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Fusese o zi

lungi pentru primarul arab al Ierusalimului, Hussein

Selim al-Husaini. Imediat ce forlele otomane au pirisit lerusalimul, primarul a imprumutat o pAnzl albn de la un misionar american gi a pornit in dimineafa zllei de 9 decembrie l9L7 sd predea
oragul

sfint a trei dintre religiile lumii, iudaismul, creqtinismul qi

islamul, forfelor armatei britanice care se apropiau. Mai intAi a dat

bucitari din armati care nimeriseri in Ierusalim in ciutare
de api, dar care nu s-au simfit competen]i s5-9i asume responsabilitatea capitulirii. Mai departe, primarul a intAlnit doi sergenli
de infanterie care patrulau pe drumul Lifta-Ierusalim. $i acegtia
aurefiizatonoarea, insi s-au fotografiat cu primarul gi cu grupul
siu. intr-un final, inainte caziuasi se sfirqeasci, primarul gi-a croit
drum prin structura de comandl britanici, pAn[ a ajuns la generalul-maior |.S.M. Shea din Divizia 60 (londonezl), cate era pregitit s[ accepte capitularea oraEului in numele generalului Sir
Edmund Allenby, comandatul britanic suprem.
Allenby qi-a fhcut intrarea oficiali in Ierusalim prin poarta
laffa,laamiazl,pe 11 decembrie 1917. Pentru a-gi arlta respectul,
generalul a descalecat inainte si intre in Oragul SfAnt. in proclama[ia adresatl locuitorilor,,Ierusalimului cel binecuvAntat",
Allenby a clarificat ci va respecta gi proteja locurile sfinte ale
tuturor celor trei religii care considerau oraqul sacru. Prim-ministrul David Lloyd George li ceruse lui Allenby si captureze

de doi
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Ierusalimul drept cadou de Crlciun pentru poporul britanic.
doui siptimini inainte de
termen qi firi ca vreo clidire sacri si fi fost afectati.
Generalul Allenby a fost primul cuceritor creqtin al Ierusalimului de dupi 1099, cind oraqul a fost luat cu asalt de primii cruciafi care i-au masacrat pe locuitorii musulmani gi evrei. Cu tact,
Allenby a evitat s[ faci vreo referire la Cruciade in proclamalia sa
adresati locuitorilor Ierusalimului, relatirile din presi despre
succesul lui nefiind Ia fel de refinute. Propaganda britanici se
striduia si faci mult caz pe tema capturirii oragului de la turci la
sfdrgitul anului 1917, insi populafiile aliate erau in mare misuri
neimpresionate. Ilustrarea Cruciadelor nu putea schimba realitifile unui an nefast pentru cauza aliatit, cu evenimente precum
riscoalele armatei franceze, masacrul trupelor britanice in noroiul de la Passchendaele, iegirea Rusiei din rizboi gi infringerea
Italiei Ia Caporetto. Anul 1918 avenit cu qi mai multe crize pentru
ca, in final, cauza aliati si iasi invingitoare. in toamna anului
1918, rezistenfa turci din Orientul Mijlociu a cedat, incheindu-se
un armisti{iu. Forfele Aliate au cucerit Constantinopolul, pe care
cregtinii i[ pierduseri in 1453, in timp ce Imperiul Otoman, cel mai
puternic adversar musulman al Europei cregtine era la pimdnt.
CAnd Turcia s-a reficut, in 1919, sub conducerea lui Mustafa Kemal
(Ataturk), avea si fie un stat foarte diferit, devotat secularismului,
modernizirii gi altor aspecte ale occidentalizdrii.
Tirrcii au pierdut pirfile arabe ale imperiului lor. in ciuda promisiunilor de independenli pe care britanicii le ftcuseri arabilor,
teritoriile acestora au fost impirfite intre francezi gi britanici.
Franla avea si primeasci Siria, insl localnicii arabi l-au declarat
pe prinful Faisal rege al Siriei in martie 1920. Patru luni mai t?rzi:u,
ignorind rezistenla arabi., trupele franceze sub comanda generalului Henri Gouraud l-au expulzat pe Faisal din capitala Siriei,
Damasc. Britanicii il vor numi, ulterior, rege al Irakului. Generalul
Gouraud, care igi pierduse un braf in lupta cu turcii de la Gallipoli
Acesta a dus la indeplinire ordinul cu
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din

