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Autorul se explicã

ârziu, în dimineaþa zilei de 11 septembrie 2001, am plecat
din campusul universitar Georgetown din Washington,
D.C. ºi am traversat podul Key spre Virginia. Am observat
multe clãdiri evacuate, transportul public oprit ºi toate drumurile
care duceau spre Pentagon – blocate. În sfârºit, am gãsit un taxi.
ªoferul m-a asigurat cã mã va ajuta sã ajung acasã în Cristal City,
înconjurând zona Pentagonului ºi intrând mult în Virginia. A reuºit
excelent, strecurându-se pe unele strãduþe cu locuinþe elegante,
pânã când am fost suficient de aproape sã pot merge pe jos acasã.
Ne-a trebuit pentru aceasta aproximativ o orã. ªoferul era pakistanez ºi, bineînþeles, musulman. Aproape cã-i dãduserã lacrimile (eu
deja plângeam fãrã sã mã pot stãpâni). Nu a vrut sã-mi ia niciun
ban. Mi-a spus cã aºa va lucra toatã ziua, ca pe o datorie în serviciul
public. I-am dat totuºi bani ºi i-am spus cã, dacã nu-i vrea, poate
sã-i doneze instituþiei filantropice islamice Zakat.
ªocul evenimentelor din 11 septembrie i-a unit pe toþi americanii, fãcându-i sã vadã clar – suntem o singurã naþiune. Sper ca
aceastã transparenþã sã persiste ºi sã ne ajute sã înþelegem mai bine
celelalte culturi. America este o parte a lumii. Noi, oamenii, suntem
acum o familie. Toþi facem parte din ea.
Atacurile teroriste de la World Trade Center ºi Pentagon din
11 septembrie i-a lãsat pe americani ºi pe milioane de oameni ai
globului încremeniþi, ºocaþi ºi supãraþi. Cine ar fi putut comite o
asemenea atrocitate? Când s-a împrãºtiat fumul a fost identificat,
ca prim autor, arabul saudit Osama Bin Laden, ºeful reþelei Al-Qaeda,
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pânã atunci necunoscut în ochii marelui public. Membrii ºi complicii sãi sunt în majoritate arabi ºi în totalitate musulmani.*
Oamenii din întreaga lume s-au întrebat pentru ce? De ce
Statele Unite? Ce ar fi putut motiva acest act? Ca întotdeauna
mass-media, sub impulsul de a oferi rãspunsuri instantanee, a venit
cu o varietate de teorii, mai mult sau mai puþin valoroase. Unele
dintre ele se bazau pe concepþiile greºite despre musulmani, cu
deosebire:
x Religia ºi cultura lor au la bazã conflictul – „teoria conflictului dintre civilizaþii”. Gruparea lui Bin Laden este caracterizatã ca fiind reprezentativã pentru modul de gândire a
majoritãþii musulmanilor.
x Atacatorii (ºi alþii care „urãsc America”) sunt invidioºi pe
modul de viaþã american. Ei vor sã schimbe valorile americane ºi sã distrugã libertãþile.
x În special atacatorii de la 11 septembrie au fost motivaþi
de perspectivele unei recompense în Paradis, deoarece pentru
ei aceasta reprezenta Jihadul (aºa numitul „rãzboi sfânt”)
împotriva necredincioºilor.
Toate aceste explicaþii nu au niciun fundament, întrucât nu se
potrivesc cu faptele. Se face confuzie între motivele acestui grup
terorist ºi nemulþumirea dominantã din lumea islamicã. Totuºi,
Al-Qaeda nu a apãrut din senin: este o facþiune religioasã aberantã,
care s-a nãscut în ambianþa Orientului Mijlociu. Acest act terorist,
deºi cu rãdãcini în abuzurile politice, a fost expresia violentã a
mâniei organizaþiei preocupatã de propria siguranþã.
*Al-Qaeda s-a nãscut dintr-o versiune puritanã a Islamului, numitã
Wahhabism, oficialã doar în Arabia Sauditã. Wahhabismul este interpretarea
Islamismului de cãtre gruparea talibanã. Aceastã versiune a Islamului interzice,
de exemplu, teatrele, bisericile ºi marcarea mormintelor. De asemenea,
interzice cu desãvârºire importurile de carne de porc sau de alcool. Publicaþiile
sunt cenzurate, iar femeile trebuie sã-ºi acopere faþa. Mai mult, oficialii
guvernamentali emit legi potrivit cãrora sediile comerciale se închid pe durata
slujbelor religioase. Toate aceste restricþii sunt valabile doar în Arabia Sauditã.
Un sinonim pentru credinþa „Wahhabi” este „Salafi”.
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Declaraþii precum: „ei urãsc libertatea americanã” sau „ei
doresc sã distrugã America” nu satisfac cine ºtie ce, fiind prea vagi.
