţin incompatibilitatea islamului cu democraţia.

Ultimul sfert al sec. XX, a fost marcat de o puternică ascensiune a
mişcărilor islamiste. În timp ce se considera că religia se retrage în sfera
vieţii particulare, ascensiunea neaşteptată a mişcărilor sub drapele religioase
a devenit pentru mulţi un fenomen surprinzător şi impresionant.

În ultimul timp apelul la religie a devenit o premisă majoră pentru
radicalizarea islamului. ”Pentru cel care face apel la religie, violenţa se
transformă într-o poruncă sacră, care eliberează de orice interdicţii legate
de morală sau raţionalitate politică”[1, p.165]. În cazul acesta toate mijloacele
devin bune, dacă scopul este de a realiza Absolutul.

Rezultatele investigaţiei. În islam există o multitudine de mişcări şi
curente (învăţături), caracterizate, deseori, de contradicţii profunde între
ele. În ceea ce priveşte definirea acestor mişcări, constatăm o disonanţă de
opinii. Actualmente, în literatura de specialitate şi vocabularul politic se
utilizează pe larg aşa termeni ca, „fundamentalism islamic”, „radicalism
islamic”, „extremism islamic”, ”islamism”, „islam politic” etc. Unele dintre
aceste noţiuni se utilizează fără să se ţină cont de terminologia islamică.

De aceea, considerăm necesar de a preciza termenul de ”fundamental-
ism islamic”, utilizat, ca regulă, în contextul extremismului islamic. Criteriile
de bază pentru evidenţierea fundamentalismului ca învăţătură distinctă este
apelarea lui la „islamul pur” şi revenirea la fundamentele spiritualităţii mu-
sulmane. Dar, însuşi termenul de „fundamentalism”, este străin terminologiei
teologice islamice.

Cercetătorul B. Petrovski are dreptate când spune că, „fundamentalis-
mul ca ideologie”, din punct de vedere istoric, nu este un produs al islamului[2].

Fundamentalismul religios îşi are originea într-o mişcare reformistă
conservatoare a protestantismului nord-american, care era orientat contra
reformelor cu tendinţe progresiste.
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Între anii 1910 şi 1915 au fost concepute o serie de teze şi tratate teologice
de către un grup de preoţi de la „Princeton Theological Seminary” şi „West-
minster Theological Seminary”. Aceste teze au fost tipărite în trei milioane de
exemplare, sub titlul „The Fundamentals: A Testimony to the Truth”. Printr-un
articol publicat în anul 1920 al jurnalistului american Curtis Lee Laws,
simpatizant al acestei mişcări, curentul primeşte numele de „Fundamentalism”.

Termenul ”fundamentalism” (de la latinescul - bază, fundament) a
început să fie utilizat cu referire la islam, relativ nu de mult. El este preluat
din teologia creştină şi semnifică curentul conservator din Protestantism
care cerea acceptarea netăgăduită a “Sfintei Scripturi” în calitate de bază
(fundament) al credinţei şi respingea orişice posibilitate de explicare sau
interpretare raţională a acesteia.

Astfel, noţiunea “fundamentalism islamic” este adusă din afara acestei
lumi şi este străină vocabularului musulman. “În limbile popoarelor
musulmane, - scrie profesorul Muhammad H. Sayyd, - există o anumită sumă
de cuvinte, care joacă un rol primordial în exprimarea concepţiei islamice
despre realitate şi adevăr: datorită lor (acestor cuvinte) concepţia musulmană
se înfăţişează în adevărata sa lumină[3, p.36]. „Fundamentalismul islamic”
nu face parte din această „sumă de cuvinte” de aceea, utilizarea termenului în
cauză conduce la denaturarea concepţiei islamice. Sheikhul universităţii din
Cairo Muhammad Sayyid Tantawi subliniază că în islam nu există o astfel de
noţiune ca fundamentalismul. Islamul este o religie universală” [4].