1915, avea

si

se dovedeasci mai

pulin abil decit generalul

Allenby. Imediat ce Damascul a intrat sub controlul siu, Gouraud
s-a dus la mormAntul lui Saladin, probabil cel mai de seami erou

musulman din lunga istorie a conflictului dintre cregtinism gi
islam, declarAnd cu indrlzneali: ,,Saladin, ne-am intors. Prezenla
mea aici marcheaz|biruin{a crucii asupra semilunii!"
In Franqa, amintirea rolului major jucat de aceasti fari in Cruciade nu a fost uitatd niciodati, aqa cum infatuarea lui Gouraud
reflecti, in egali mlsur[, opinia cregtinilor din multe !iri. Pentru
acegtia, victoria forfelor aliate asupra Imperiului Otoman reprezenta victoria cregtinismului asupra islamului, punind punct probabil celui mai lung conflict din istoria omenirii. Timp de aproape
1300 de ani, cregtinii gi musulmanii au dus r[zboaie dese qi dureroase, din care musulmanii au iegit victoriogi de mai multe ori
decdt cregtinii. Cu toate acesta, incepdnd cu secolul al XVII-lea,
puterea Europei cregtine a crescut intr-un mod impresionant.
Odati cu impirfirea Imperiului Otoman dupi victoria aliatl din
1918, puline au fost statele musulmane care nu fbceau parte din
unul dintre imperiile coloniale europene. Triumful cregtinilor
pirea total. Cu toate acestea, sursele de putere care i-au ajutat pe
cregtini si ob$nl victoria au subminat, de asemenea, ideea c[ acest
succes erabazat pe un angajament religios. Puterea economici gi
militari superioarl a Occidentului cregtin se datora revolufiei Etiinlifice din secolul al XVII-lea, spiritului secular al cunoagterii caracteristic Iluminismului secolului al XVIII-1ea gi, mai cu seami,
Revoluliei industriale din secolul al XIX-lea. Nu este exclus ca
religia cregtinl si fi contribuit la crearea condi$ilor care au dat
nagtere la aceste schimbiri revolufionare, insi implicaliile mai
largi ale acelor schimbiri puneau sub semnul intrebirii toate formele de credinli religioasi, inclusiv cele islamicd gi cregtini.

Distrugerea Imperiului Otoman la sfArgitul Primului Rizboi
Mondial'.a pus capit luptei dintre creqtini gi musulmani bazate pe
rivalitatea religioasi, ceea ce nu insemna, insi, ci un nou tip de
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lupti

