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Introducere 

Studiul înfățișează rezultatele cercetării științifice pe parcursul a cinci capitole, 

dintre care introducerea în care este prezentată problematica tratată și justificarea 

abordării acestei teme, obiectivele cercetării științifice și metodologia acesteia, după cum 

urmează:   

Actualitatea și importanța temei este evidențiată de preocuparea continuă,  

actuală, mai ales în spațiul european, a problematicii în cauză, datorate, în special, 

evenimentelor tragice de la Paris care au constituit un memento al faptului că UE se 

confruntă cu amenințarea teroristă în continuă evoluție. 

Strategiile antiteroriste ar trebui să se bazeze pe o abordare multidimensională și 

multidisciplinară, mai ales că difuzarea propagandei teroriste este facilitată de utilizarea 

Internetului și a mijloacelor de comunicare socială, UE confruntându-se cu amenințarea 

gravă, în creștere, reprezentată de „combatanți străini proveniți din UE”, fapt în măsură 

să reclame adoptarea unor măsuri pentru a preveni, între altele, fenomenul radicalizării, 

care conduce la extremism violent.  

Aceste măsuri reclamă, primordial, tocmai descrierea raportul indisolubil Islam - 

Islamism, în condițiile în care Islamul politic rămâne o ideologie pe cât de mult invocată, 

pe atât de puțin înțeleasă în spațiul occidental. De aceea, prezentul demers științific, 

rezultat al unui îndelung studiu al acestei relații, prin prisma terorismului de expresie 

fundamentalistă, se dorește a fi o analiză complexă, cu fundament multidisciplinar, în 



interiorul căreia fenomenul menționat este analizat cu rigoare științifică, din punct de 

vedere al interpretării asumate a textului religios, al contextului politic, social, economic 

și juridic. În cadrul scopului propus, primordial, au fost îmbinate studiul jurisprudenței 

islamice sunnite, având ca bază cele patru școli sau teorii de jurisprudență: Shafiită, 

Malikită, Hanabila și Hanafită, contextul istoric, prin prisma evenimentelor politice din 

perioada Califatelor, astfel conturându-se ideea că aceste școli sau teoriile de 

jurisprudență islamică s-au dezvoltat și s-au răspândit în funcție de interesele politice ale 

califilor, califatelor, aflate în diverse situații de aversiune, inclusiv de război, practic, 

făcând, în cele din urmă, ca aceste teorii sau școli să fie, însele, reprezentante ale 

islamului politic. 

Odată cu aplicarea în dinamică a teoriei lui Ibh Khaldun, circumscrisă 

segmentului relațiilor internaționale, privind ciclicitatea istoriei, care, de obicei, a fost 

aplicată strict în studiile istorice sau sociologice, dar nu și teologice/religioase, de la 

nivelul califatelor și până în prezent, la nivelul statelor, am regăsit că, în privința 

entităților statale, continuă să se manifeste curente, mișcări sau partide politice cu 

profunde influențe islamice, fie ele și islamiste  generând mai departe o relație liniară de 

tip califat - școli de jurisprudență și state - curente/mișcări sau partide politice aflate sub 

umbrela școlii oficiale adoptate, autohtone sau „importate”, generând noi curente în țara 

gazdă.  

Pe de altă parte, terorismul de esență fundamentalistă a fost analizat și prin prisma 

conceptelor de „pace” și „război” existente în Islam, prin izvoarele primordiale Coranul, 

Sunna și cele patru școli sau teorii de jurisprudență: Malikită, Shafiită, Hanafită și 

Hanabila, ajungând, în prezent, până la amplitudinea curentulului salafit jihadist, 

reprezentat de entitatea teroristă Stat Islamic (DAESH), care, după cum se va vedea, va 

facilita accesul la formulările concluziilor studiului, inițial, în privința semnificației 

jihadului în Coran și Sunna, din punct de vedere religios, dar și istoric, prin aceea că 

jihadul, în sens restrictiv, de „luptă” sau „război”, este permis doar pentru apărare, pentru 

ca, în sens mai larg, interpretarea termenului să comporte și alte semnificații prezente în 

viața de zi cu zi a unui musulman inclusiv, cu referiri la educație, învățământ, cultură și 

muncă etc.  