Cu timpul, oamenii au început sã identifice motive mai credibile.
Trebuie cãutat dincolo de suprafaþã, fiindcã ori toþi teroriºtii sunt
nebuni ºi diabolici, ori existã ºi motive mai realiste. Dacã cele trei
teorii expuse mai sus ar fi fost adevãrate, am fi ajuns la disperare,
apoi la revoltã ºi, în ultimã instanþã, iar la disperare.
Probabil cã motivele cuprind lucruri pe care noi nu le înþelegem sau nici nu le cunoaºtem. De exemplu, resentimentele, în
special împotriva Statelor Unite, au luat amploare într-un context
de care puþini americani au habar. Resentimentele nu sunt îndreptate cu precãdere împotriva bunãstãrii ori puterii americane ca
atare. Mai degrabã, populaþiile Orientului Mijlociu sunt profund
supãrate de felul în care – spun ele – America se foloseºte de
bogãþie ºi de putere în relaþiile cu alte state ºi culturi.
Percepþiile devin realitãþi pentru cei care le susþin, iar oamenii
lipsiþi de experienþã multi-culturalã pot cu uºurinþã interpreta greºit
atitudinea sau comportamentele cu care se confruntã. De exemplu,
este bine ºtiut cã americanii au informaþii greºite privind Orientul
Mijlociu. La rândul sãu, majoritatea indivizilor din Orientul Mijlociu
ar putea deveni profund interesatã faþã de politica americanilor, dar
de fapt ºtie prea puþine despre societãþile occidentale. Fiecare parte
are concepþii absolut greºite vizavi de cealaltã.
O barierã imensã o constituie limba. Dacã acceptãm ca premisã cã fiecare popor se exprimã pe sine însuºi mult mai precis ºi
mai sincer în propria limbã, atunci ar trebui sã fim sceptici în faþa
declaraþiilor semnalate în cadrul conversaþiilor cu strãinii, „filtrate”
apoi prin englezã sau prin alte limbi. Dar, din pãcate, prea mulþi
dintre experþii ºi reporterii noºtri în Orientul Mijlociu nu vorbesc
limbile locale. (Imaginaþi-vã cum ar fi un expert în problemele
Statelor Unite care nu vorbeºte limba englezã.) Ca urmare, existã
într-adevãr limite serioase în ceea ce priveºte accesul la informaþie.
De fapt, reporterii americani graviteazã în jurul unor persoane cu
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care pot comunica uºor, fãrã ca ei sã reprezinte modul de gândire al
majoritãþii populaþiei.
Sunt multe argumente de adus de o parte ºi de cealaltã a
baricadei. Un lucru este însã sigur: bariera limbii reprezintã una
dintre cauzele principale ale neînþelegerilor. În cei 40 de ani în care
am ascultat discuþii politice în arabã (stând între arabi care vorbeau
între ei ºi nu cu mine), nu i-am auzit niciodatã cã ºi-ar fi exprimat
vreun resentiment cu privire la ceva de origine americanã, în afarã
de politica lor externã. În general, popoarele Orientului Mijlociu
iau în seamã doar activitãþile americane care le afecteazã în mod
negativ viaþa. Gândiþi-vã la explicaþiile date de liderii teroriºti ºi de
ceilalþi pe care noi i-am asociat miºcãrilor teroriste. Nu trebuie sã
ignorãm ceea ce spun, dimpotrivã, sã încercãm sã le înþelegem declaraþiile, aceasta neînsemnând cã suntem de acord cu ele.
x Bin Laden: „Ne invadeazã pãmântul, îl ocupã ºi furã bunurile
musulmanilor. ªi când am opus rezistenþã ei au numit
aceasta terorism... Ce simte America acum e ceva nesemnificativ faþã de ceea ce am simþit noi ani de-a rândul. Naþia
noastrã «a gustat» aceastã umilinþã ºi aceastã degradare mai
bine de 80 de ani”.*
x Muhammad Omar, liderul talibanilor: „America însãºi a
creat rãul care o agreseazã acum... Statele Unite ar trebui sã
priveascã în urmã ºi sã-ºi revizuiascã politica”.
x Un purtãtor de cuvânt al „Frãþiei Musulmane” (Egipt):
„Vrem sã înþelegem: sunteþi voi, americanii, în favoarea
drepturilor ºi libertãþii omului? Sau acesta este un privilegiu
numai al unora, iar al altora nu?”
x Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, autoritatea religioasã din
Iran: „Nu suntem nici de partea voastrã, nici de partea teroriºtilor... Ei (americanii) se aºteaptã ca întreaga lume sã-i
ajute, deoarece aºa le cer interesele. Dar le pasã vreodatã de
* Puþini americani mai ºtiu ce s-a întâmplat în anul 1920. (Vezi capitolul 12)
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interesele celorlalþi? Acestea sunt elementele care fac
America atât de detestatã în lume”.
