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Obiectivul general: Cunoașterea aspectelor ideologice, politice și militante ce caracterizează procesele 

de reislamizare din perioada modernă și contemporană în Orientul Mijlociu, Africa de Nord și spațiul 

european 

 

Competențe profesionale: Aplicarea cunoștințelor asimilate pentru analiza evenimentelor istorice, 

politice, militare din cadrul lumii musulmane contemporane; capacitatea de a valoriza competențele 

teoretice dobândite pentru situațiile de negociere, gestiune post-conflict, cercetare pe teren, 

diseminarea cunoștințelor în mediile științifice sau în spațiul public, continuarea activității de cercetare 

prin integrarea în programe de studii naționale sau internaționale 

 

 

Structura: 

 

1. Islam politic și militant. Caracteristici generale 

 Clarificări conceptuale: Islam/islamism, Islam politic, renaștere islamică, fundamentalism, 

post-islamism etc. 

 Islam și politică în perspectivă istorică. 

 Originile intelectuale și sociopolitice ale resuscitării identităților islamice în lumea musulmană 

contemporană  

 Istoriografia problematicii Islamului politic și militant 

 

2. Criza identității islamice în epoca modernă 

 Politicile moderniste coloniale, laicizare, emergența elitelor occidentalizate 

 Islamul ca suport identitar și mobilizator al rezistenței anticoloniale: Algeria, Maroc, Libia, 

Sudan 

 Un model naționalist: Renașterea arabă (al-Nahda) 

 Islah și primii gânditori reformiști: Jamal el-Din al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Rida 

 Disoluția califatului, noi state naționale, laicizare și etatizarea Islamului oficial 

 

3. Ideologie, activism social și politic: Frăția Musulmană în Egipt 

 Islamul popular: rolul confreriilor sufite, mawlid, pietisme colective 

 Influența Islamului și a islamismului egiptean în lumea sunnită. Rolul universității al-Azhar în 

universalizarea unui Islam sunnit oficial  

 Hassan al-Banna și programul ideologic și de acțiune al Frăției Musulmane în perioada clasică 

 Sayyid Qutb: exegeză radicală a Tradiției și justificarea activismelor violente 

 

4. Dinamicile Islamul politic și militant egiptean 

 Mișcările islamiste radicale: al-Takfir wa’l Hijra, al-Gama’a al-Islamiyya, al-Jihad 

 Istoria dificilă a Frăției egiptene, de la Nasser la Mubarak 

 Noile mobilizări islamiste în Egiptul post-Mubarak 

 



5. Frăția Musulmană și mișcările islamiste în Mashreq  

 Islam oficial vs. Islam contestatar: confiscarea discursului islamic de către regimurile politice 

arabe 

 Asabiyya, islamism și violențe în Siria ba’thistă 

 Frăția în Palestina: Hamas și instrumentalizarea naționalistă a islamismului 

 O complexă interacțiune ideologico-politică cu monarhiile musulmane: Frații Musulmani în 

Iordania și în Golful Persic 

 

6. Islam și islamism în Africa de Nord (1) 

 Specificitățile tradiției islamice în Africa de Nord 

 Shurafa’, Islam popular și Islam politic în Maroc 

 Etatizarea Islamului și contestări islamiste în Tunisia 

 

7. Islam și Islamism în Africa de Nord (2) 

 Mișcările islamiste în Algeria: eșec politic și violențe  

 Instrumentalizarea politică a Islamului în Libia lui Gaddafi  

 Islamul politic în Sudan și Sahel  

 

8. Wahhabismul și strategiile panislamice saudite 

 Conservatorismul wahhabit și resuscitarea neohanbalismului 

 'Ulama și 'Umara: simbioza religie-politică în statul saudit 

 Exportarea modelului wahhabit în lumea musulmană 

 Al-Sahwa și contestarea islamistă a establishment-ului politico-religios saudit 

 Structurile și politicile panislamice 

 

9. Șiismul militant în Iran 

 Caracteristicile ethosului șiit 

 Istoria și specificitatea șiismului iranian.  