Cu privire la cele patru școli sau teorii de jurisprudență islamică am regăsit faptul 

că definițiile avansate și prezentate în cadrul lucrării, de înșiși reprezentanții școlilor sau 

ai teoriilor, restrâng sfera jihadului, reducându-l la luptă, fără a preciza, neechivoc, 

semnificația acesteia, cu excepția teoriei hanafite, care îi conferă un oarecare cadru.  

Aceste teorii sau școli au fost elaborate și utilizate în lupta politică internă din 

perioada califatelor, și s-au perpetuat până în prezent în spațiul arabo-islamic așa cum au 

dictat-o interesele fiecărei perioade și fiecărei puteri, fie în a-i combate pe șiiți (exemplul 

Califatului abbasit) și până la a accede și a se menține la putere chiar în cadrul 

comunității sunnite (exemplul Califatului otoman), care a răspândit în întregul spațiu 

administrat școala sau teoria hanafită, încă influentă în Egipt și Iordania, până în zilele 

noastre, raportându-se la curentul salafit jihadist promovat în complicitate cu marile 

puteri, și disputa de pe arena internațională, dintre SUA și Federația Rusă, prin așa-

numiții „afgani arabi”.  

Teoria ciclicității istoriei a lui Ibn Khaldun, după cum va fi evidențiat, se 

dovedește a fi validă și nu întâmplător aleasă, datorită amprentei sau punctului distinct al 

istoriei politice islamice, raportat la o perioadă istorică de referință, oricare ar fi aceasta, 

începând chiar și cu evenimentele incluse în fenomenul „Primăvara Arabă”, când aceste 

curente islamice au acaparat întregul spațiu, lăsând în urmă statul cu tot ceea ce 

presupune acesta, de la simboluri și până la instituții, încercând să recâștige teren prin 

controlul „instrumentelor” islamului politic (moscheea, asociațiile religioase sau partide 

islamice etc.), în contrapartidă, ținând cont de perioada Califatului abbasit (750-1517). 

Acest fapt demonstrează, în mod clar, că în perioada de referință, pentru prima dată în 

lupta politică pentru supremație, s-au folosit teoriile sau școlile de jurisprudență mai sus 

amintite, continuând până la prăbușirea califatelor (1924), astăzi, aceste curente sau 

mișcări, care se manifestă la nivelul statelor, continuă să aibă și să joace un rol similar, 

presupunând că grupul social se constituie și se restrânge pentru a prelua frâiele 

guvernării prin violență. Într-un astfel de caz este și actualul curent salafit jihadist, 

existent la nivelul unei părți a mentalului din interiorul spațiului arabo-islamic.    

Cercetarea efectuată este centrată pe o analiză de cauzalitate cumulativă adoptând 

o metodologie multidisciplinară bazată pe o examinare critică a relației religie (Islam) și 

Putere (islamism sau stat), luând în considerare dimensiunile istorice, economice, 



politice, juridice, religioase și sociale, prin studii de caz elocvente, care au condus la 

desprinderea unor factori, pe diverse paliere multidisciplinare, pentru conceperea unei 

strategii și instrumente de ripostă eficiente, mai ales că fenomenul terorist a căpătat un 

loc bine definit în cadrul amenințările fundamentale la adresa omenirii. 

Abordarea științifică a tematicii multidisciplinare în cauză a fost atât cantitativă 

cât și calitativă, în funcție de fiecare disciplină abordată în parte cunoscând faptul că 

abordarea calitativă este eminamente necesară în testarea ipotezelor de lucru. Studiile 

religioase fac uz de ambele metode în faze alternative, prin abordarea calitativă rezultând 

noi ipoteze, iar prin cea cantitativă realizându-se testarea lor, într-o manieră critică și 

imparțială.  