si duci mai departe conflictul dintre cele doui pirfi nu
putea si izbucneasci. Musulmanii au fost principalele victime ale
imperialismului european, urmA.nd ca intre 1920 9i 1970 si lupte,
cu succes, pentru a se elibera de aceasti dominalie striini. insi
natura conflictului s-a schimbat, elementele de facturi religioasi
fiind din ce in ce mai pufin importante pentru ambele pirfi.
Occidentul cregtin a devenit din ce in ce mai secular, in vreme ce
migcdrile de rezistenli musulmane considerau doctrine importate, precum na(ionalismul qi socialismul, ca fiind mai importante
decit identitatea religioasi.
Cel de-al Doilea Rizboi Mondial a confirmat ci state europene precum Anglia gi Franla nu mai erau puteri mondiale, rolul
de lider al Occidentului fiind preluat de Statele Unite ale Americii.
Cu excepfia unor scurte rizboaie cu piralii berberi gi a ciocnirilor
cu rebeli musulmani in Filipine, SUA au al.ut pufine conflicte serioase cu lumea islamici, de unde qi acceptarea dominafiei americane in lirile musulmane. Cu toate acestea, evolufiile din Orientul
Mijlociu au convins SUA si joace un rol activ in lumea islamici.
Necesitatea de a apira uriagele rezerye de petrol gisite in regiune
de rivali precum Uniunea Sovietici au frcut interven{ia americani greu de evitat.
Pe lingi aceasta, schimbirile din relafia dintre musulmani gi
ewei a adiugat un alt element de instabilitate in regiune. Timp de
secole, eweii persecutali de creqtini au g[sit refugiu in teritoriile
islamului, in timp ce in conflictul dintre cregtini qi musulmani,
acegtia au finut, aproape intotdeauna, partea musulmanilor. Dupi
crearea Israelului in 1948, eweii gi musulmanii au inceput si se
urasci din ce in ce mai profund, mulli arabi vdzdnd in noul stat
o colonie occidentali implantati in mijlocul lor, o versiune moderni a statelor cregtine intemeiate pentru o perioadi de citre
cruciali. Statele Unite au suslinut Israelul, fapt ce Ie-a determinat
pe unele liri arabe si ceari ajutorul Uniunii Sovietice.
12
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Cu toatd sus(inerea sovietici, statele arabe nu au invins Israelul,

mu\i dintre musulmani si nu mai creadi in nalionalismul secular. Unii au ajuns
si creadi ci egecul arab nu se datora cunoaqterii gi intrebuin![rii
iar egecurile lor repetate i-au determinat pe

deficitare a modernizirii occidentale, ci renun![rii la credinlele
tradi$onale islamice. Astfel, doar reintoarcerea la acestea, idee
suslinuti de fundamentaliqtii islamici, putea ajuta ldrile musulmane si [in[ piept Occidentului gi interpuqilor sli. Fundamentaligtii nu urau atit cregtinismul Occidentului, care oricum se afla
in declin de secole, c6't urau secularismul. Pentru aceqtia, Occidentul capitalist era la fel de ateu ca blocul comunisto-sovietic.
Dup[ revolulia din 1979 dinlran, cdnd gahul prooccidental a fost
indepirtat de la putere ;i inlocuit de un guvern islamic, fundamentalismul de facturi islamici a devenit o forll majori in lumea
musulmani.
Statele Unite s-au bucurat

si susfini inflicirarea

musulma-

nilor indreptati impotriva dugmanului s[u din Rizboiul Rece,
Uniunea Sovieticl, dupi ce acesta a invadat Afganistanului la
sfArqitul anului 1979. Cu, toate acestea, luptele de gherili care au
urmat vreme de 10 ani nu s-au incheiat doar cu infrAngerea sovieticilor, acestea ducAnd gi la crearea unei excep{ionale organizalii
militare islamice cu leg[turi internalionale. Dup[ ciderea Uniunii
Sovietice intre anii 1989-1991, unii fundamentaliqti islamici au
r.Izut in acest eveniment urmarea fireascl a eforturilor depuse in
Afganistan. Dupi inliturarea uneia dintre superputerile necredincioase, acegtia