Niciuna dintre aceste declaraþii nu conþine ameninþãri ale
vreunei miºcãri sau facþiuni care ºi-ar fi propus în felul acesta sã
cucereascã Statele Unite, sã le forþeze sã-ºi schimbe societatea,
impunându-ºi propriile puncte de vedere. Din câte ºtiu eu, nici nu
au existat asemenea declaraþii. Atacurile din septembrie nu au avut
ca þintã Statuia Libertãþii, o catedralã sau un stadion de baseball,
ci structuri care simbolizeazã puterea economicã ºi militarã a
Statelor Unite.
Cum rãspund americanii la acest tip de criticã? Indignarea
justificatã este fireascã, dar nu foarte eficientã pe termen lung.
Devine necesar sã studiem afirmaþiile teroriºtilor ºi sã încercãm sã
înþelegem contextul în care au apãrut. Nu este confortabil sã
cãutãm cunoºtinþe pe care de obicei nu le deþinem. Cum pot fi
asemenea acte prevenite dacã adevãratele motive ale producerii lor
sunt lãsate nedescoperite sau, ºi mai rãu, ignorate? Dupã pãrerea
mea, unul dintre cele mai tragice aspecte ale acestei traume a fost
acela cã mii de familii sunt îndoliate pentru totdeauna, ºi nu ºtiu de
ce li s-a întâmplat aceasta. Poate cã aceastã lucrare le va ajuta.
Cartea de faþã furnizeazã informaþii de bazã care pot duce la
creºterea conºtiinþei apartenenþei la un anumit tip de culturã. Dar
cartea a fost scrisã cu mulþi ani înainte ca terorismul mondial sã
capete asemenea proporþii, fiind conceputã, în primul rând, ca un
ghid la îndemâna occidentalilor ºi, în special, a americanilor. Pentru
a spori relevanþa cãrþii în situaþia actualã ºi pentru a-i lãrgi audienþa,
sunt semnalate aici câteva idei fundamentale care, credem cã trebuie luate în consideraþie când popoarele lumii trebuie sã decidã
cum sã trateze ameninþãrile ce apar. Scopul autorului este acela de
a prezenta ceea ce crede cã sunt fapte obiective ºi nu sã impunã o
recomandare sau sã sugereze niºte soluþii specifice.
x Majoritatea musulmanilor nu aprobã acþiunile grupãrilor
teroriste. De fapt, ei sunt îngroziþi. Decizia de a trece la
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terorism a fost rãspunsul unui grup anume, ghidat în rãu de
o mentalitate religioasã greºitã. În niciun caz terorismul nu
este susþinut de doctrinele religiei islamice, care întotdeauna
a pus accent pe relaþiile interumane ºi dreptatea socialã
(existã multe materiale documentare cu privire la acest
subiect, unele disponibile chiar ºi pe Internet).
Membrii grupãrii Al-Qaeda s-au deghizat chiar ºi în imigranþi, atrãgându-ºi deci avantajele reputaþiei deosebite pe
care imigranþii din Orientul Mijlociu ºi-au câºtigat-o.
Aceºtia sunt cunoscuþi ca fiind harnici ºi familiºti. Teroriºtii
i-au trãdat însã. Ei au pozat în imigranþi care voiau sã se
bucure de binefacerile Occidentului, dar chiar de la început
au avut cu totul alte gânduri.
Majoritatea musulmanilor nu doresc sã schimbe cultura
occidentalilor (sau a popoarelor nonmusulmane). Ei nici nu
vor ca valorile occidentale sã pãtrundã în propriile societãþi.
Dacã vieþile lor nu sunt afectate, musulmanilor ºi popoarelor Orientului Mijlociu în general nu le pasã cum trãiesc
occidentalii ºi toþi ceilalþi. Majoritatea lor nu resping
prosperitatea ºi libertatea Occidentului; de fapt milioane de
oamenii au emigrat în Vest tocmai pentru cã îi admirã multe
dintre valorile sociale ºi doresc sã participe astfel la viaþa
occidentalã. Ei doresc sã-ºi vadã copiii crescând liber, profitând de aceastã ºansã.
Nu trebuie sã permitem niciunui cult sã reprezinte o întreagã religie. Atentatele cu bombã asupra clinicilor de
avorturi nu sunt justificate de credinþa creºtinã. Violenþa
sectantã din Irlanda nu reprezintã esenþa protestantismului
sau catolicismului.
Musulmanii, arabii ºi alte popoare din Orientul Mijlociu nu-i
condamnã pe americani ca indivizi. În opinia lor, bunã sau
rea, nu toþi oamenii din America sunt vinovaþi deoarece, în
general, ei nu cunosc politica guvernului. Mulþi considerã
cã americanii nu sunt informaþi suficient asupra propriei
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