Una dintre atribuțiile unei discipline mature o constituie abilitatea de a face 

predicții, care, mai departe, să poate fi folosită în testarea teoriilor științifice. Predicțiile 

nu trebuie neapărat să prevadă evenimente viitoare; ele pot veni în ajutor oferind 

explicații asupra a ceea ce a constituit evenimente în trecut, așa cum, în cazul nostru, s-a 

constituit abordarea școlilor sau a teoriilor de jurisprudență în perioada califatelor, până 

la curente și mișcări, la nivelul statelor din contemporaneitate, demonstrate prin studiile 

de caz înaintate: nașterea statului modern Arabia Saudită și moscheea Al-Azhar.  

Noutătea temei abordate este evidențiată de faptul că analiza fenomenului terorist 

prin prisma relației Islam - islamism este corelată cu evoluția istorică a societății arabo-

islamice plecând de la apariția Islamului și până în prezent. Deși literatura în domeniul 

terorismului este bogată, cercetarea prezintă particularitatea unei abordări 

transdisciplinare urmând firul principalelor evenimente din lumea musulmană și arabă.  

În acest context s-au conturat patru mari ipoteze de lucru, pe baza cărora s-a 

dezvoltat structura și conținutul ideatic al tezei.  

- prima ipoteză are ca punct de plecare dinamica și conținutul relației Islam – 

islamism, adecvată evoluției istorice; 

- a doua ipoteză se băzează pe particularitățile geografice, istorice și culturale ale 

acestui areal; 

- a treia ipoteză se bazează pe raportarea la interpretarea lingvistică a limbii 

arabe vorbite la textele religioase; 



- a patra ipoteză se bazează pe analiza extinctivă a textului religios din Coran, pe 

interpretarea acestuia, pus în relație cu discursul fundamentalist promovat de diverse 

entități, identificând acei factori de cauzalitate - interni și externi -  potențatori ai 

fenomenului terorist, dar și abaterile de la Coran și ceea ce semnifică Islamul. 

Ansamblul ipotezelor a determinat o analiză complexă a problematicii în cauză, 

prin studierea fenomenului terorist în sine și înțelegerea mecanismelor de emergență, 

dezvoltare și diseminare intrasocială, constituind o temă de actualitate, nu doar la nivel 

României, dar și la nivelul întregii comunități internaționale.  

 

1. Primul capitol este intitulat “RELAȚIA DINTRE TEXTUL RELIGIOS 

ȘI TERORISMUL FUNDAMANTALIST ISLAMIC”, structuart pe patru subcapitole, 

care ne-au permis cunoașterea și aprofundarea izvoarelor textului religious în Islam ca 

mai apoi să putem realiza o analiză a statelor arabe, musulmane sunnite sub influența 

teoriilor sau a școlilor de jurisprudență islamică sunnită: Shafiita, Malikită, Hanabila și 

Hanafită precum și a principalelor curente sau mișcări existente în spațiul de referință.  

Având în vedere studiile de caz înaintate în teză vom da ca exemplu ilustrativ în 

cadrul acestui rezumat Regatul Arabiei Saudite unde oficialii încurajează o imagine a 

unui stat omogen din punctul de vedere al alcătuirii populației, spijinind, în același timp, 

curentul wahhabit, izvorât din teoria sau școala de jurisprudență Hanabila. Realitatea îi 

contrazice însă pe oficiali, astfel că, în prezent, regatul ni se relevă ca un stat eterogen, 

din punct de vedere al alcătuirii populației, culturii, originii, dialectelor, riturilor islamice, 

teoriilor sau școlilor de jurisprudență adoptate la nivelul comunităților sunnită și șiită, al 

geografiei și chiar al istoriei politice. Arealul saudit este practic compus dintr-un spectru 

larg de populații „unificate” într-un singur cadru politic, informal, în 1926 și oficial, în 

1932, sub denumirea oficială actuală.  