at crentt ci vor putea si o supuni 9i pe cealalti

rimasi, Statele Unite. Mai mult decit atAt, ostilitatea fafi de americani a crescut dupi ce primul R[zboi din Golf a adus pentru
prima oari in Orientul Mijlociu garnizoane americane de mari
dimensiuni. Atacurile teroriste asupra americanilor s-au inmullit,
iar unii observatori din Statele Unite au afirmat c[ amenin[area
reprezentatl de comunismul sovietic la adresa Occidentului fusese
inlocuitd acum de fundamentalismul islamic. Cu toate acestea, se
PREzENTAREA CELUI MAI LUNG RAZBOI
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pare ce in anii 1990, terorismul islamic nu era o amenin{are cu
mult mai mare la adresa picii interna[ionale decdt alte forme de
terorism care se rispdndiseri in lume incepAnd din anii 1960.
Apoi au urmat evenimentele din 1l septembrie 2001.
in acea diminea{d in care terorigti islamici au deturnat avioane
cu care au intrat, apoi, in World Trade Center din New York gi in
Pentagonul aflat in capitala Washington, pirea ci lupta dintre cregtini gi musulmani s-a reaprins, doar ci de data aceasta la o scari
noui gi mai mare. Comentatorii occidentali au rimas consternali
cdnd cel binuit c[ ar fi pus la cale atrocitifile, Osama bin Laden,
a frcut revendiciri care frceau trimitere la izgonirea musulmanilor
din vechea Andaluzie (actuala Spanie gi Portugalia). Plrea firesc,
insi, ca liderii americani si vorbeasci despre cruciade qi siJ invoce
pe Dumnezeul cregtin ca si legitimeze rizboill impotriva terorismului. Ambele pirli fhceau referire la acel conflict din trecut
pentru a-qi motiva pozilia.
America a ripostat dupi 11 septembrie invadAnd Afganistanul
la sfArgitul anului 2001 gi determininduJ pe Osama bin Laden si
se ascundi in Pakistan. in cele ce au urmat, in loc si se concentreze pe bin Laden, SUA au hotirAt si invadeze Irakul in 2003,
sub pretextul

ci

Saddam Hussein, conducitorul

firii,

ar avea arme

de distrugere in masi care ar putea

si cadi in miini teroriste. Nu
dupi mult timp, Irakul a fost cucerit, iar conducitorul siu, eliminat de la putere. Atacurile militare americane convenfionale asupra
Afganistanului gi Irakului p[reau si fi fost victorii rapide, insi
pitrunderea armatelor occidentale in inima lumii islamice nu a
fbcut decit si alimenteze conflictul dintre militan{ii islamici gi

Occident.

Gherilele musulmane de rezistenli atAt din Afganistan, cAt gi
din Irak au slibit rezisten{a SUA gi a alia(ilor sii. In Irak, americanii au reugit si reduci violenla la un nivel acceptabil pAni in
2009, astfel ci, la sfhrgitul lui 2011, gi-au retras forlele militare din
[ari. Dupi o lupti intense in Afganistan, conflictul pirea si se
14

CREDINTA PRIN SABIE

militari striini a fost redusd conCr toate acestea, aga-numita Primdvard

aplaneze, astfel inc6t prezenla

siderabil pini in
arabd din2011, cdnd populafia musulman[ s-a risculat impotriva
conducdtorilor musulmani autocra{i din diferite firi, a generat
o stare de tensiune generalizatit, care a permis renagterea grupirilor teroriste de facturi islamici care, la rindul lor, i-a fbcut pe
insurgenli si se intoarci nu numai impotriva guvernelor lor, ci gi
impotriva Occidentului. Cel mai de succes grup de acest tip se
2014.

autointituleazi Statul Islamic, dar este cunoscut qi ca ISIS sau ISIL,
precum gi ca Da'esh. Acronimul ISIS - Islamic State of Iraq and
Syria (Statul Islamic in Irak gi Siria) - rezumd realiz[rile acesteia.
Gruparea gi-a creat propriul stat ocupind teritorii din estul Siriei
s,i vestul Irakului gi s-a asociat cu grupiri din alte [dri, mai cu
seami din Afganistan, Libia gi Egipt. Provocarea reprezentati de
ISIS a readus in Irak trupe americane gi striine, impiedicind retragerea completi a acestora din Afganistan. in prezent, Occidentul
incearci si opreasci ISIS prin campanii aeriene, insi o formi de
acfiune militari pe teren pare din ce in ce mai probabili pentru
eliminarea grupirii teroriste.