 Politizarea doctrinei șiite. De la taqiya la velayet-e faqih 

 Revoluția iraniană și islamizarea câmpului public și politic în Iranul republican 

 Islamizarea politicii externe iraniene. Succesele și limitele exportului revoluționar 

 

10. Renașterea șiită în spațiul musulman 

 Șiism și rezistență în Irakul modern 

 Ascensiunea comunitară a șiismului libanez: de la Musa al-Sadr la Hezbollah 

 Comunitățile șiite în Golful Persic: între integrare economică și activism politic contestatar 

 

11. Reislamizarea Turciei contemporane 

 Reforma kemalistă: laicitate și ocultarea moștenirii islamico-otomane 

 Resuscitarea rolului social și religios al confreriilor 

 Eșecul secularizării și construcția unui Islam modernist  

 Ascensiunea politică a partidelor islamiste 

 

12. Islamul în Caucaz și Asia Centrală: între recuperarea tradițiilor istorice și noile curente 

islamiste 

 Rolul fundamental al Islamului tradițional: confrerii și cultul sfinților 

 Identitate musulmană și rezistență națională în Daghestan și Cecenia    



 Construcția ideologică și sociologică a unui Islam „oficial” în Asia Centrală în perioada ruso-

sovietică.  

 Importarea Islamului politic și radicalizarea câmpului musulman autohton în Caucaz și în 

republicile ex-sovietice 

 

13. Islam politic și militant în Pakistan/India 

 Structurile tradiționale ale Islamului în spațiul indo-pakistanez: secte, școli, confrerii, 

madrasale, mișcări populare 

 Influența unui ideolog islamist: al-Mawdūdī. Islamizarea câmpului politic și public pakistanez  

 Ascensiunea mișcărilor jihadiste în Pakistan.   

 Conflicte și violențe interconfesionale: musulmani/hinduși, musulmani/creștini, sunniți/șiiti, 

sunniți/ismaelieni 

 

14. Afganistan: solidarități comunitariste, Islam și rezistență  

 Tradiții islamice în societatea afgană  

 Rezistența anti-sovietică și emergența partidelor și mișcărilor islamice militante 

 Fenomenul taliban 

 Noile forme de mobilizare islamistă post-2001 

 

15. Salafismul și reislamizarea „de jos” 

 Salafism: temele fundamentale 

 Principalele direcții în salafismul contemporan: șeici, școli, rețele transnaționale  

 Globalizarea ethosului salafist și a modelelor pietist-conservatoare în societățile musulmane 

 Tabligh și curentele musulmane misionare 

 

16. Al-Qaida și salafismul jihadist 

 Istoria și temele doctrinare ale al-Qaida în perioada clasică. Construcția unui mit mobilizator: 

jihadul global 

 Generațiile jihadiste post-Afganistan și islamizarea conflictelor regionale în lumea musulmană 

în deceniul nouă 

 După 11 septembrie 2001: delocalizarea al-Qaida și multiplicarea structurilor jihadiste la nivel 

internațional 

 

17. Insurgențe, takfirism și război sectar: islamismul radical în Irakul post-Saddam 

 Construcția ideologică și militantă a takfirismului 

 Insurgența sunnită irakiană și rețelele transnaționale jihadiste 

 Partide, miliții și mișcări contestatare șiite 

 Violențele sectare 

 

18. Islamul politic după „Primăvara Arabă” 

 Succesul electoral al partidelor islamice și dificultățile puterii 

 Contra-revoluția forțelor conservatoare și limitarea Islamului politic  

 Ascensiunea salafismului politic în lumea arabă 

 Noi forme de radicalizare islamistă : impactul crizelor libiene, siriene, yemenite, irakiene și 

creșterea instabilității regionale și internaționale 

 

19. Conflictul sirian și sectarizarea ordinii regionale în Orientul Mijlociu 



 Discurs islamist și violență în structurile militante siriene sunnite 

 Susținerea șiită regională adusă regimului Assad 

 Sectarizarea conflictului sirian și a relațiilor regionale 

 Jabhat al-Nusra (Jabhat Fateh al-Sham) și principalele structuri jihadiste combatante. 

Rivalitățile inter-islamiste 

 Ascensiunea și strategiile Daesh: utopia „califatului” și instrumentalizarea imaginarului religios 

și a crizelor identitare musulmane 

 

20. Islam și islamism în Europa 

 Complexitatea confesională și etnică a comunităților musulmane în Europa 

 Islamul în Balcani. Tradiție istorică și modernizare politică 

 Implantarea Frăției Musulmane în Europa și strategia de construire a unui Islam european 

oficial 

 Salafismul european – între hijra și jihad 
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