Harta școlilor sau a teoriilor regăsite în spațiul de referință comportă 

corespondențe cu harta geografică și politică a localităților regatului, astfel încât se poate 

afirma că societatea saudită este, concomitent, o „societate a minorităților”, unde nicio 



minoritate nu constituie o treime din numărul de locuitori ai regatului, constituit în patru 

regiuni principale: Najad, Hijaz, Asir-Fizan-Najran și Qatif-Ihsaa1. 

În Arabia Saudită partidele sunt interzise prin lege, fiind o monarhie absolutistă 

(teocrație), însă legea se arată permisivă în privința înființării asociațiilor societății civile, 

autorizate de Ministerul Afacerilor Sociale. De asemenea, în regat nu există lege penală, 

aceasta fiind în curs de elaborare, urmând să includă pedepse clare care vor rămâne la 

latitudinea exclusivă a judecătorului, în funcție de capacitatea sa intelectuală și de 

interpretarea proprie a textului Sharia ceea ce indică o practică juridică neunitară.  

Școala sau teoria Hanabila, adoptată la nivel de stat, dar și curentul wahhabit 

(tragându-și seva din teoria menționată specifică sistemului de guvernare absolutist), a 

sistemului de drept, a celui social și economic - de altfel, toate construite în deplin acord 

cu teoria Hanabila și Sharia interpretată conform respectivei școli sau teorii - face ca 

Arabia Saudită să se profileze un stat ermetic, cu o politică de stat actuală, care tinde să 

conducă la o implozie socială și care, în trecut, și-a dovedit ineficiența, așa cum o 

dovedește istoria.  

Acest eșec a început deja să capete vizibilitate prin „exportul” de violență al 

mișcărilor salafite, care s-au dezoltat în interiorul țării ca mișcări de opoziție față de clasa 

politică, diversificându-se și generând revolte, chiar și atacurile teroriste pe teritoriul 

Arabiei Saudite, și nu numai.   

Concluzia este confirmată de revoltele Primăverii Arabe care a cuprins tânăra 

generație saudită, militantă, în prezent, pentru o monarhie constituțională, deziderat care 

este realizabil din punct de vedere religios (deci și juridic), având în vedere faptul că 

statul este o teocrație, prin apelarea la școala sau teoria shafiită, apreciată „punte” între 

Ahl Al-Raii și Ahl-Al-Hadith, și care deja păstorește un număr de monarhii 

constituționale, mai ales că școala sau teoria hanabila permite apelarea la o altă teorie de 

jurisprudență, când teoria inițială își dovedește lipsa de aplicabilitate.  

                                                           
1
 � Regiunea Qatif-Ihsaa abundă în petrol, de altfel, fiind regiunea unde a fost descoperit puțul 

petrolier Ghawar în 1948, producția sa echivalând 50-70% din totalul producției de petrol din Arabia 

Saudită. Teritoriul este locuit de populație majoritară de rit șiit 

 



În primul capitol al lucrării a fost abordată și problematica Fatwa2 desemnând un 

proces raţional, cognitiv, cu dublu sens: primul sens este a dezvălui o opinie, a prezenta 

un mod de gândire sau un parcurs pentru a ajunge la o concluzie printr-o manieră logică 

şi clară, iar al doilea, este tinereţe, ceea care emană forţă şi determinare. 