pirli ale lumii musulin continuarea marii confruntiri religi-

Reinnoirea conflictului dintre Occident
mane pare

si

se plaseze

gi

oase dintre cregtini gi musulmani de dinainte de 1918, aga cum

sunt gi suficiente aspecte care o disting de aceasta. Printre acestea
se numiri cregterea prezenlei musulmane in ldrile din Vest.

in

aproape intreaga istorie a conflictului dintre creqtini gi
musulmani, lumea islamici a gitzddt populalii mari de creEtini
qi ewei, insi pulini musulmani au triit in fdri creqtine. Astizi, situalia este foarte diferit[. in statele musulmane au rimas pulin ewei,
majoritatea acestora mutindu-se in Israel, in timp ce micile comu-

nitifi

cregtine din

pri

islamice, precum Irak, fie au fost distruse, fie

din zona de conflict. Doar mlrimea semnificativi
Ie-a permis comunitifilor creqtine din Liban (maronifii) gi Egipt
au fost sgoase
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(cop!ii) si supravietuiasci ostilitilii musulmanilot cu toate ci gi
afli sub presiuni din ce in ce mai mari.
in timp ce eweii qi cregtinii au dispirut de pe pimdnturile
islamice, populalia musulmani din Vest a crescut. Acesta este, in
mare misuri, un fenomen european, intrucit musulmanii constituie doar o mici parte din populalia Americii de Nord (SUA
gi Canada). Populafia musulmani numeroasi care atrdit in Peninsula Iberici timp de secole a dispirut de mult (musulmanii abia
dac| reprezint| 2o/o din populafia Spaniei), insd cea rimasd in
Balcani dupi retragerea Imperiului Otoman este inci insemnati
numeric. Albania gi Kosovo sunt singurele liri majoritar islamice
din Europa, in weme ce atdt in Bosnia, cat $i in Macedonia musulmanii vor reprezenta, in cur6nd, jumitate din populalia firii. Cu
toate acestea, cea mai semnificativi schimbare din Europa nu se
datoreazi supravieluirii populaliilor musulmane in Balcani. Adevirata noutate este cregterea constanti a populafiei musulmane
din (Irile Europei de Vest. Musulmanii formeazd,in prezent, aproximativ 107o din populafia Fran{ei, in timp ce in firi precum Germania, Olanda gi Marea Britanie, acegtia numiri 57o din totalul
populafiei. Influxul de refugiali musulmani in Europa, in anul
2015, nu poate decdt si mireasci aceste popula{ii musulmane, in
special in Germania, Austria gi Suedia, care au acordat cele mai
multe locuri de azilrefugialilor sirieni. Rdmine de viLzut ce impact
va avea creqterea populaflilor musulmane asupra politicilor guvernelor europene fali de lumea islamici.
Scopul acestei cirli este acela de a rezuma parcursul conflictului dintre cregtini gi musulmani de-a lungul secolelor, aritind
cum a evoluat in timp cea mai indelungati lupti. in mod firesc,
cregtinii si musulmanii nu s-au aflat tot timpul in conflict, cele
doud comunitifi triind gi perioade de pace atunci cdnd schimburile comerciale gi culturale le aduceau impreuni. Cu toate acestea,
ideologia rizboiului sfint s-a dezvoltat qi a persistat de-a lungul
anilor, de ambele p[r!i. Vom acoperi atAt perioada de rizboi sfint
acegtia se
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cuprinse intre moartea profetului Mahomed, in 632, Ei ciderea
Imperiului Otoman, in 1918, cat $i lupta impotriva imperialismului occidental din perioada 1929-1970 sau intensificarea ostilitifilor dintre Statele Unite gi fundamentalismul islamic incepind
cu 1970. Dupd atrocitifile din 11 septembrie 2001, reugita invaziilor din Afganistan, in 2001, gi Irak, in 2003, pirea si promiti
o victorie rapidi pentru SUA gi alialii acestora, insi rezistenla
militantismului islamic in firile respective si nu numai - gi mai
ales emergenla ISIS - pare si promiti ci acest conflict, in noua sa
flormi, va continua gi in anii urmitori.
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