Teologii musulmani utilizează propriile lor noţiuni ca, „islamul pur”,
„bazele credinţei” ş.a. Cel mai apropiat de termenul „fundamentalism” ar fi
„As-Salafia” (de la slaf – strămoşi, predcesori). Salafiştii cer „reîntoarcerea
la izvoarele credinţei” la „practica strămoşilor dreptcredincioşi”. Mişcarea
lor este caracterizată, deseori, ca renascentism musulman.

Definiţia fundamentalismului cu referire la religie ar fi „credinţe
religioase bazate pe o interpretare literară a textului religios”. Un adevarat
fundamentalism islamic este acela care aderă strict la fundamentele
Islamului, care pot fi definite numai după Coran şi viaţă, şi învăţăturile
Profetului Muhammad.

„Fundamentalişti” au fost numiţi doar acei teologi musulmani care
propovăduiau readucerea doctrinei la fundamentele ei, la formele ei
originare. Ulterior, termenul s-a extins la întreaga mişcare poltico-religioasă
care militează pentru o societate în care legea islamică (Sharia) să fie aplicată
riguros în toate domeniile vieţii. Un exemplu de astfel de societate ar fi cea
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din Iran de după Revoluţia din 1979 sau cea pe care vor s-o instaureze
talibanii în Afganistan[5].

Pentru grupările fundamentalist-islamice, legile convenţionale ale
războiului, de protejare a noncombatanţilor, sunt un principiu nefolositor, atâta
vreme cât convingerile lor despre modul de desfăşurare a conflictului sunt de
inspiraţie „divină”, conţinute de acele prescripţii, emise de lideri religioşi, care
îndeamnă la atacarea populaţiei civile. Prin urmare, legile internaţionale sau
umanitare nu au nici o influenţă asupra acestor terorişti [6, p.41].

„Războiul” dintre civilizaţia occidentală şi grupările fundamentalist
islamice a scos la lumină o problemă acută dar ignorată: de la începutul
anilor 1980 activitatea grupărilor teroriste fundamentalist islamice au vizat
contracararea influenţei economice, politice şi culturale a lumii occidemtale,
ilustrată mai ales de „imperialismul americano-sionist” [7, 97].

Construcţia ideologică a fundamentalismului islamic, ca „formă de
rezistenţă a civilizaţiei islamice la occidentalizare” este bazată pe tradiţie,
etnicitate şi arhetipuri religioase precum: „infideli”, „adoratori de idoli”,
„cruciaţi”, „martiri”, „războaie sfinte”, „inamici ai Islamului”, „marele Sa-
tan”. Acest vocabular fanatico-religios denotă natura violentă a fundamen-
talismului islamic, o provocare totalitară atât faţă de Islamul tradiţional cât
şi faţă de democraţia modernă [7, p.98].

Astfel, „fundamentalismul”, conform opiniei mai multor cercetători,
este izvorul care alimentează extremismul şi terorismul islamic. Grupările
fundamentalist-islamice sunt situate la periferia societăţii, mass-media
occidentale oferă o imagine distorsionată, prezentând radicalismul şi
extremismul ca norme valorice ale societăţii în lumea musulmană [8, p.41]

În legătură cu aceasta, este necesar de a face distincţie între religia
musulmană tradiţională, care nu cheamă la violenţă şi extremism, şi diversele
mişcări fundamentaliste. În calitate de suport ideologic ale celor din urmă
servesc doar acele varietăţi ale învăţăturilor religioase care au un caracter
extremist şi totalitar. Multe din ele se desprind din religiile tradiţionale,
supunându-le anumitor reviziuiri, interpretând tendenţios postulatele de
bază, punând accent pe unele dogme, în detrimentul altora.

De exemplu, teza din Coran despre jihad este tratată de extremiştii
islamişti exclusiv ca utilizarea forţei împotriva „necredincioşilor”. În aceslaşi
timp, “jihad” în traducere din arabă înseamnă luptă, efort, strădanie, luptă
cu sine însuţi înainte de toate.

Doctrina jihadului ca „război sfânt” a apărut iniţial pentru a legitima
expansiunea statului musulman, la începutul dinastiei abbaside.
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Dar începând cu secolele IX – X, noţiunea de jihad se completează cu
un nou conţinut: se constituie idea despre forma superioară a jihadului –
jihadul spiritual, autoperfecţionarea lăuntrică în calea spre Allah , precum
şi ideea despre patru tipuri de jihad – jihadul sabiei, jihadul inimii, jihadul
limbii sau cuvântului şi jihadul mâinii.