De-a lungul timpului au existat mai multe definiţii date Fatwa, însă pentru o mai 

bună acurateţe şi pentru a veni în sprijinul cercetării au fost analizate definiţiile 

convergente spre a prezenta o hotărâre din domeniul teologic, ţinând cont de Sharia şi 

implicit de voinţa lui Allah prin respectarea cuvântului său, fără ca aceasta să fie 

obligatorie de îndeplinit sau de pus în practică. Partea a doua a definiţiei, care prevede că 

nu este o obligaţie ce trebuie îndeplinită sau pusă în practică, apare ca o necesitate utilă 

pentru a face deosebirea între o hotărâre judecătorească și una teologică. Deci imamul, 

shehul sau muftiul, în funcţie de limbă sau dialect, emitenți ai unui asemenea decret, îi 

îndrumă pe musulmani spre calea dreaptă, fără a-i obliga în vreun fel să respecte 

hotărârea sa, în timp ce o hotărâre judecătorească este obligatorie din momentul 

pronunţării ei.  

O altă diferenţă majoră între Fatwa şi hotărârea judecătorească apare din punctul de 

vedere al consecințelor pe care le generează cele două. Fatwa, odată emisă, se 

răspândeşte şi poate fi îmbrăţişată de un număr mare de persoane din întregul spaţiu 

islamic, pe când o hotărâre judecătorească nu trece, de obicei, dincolo de graniţa instanţei 

şi priveşte direct persoanele în cauză.  

Dacă vom privi din punctul de vedere al specializării, vom constata, de asemenea, 

că hotărârea judecătorească este emisă, post factum, pe bază de dovezi, pe când Fatwa 

priveşte toate aspectele Shariei imamul transformându-se în „purtătorul de cuvânt” al lui 

Allah. De aici putem aprecia rolul imamului care emite Fatwa, mai cu seamă că în 

Coran, Allah îi îndeamnă astfel pe enoriaşi: „Credincioşilor, să daţi ascultare lui Allah, 

Profetului său, dar şi diriguitorilor”3. De asemenea, din cele afirmate anterior, putem 

observa importanţa majoră pe care o are Fatwa, prin răspândirea în societate, devenind 

                                                           
2
 � www.alifta.net. 

3
 � Surat Al-Nissa, versetul 59,  în Coranul Sfânt cu explicaţii (Ibn Khathir), autor Ismael Ben Omar 

Ben Khatir Al-Qorshi Al-Dimashqi Abu Al-Gadaa Emad Al-Din, Editura publicaţia Dar Al-Taiba, 1999. 



astfel, un model de comportament civic, poate şi pentru mai multe generaţii. În schimb, 

dacă se dovedeşte a fi  injustă şi incorectă poate aduce mari prejudicii, aşa cum este 

stipulat şi în Coran: „Allah a interzis monstruozităţile, a interzis nesupunerea, 

neîndreptăţirea altora, de a i se asocia fără ca el să fi trimis vreo poruncă în acest sens şi 

în egală măsură v-a interzis să afirmaţi despre El ceea ce nu cunoaşteţi”4. De aceea, 

imamul, shehul sau muftiul (cei care emit Fatwa) vor trebui să îndeplinească anumite 

condiţii şi să posede anumite calităţi pentru a se ridica la înălţimea misiunii pe care o au. 

 Majoritatea ulama sunt de părere că persoana care va emite Fatwa va trebui să 

respecte şi să aibă aceleaşi calităţi pe care le posedă un Mujahed, fiindcă, de fapt, şi el se 

străduieşte, iar persoanele care nu ajung la Ijtihad sunt denumite Muqaled (imitator). 

Imamul Al-Shafii a fost printre primii care au scris despre condiţia de Ijtihad, 

elaborând, totodată, o definiţie cât se poate de clară în acest sens: „Nu va recurge la a 

aprecia decât cel care stăpâneşte cu adevarată desăvârşire modalitatea de apreciere, iar în 

acest sens mă refer la cel care a dobândit ştiinţa necesară şi este stăpân pe tot ceea ce 

presupune Cartea lui Allah, de la obligaţie, sens, copie, copist, general, special, 

îndrumare şi poate ajunge, prin raţionament, la o hotărâre, care poate fi elaborată prin 

Tawil (interpretare) având în vedere Coranul, Sunna Profetului, Ijmaa şi Qias, în funcţie 

de ce se impune în fiecare situaţie în parte, precum, în egală măsură, nu se poate aprecia 

fără a cunoaşte tot trecutul, conform Sunna, dar şi afirmaţiile predecesorilor (Al-Sulof), 

unde s-a întrunit Ijmaa, dar şi divergenţele emergente şi ale graiului arabilor”. De 

asemenea, alţi imami au presupus că, la prezenta definiţie, elaborată de imamul Al-Shafii, 

a condiţiilor ce trebuie întrunite pentru a realiza strădania şi, implicit, a emite Fatwa, ar 

trebui să se presupună şi buna credinţă. 

Așadar, fiecare cuvânt pe care îl rosteşte un imam şi fiecare hotărâre reprezintă, în 

fapt, o „carte” pe care o respectă imitatorii şi un comportament pe care-l adoptă 

credincioşii, şi nu o slăvire a unui imam sau a altuia, aşa cum prevede Coranul: „Dacă nu 

ştiţi, întrebaţi-i pe oamenii învăţaţi”5 şi „Cei care ascund Cărţile, pe care Allah le-a 

                                                           
4
 � Surat Al-Araaf, versetul 33, în Coranul Sfânt cu explicaţii (Ibn Khathir), autor Ismael Ben Omar 

Ben Khatir Al-Qorshi Al-Dimashqi Abu Al-Gadaa Emad Al-Din, Editura publicaţia Dar Al-Taiba, 1999.  

5
 � Ibidem, surat Al-Nahl, versetul 43.   



pogorât şi prin aceasta obţin un preţ mic, sunt cei care vor avea în burtă numai foc, 

deoarece cu aceasta se vor hrăni”6.  

În continuare și pentru a înţelege mai bine rolul Fatwa în societate şi cum operează 

s-a exemplificat prin a analiza situaţiei existente în mai multe state, fiecare dintre ele 

adepte ale unei teorii și pentru a păstra aceiași linie pe care s-a construit prezentul 

rezumat vom lua ca exemplu Regatul Arabiei Saudite, unde conform Decretului Regal 

emis în august 2010, Instituţia Marilor Ulama (teologii) constituie forul religios superior 

în regat, monarhul fiind cel care numeşte membrii instituţiei mai sus amintite.  

De menţionat este că în cadrul reorganizării, care a avut loc în februarie 2009, 

printr-un ordin al regelui Abed Al-Allah, pe de o parte, a crescut numărul de membri ai 

instituţiei ajungând la 21 de membri, iar pe de altă parte, şi pentru prima dată în istorie, a 

diversificat alcătuirea ei pentru a cuprinde şi reprezentanţi ai tuturor celor patru teorii sau 

crezuri sunnite şi nu doar cel Hanafit pe lângă cel oficial adoptat de stat, şi anume 

Hanabila.  

La emiterea ordinului regal a reacţionat îndată şi Ministerul Afacerilor Islamice al 

Înzestrării, Chemării şi Îndrumării, cerându-le tuturor clericilor să se conformeze 

ordinului întocmai, mai ales în ceea ce priveşte emiterea Fatwa, dar şi în ceea ce priveşte 

predicile de vineri etc. 

Teoria sau școala de jurisprudență adoptată oficial în Regatul Arabiei Saudite7, 

după care se emite şi Fatwa este, desigur, Hanabila, cea mai conservatoare din cele patru 

teorii sunnite şi salafite. Nu se cunoaşte cu exactitate motivul pentru care aceasta a fost 

adoptată ca teorie oficială, iar părerile, desigur, abundă, unii considerând că a fost 

opțiunea ulama (a teologilor), alţii că a fost alegerea imamului Mohamad Ben Abed Al-

Wahhab, care a fost contemporan cu naşterea statului saudit modern şi care a răspândit 

ulterior în regat această teorie.  