În plus, războiul religios este tratat în Coran ca război de autoapă-
rare: “Luptaţi pe calea lui Dumnezeu impotriva acelora care se luptă cu
voi, dar nu începeţi voi lupta, căci Dumnezeu nu-i iubeste pe cei care încep
lupte.” [Coran 2:190]

Coranul, de asemenea, face clar faptul că, atunci când cealaltă parte se
abţine de la agresiune, nu este permis de-ai ataca: “Dacă însă ei contenesc,
atunci Dumnezeu este Iertător, Îndurător. Luptaţi-vă cu ei până ce nu va mai fi
necredinţă şi credinţă va fi numai în Dumnezeu! Dar dacă ei contenesc, atunci
nu mai există vrăşmăşie, decât împotriva celor nelegiuiţi” [Coran 2:192-193].

Islamul interzice categoric sinuciderea, participarea în război a
femeilor, pledează pentru o atitudine umană faţă de prizonieri. Interzice
atacul şi agresiunea asupra „bărbaţilor slabi”, femeilor şi copiilor,
distrugerea lanurilor, turmelor de animale, construcţiilor etc.

Comparând aceste postulate cu practica extremiştilor islamişti, care
folosesc activ terorismul (luarea de ostateci, omorul copiilor, bătrânilor,
actele teroriste săvârşite de sinucigaşi, inclusiv femei), vedem clar că, pentru
a-şi realiza scopurilor, aceştia denaturează grosolan normele religioase.

Şi, ca să nu vorbim doar de islam, ne vom referi la Biblia creştină, amin-
tind cuvintele lui Iisus Hristos: „Nu socotiţi că am venit să aduc pace pe pă-
mânt; n-am venit să aduc pace, ci sabie; căci am venit să despart pe fiu de tatăl
său, pe fiică de mama sa, pe noră de soacra sa. Şi duşmanii omului (vor fi)
casnicii lui”, [„Ev. după Matei”, X, v. 34,35,36]. Evident că, rupte din contextul
general, aceste cuvinte ale lui Hristos pot conduce la concluzii cu totul eronate.

Dar, trebuie să recunoaştem că, uneori, însuşi ambiguitatea textelor
religioase oferă temei pentru interpretarea tendenţioasă a lor de către extremişti.

Unii autori remarcă elementul belicos care se conţine în islam. De
exemplu, V. Gherasimov scrie: „Musulmanul consideră că este o singură
religie adevărată, care există de la începuturile omenirii, ea fiind proprie
însuşi fiinţei umane (se are în vedere islamul n.a.)... Musulmanul
reacţionează foarte agresiv la critica în adresa lui” [9, p.50; 61].

Islamiştii radicali, adepţii curentelor religioase extremiste, exagerează
elementele de intoleranţă care se conţin în religia dreptcredincioasă. După
cum scrie Trebin M., „fundamentaliştii... „privatizează” dreptul asupra
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Adevărului şi dreptei credinţe, neagă orice compromis în numele „binelui
major”[10, p.102].

Said Ashmovi, fost judecător egiptean, a studiat dreptul musulman şi a
făcut concluzia univocă că doctrina războinică a fundamentaliştilor – nu este
o credinţă, ci o ideologie politică, pe care o folosesc în interesul lor [11, p.61].

Astfel, terorismul este monopolul doar al extremiştilor islamici şi nu al
întregii lumi musulmane. Este important să subliniem acest lucru, deoarece,
în unele lucrări dedicate terorismului internaţional are loc demonizarea lumii
musulmane. O astfel de poziţie constituie nu numai un obstacol în calea
studierii obiective a problemelor terorismului, dar şi împiedică elaborarea
metodelor şi mijloacelor adecvate şi efective de luptă cu acest fenomen
periculos. Între altele, învinuirea în bloc a tuturor musulmanilor de agresivitate,
nu permit atragerea la frontul comun antiterorist a popoarelor şi guvernelor
musulmane care au o atitudine negativă faţă de actele criminale ale celor care
se ascund în spatele normelor islamului interpretate denaturat.