 

2. Cel de al doilea capitol intitulat  “TERORISMUL 

FUNDAMENTALIST ISLAMIC VS. ISLAM - TEORIA CICLICITĂȚII 

                                                           
6
 � Ibidem, surat Al-Baqara, versetul 174.   

7
 � http://fatwa.islamweb.net. 



ISTORIEI, AVANSATĂ DE IBN KHALDUN, APLICATĂ ÎN DINAMICĂ, DE LA 

NIVELUL CALIFATELOR, LA CEL AL STATELOR”  este structurat pe trei 

subcapitole permițându-ne că după îmbinarea studiului religios al jurisprudenței islamice 

sunnite, a celor patru școli sau teorii de jurisprudență cu istoria prin contextul 

evenimentelor politice ce s-au succedat în perioada califatelor să putem evidenția 

modalitatea de răspândire și dezvoltare a acestor școli sau teorii, și cum au ajuns să fie  

reprezentantele islamului politic prin raportare la interesele politice ale califilor, a 

califatelor, aflate pe poziții divergente sau război. Mai departe, aplicând teoria lui Ibh 

Khaldun în dinamică, din secolul al XIII-lea, circumscrisă disciplinei relațiilor 

internaționale, cu referire explicită la ciclicitatea istoriei, de la nivelul califatelor și până 

în prezent la nivelul statelor, am stabilit faptul că, la nivelul țărilor islamice, continuă să 

se manifeste curente, mișcări sau partide politice de orientări religioase, fie de sorginte 

fundamentalistă sau legalizate, de aici putând lesne deduce existența unei ecuații liniare 

cu privire la islamul politic de tip califate - școli de jurisprudență și state - curente/mișcări 

sau partide politice, sub umbrela școlii oficiale adoptate, autohtone sau „importate”, 

generând noi curente în țară gazdă, curente sau entități politice care pot fi autohtone și 

operabile dupa teoria jurisprudențială adoptată oficial, așa cum am amintit, la nivel de 

stat, sau pot fi „importate” și operabile, după alte teorii, în statul gazdă, generând noi 

curente făcând că studiul să se îndrepte către o analiză a țărilor arabe de rit  sunnit sub 

influența școlilor sau a teoriilor adoptate oficial, dar și a principalelor curente/mișcări sau 

partide politice islamice.  

 Aceste entități politice se regăsesc prezente pe teritoriul unui stat prin prisma 

evoluției sale, al adaptabilității la contextul internațional prezent din punct de vedere 

economic, politic și social.  De asemenea, terorismul de expresie fundamentalist islamică 

a fost analizat și prin prisma conceptelor de „pace” și „război”, explicate în religia 

islamică, având la bază izvoarele primordiale Coranul, Sunna și cele patru școli sau teorii 

de jurisprudență, ajungând, în prezent, la curentul salafit jihadist, reprezentat de entitatea 

teroristă Stat Islamic (DAESH). Cercetarea mi-a permis să concluzionez referitor la 

semnificația Jihadului în Coran și Sunna, din punct de vedere religios, dar și istoric, prin 

aceea că Jihadul, stricto sensu, (luptă sau război), este permis doar pentru apărare, în sens 



mai larg, termenul comportând și alte aspecte cu reflectare în viața de zi cu zi a unui 

musulman (moralitate, educație, învățământ, cultură și muncă etc.).  

Privitor la cele patru școli sau teorii de jurisprudență, am constatat că definițiile 

ilustrate în cadrul studiului de reprezentanții școlilor sau a teoriilor restrâng sfera 

Jihadului la semnificația cuvântului „luptă”, fără a preciza cu claritate semnificația 

acestuia, cu excepția teoriei hanafite, care conferă un oarecare cadru, și acela, relativ. 

Definițiile lasă loc interpretării, plasându-le în fața a două situații:  

- prima, care statuează obligația continuă a luptei pentru răspândirea Islamului; 

- a doua, care privește lupta în sens de război, o datorie, care se impune în 

situație de excepție, o apărare, în răspuns la un atac, excluzând răspândirea Islamului.  