Această mare religie mondială este percepută cu teamă şi neîncredere
de către lumea nemusulmană din cauza actelor sângeroase care sunt
înfăptuite sub flamura şi în numele islamului: atacul asupra SUA din 11
septembrie 2001, exploziile de pe insula Bali din octombrie 2002, din Ma-
drid – 11martie 2004, acapararea şcolii din Beslan ş.a.

Actualmente, cele mai mari organizaţii teroriste ale extremiştilor islamici
sunt “Al-Qaeda” - globală; „Hamas”; „Jihadul Islamic” - activează în Palestina;
Hezbollah cu sediul în Liban; Frăţia Musulmană – global; Frontul Islamic al
Salvării (Algeria) ş.a. Acestea şi alte organizaţii constituie o adevărată Internaţională
a extremiştilor religioşi. Contacte între organizaţii teroriste din diverse ţări aveau
loc şi mai înainte (de exemplu, între grupările din Palestina şi cele din Europa
Occidentală). Acestea erau însă epizodice şi limitate după proporţii.

Actualmente, reţeaua teroristă a căpătat un caracter global, permiţând
acestora să-şi coordoneze efectiv acţiunile. Au apărut organizaţii teroriste –
monştri, care-şi au filiale pe toate continentele, coordonându-le acivitatea dintr-
un centru unic. Cea mai mare dintre acestea este “Al-Qaeda”. Creată în 1998
de către Osama bin Laden, înrolează circa 20-30 mii de activişti în ţările
Asiei, Africii de Nord, Europei, SUA. Deşi  Osama bin Laden a fost nimicit,
organizaţia lui continuă să existe, rămânând una din cele mai periculoase.
Trebuie de menţionat că din reţeaua teroristă internaţională fac parte nu numai
organizaţiile şi grupările teroriste, propriu zise, ci şi fondurile internaţionale
care le finanţează, precum şi statele – sponsori ai terorismului, fără de care el
n-ar putea să existe (Iranul, Sudanul, Siria, Coreea de Nord ş.a).
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Prin ce se explică această actvizare a terorismului extremiştilor religioşi
islamici?

În primul rând, saltul calitativ în activizarea extremismului islamic este
legat de venirea la putere în cadrul revoluţiei islamice din Iran (a. 1979) a lui
Aiatolá Khomeini. Iranul imediat s-a transformat în sponsorul principal al
luptei pentru răspândirea revoluţiei islamice, a luptei împotriva Israelului, a
apărării locurilor sacre din Arabia Saudită şi din alte state din Orientul Mijlociu
şi a contracarării influienţei ţărilor occidentale asupra lumii musulmane. În
anii -80-90 pe teritoriul Iranului activau 11 tabere de pregătire a teroriştilor,
în cadrul cărora au fost pregătiţi mii de combatanţi. Odată cu venirea la putere
în Iran a preşedintelui Mahmoud Ahmadinejad – fanatic religios, care a promis
„ştergerea de pe faţa pământului” a Israelului, conducerea acestui stat a reluat
politica de susţinere a extremiştilor islamici în întreaga lume.

În al doilea rând, victoria mojahedinilor asupra armatelor sovietice în
Afganistan, care a fost apreciată ca un triumf al „dreptcredincioşilor”, i-a
înaripat pe extremiştii islamici, le-a dat un nou impuls în activitatea lor teroristă.
Ei au anunţat despre jihadul mondial împotriva „cruciaţilor şi iudeilor”.

În al treilea rând, o influenţă majoră asupra răspândirii extremismului
islamic au avut-o şi continuă să o aibă consecinţele negative ale globalizării.
Unul din aspectele negative ale procesului de globalizare constă în faptul
că el este însoţit de expansiunea cuturală globală a Occidentului, în primul
rând a SUA. Pătrunderea masivă a mărfurilor şi valorilor cultural - spirituale
apusene în lumea musulmană, străine acestor popoare, provoacă acolo o
depresie psihologică, culturală şi economică.

Trebuie de menţionat că ţările occidentale încearcă deseori cu mult
aplomb şi fără scrupule să realizeze politica de vesternizare a ţărilor în curs
de dezvotare. A. Hazanov menţionează pe bună dreptate: „Principala greşeală
a strategilor din Apus constă în faptul că ei consideră valorile lor spirituale
ca fiind universale, acceptabile pentru toate popoarele”[12, p.31]. Or,
realitatea demonstrează că nici pe de parte, nu este aşa.

Acestei expansiuni culturale a Occidentului lumea musulmană îi
contrapune valorile sale religioase, care îi servesc drept mijloc de menţinere
sau redobândire a identităţii de altă dată. Iar terorismul politic sub lozinci
religoase devine calea de luptă împotriva vesternizării şi inechităţii sociale.

După părerea lui A. Puşcov: „...terorismul pentru lumea islamică
reprezintă doar încercarea de a restabili dreptatea”[13, p.13].

Ostilitatea evidentă a Orientului faţă de inechitatea globală a servit
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temei pentru unii autori să vorbească, ca şi S. Huntington, despre conflictul
civilizaţiilor. Astfel, în monografia „Terorismul: istorie şi contemporanietate”
se menţionează: „Situaţia actuală de pe planetă se agravează din cauza
creşterii în lume a contradicţiilor social-economice şi a celor dintre civilizaţii,
a opoziţiei dintre Nordul dezvoltat şi Sudul subdezvoltat”[14, p.189].

O asemenea poziţie însă nu este indiscutabilă. În primul rând, nici ţările
Orientului, nici cele ale Occidentului nu se contrapun unele altora într-un
front comun. Printre ţările musulmane sunt destule care menţin strânse relaţii
cu statele postindustriale occidentale (Turcia, Kuwait, Egiptul, Arabia Sau-
dită, Emiratele Arabe Unite ş.a). Pe de altă parte, o serie de ţări din Orient
sunt ele însuşi ţinte ale actelor teroriste, din partea extremiştilor islamici
(Egiptul, Algerul, Arabia Saudită, Pachistan). Astfel că aceste state duc şi
ele, la rândul lor, o luptă intransigentă cu terorismul religios.

Concluzii. Extremiştii islamici, desigur, ar dori ca acţiunile criminale
ale lor să fie văzute prin prizma unui război al civilizaţiilor, ca o contrapunere
dintre „dreptcredincioşi” şi „necredincioşi”. Astfel, ei şi-ar asigura susţinerea
milioanelor de musulmani din întreaga lume, şi şi-ar îndreptăţi actele teroriste
sângeroase contra oamenilor paşnici şi nevinovaţi.

Din acest motiv concepţia despre terorismul internaţional ca manifeatare
a războiului religios dintre civilizaţii ni se pare nu numai îndoielnică din
punct de vedere ştiinţific şi corespunderii realităţii, dar şi dăunătoare în
plan politic. Ea împiedică crearea unui front antiterorist comun al ţărilor
Occidentului şi Orientului, fără de care este imposibilă victoria asupra
terorismului internaţional.

Lupta cu terorismul extremiştilor religioşi este foarte dificilă. Această
varietate a terorismului este o expresie a, aşa numitelor, conflicte valorice,
care se caracterizează printr-o înverşunare deosebită. A învinge un astefel
de terorism ar fi posibil doar utilizând un sistem de măsuri care ar include
metode economice, social-politice, de forţă, psihologice, precum şi spirituale.

Din rândul acestora le-aş evidenţia pe cele de la urmă. Ne solidarizăm
cu acei autori care insistă la utilizarea potenţialului constructiv al religiilor
în lupta cu terorismul, îndeosebi cu cel practicat de către extremiştii islamici.
Este necesar de antrenat pe larg teologii cu autoritate pentru demascarea
teroriştilor, pentru ilustrarea şi demonstrarea renegării de către aceştea a
islamului autentic. Acest lucru ar permite transformarea islamului dintr-o
armă de mobilizare a extremiştilor într-un aliat în lupta cu ei.
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