Insistând asupra cadrului religios prin prisma Coranului și a Sunnei regăsim că 

„lupta” pentru răspândirea Islamului trebuie condusă pe cale pașnică, prin predică, 

dovadă, exemplul pozitiv etc. Știind că, atât Coranul, cât și Sunna sunt izvoare principale 

ale jurisprudenței islamice, ele anulează prima situație, care statuează obligația de 

răspândire a Islamului fiind doar o „născocire” politică din perioada califatelor, când 

aceste teorii au fost elaborate și utilizate în lupta politică internă și care s-a perpetuat până 

în prezent în spațiul arabo-islamic, așa cum au dictat-o interesele fiecărei perioade și a 

fiecărei puteri, și anume, fie în a-i combate pe șiiți, exemplul Califatului abbasit, până la 

a accede și a se menține la putere chiar în cadrul comunității sunnite exemplul califatului 

otoman, care a răspândit școala sau teoria hanafită, în întregul spațiu administrat, cu 

influențe în Egipt și Iordania, până în zilele noastre, raportând la curentul salafit jihadist 

promovat în complicitate cu marile puteri, element al manipulării și conflictelor latente 

pe arena internațională, existente între SUA și Federația Rusă, având ca unic interes, 

Afganistanul.  

Pentru validarea teoriei ciclicității istoriei, avansată de Ibn Khaldun, prin prisma 

conceptelor de „naștere” și „declin” ale teoriei amintite, din nou, demersul științific este 

validat, semnalând declinul Islamului politic, pe de o parte, din cauza lipsei de viziune a 

partidelor islamice și a unui program coerent de guvernare, iar pe de altă parte, din cauza 

mișcărilor jihadiste, care ne dovedesc serioase clivaje în raport cu religia islamică, așa 

cum s-a dovedit prin expunerea unor explicații oferite de textul coranic și cel al Sunnei, 

izvoare principale de legiferare a acestei religii. 



Mai departe, aplicând, și la acest nivel, al fragmentării și dizolvării Imperiului 

Otoman și constituirii statului modern Arabia Saudită, a teoriei Ciclicității Istoriei, 

avansate de Ibn Khaldun, va fi reîntâlnită și reconformată ecuația liniară califate - teorii 

sau școli de jurisprudență și state - curente/mișcări sau partide, teorie din nou validată, 

prin demonstrarea ipotezei că religia a fost inclusă adesea în procesul de manipulare 

statală în scopuri politice. 

Demonstrând și în sens invers, o altă concluzie în relație cu nașterea entităților 

fundamentaliste, care constituie o manipulare clară a religiei, al cărei punct de plecare a 

constituit-o răfuiala politica pe scena internațională între cele două puteri mondiale, SUA 

și Federația Rusă, prin apelarea la afganii arabi, care ulterior avea să devină rețeaua 

teroristă Al-Qaeda, culminând cu apariția entității teroriste Stat Islamic am constatat că 

religia și politica, așa cum s-a dovedit de-a lungul istoriei, continuă să constituie, chiar 

dacă separat, două forțe, în fapt, una singură, în ceea ce privește legitimitatea în actul de 

conducere, atât la nivel local, regional și internațional. 

Califatul a fost aclamat și mult vehiculat în ultima perioadă, atât de entitățile 

fundamentaliste, dar și de unele partide islamice, între care amintim Frații Musulmani 

(Egipt), fapt care a condus ca, în cadrul studiului, să definesc rolul „califatului islamic” în 

cadrul comunității arabe. Demersul științific pe această componentă a debutat cu 

semnificația califatului în Coran, Sunna și semnificația eronată avansată de entitățile 

jihadiste, care leagă instituirea acestuia de tawhid (realizarea și afirmarea unicității) ca 

mai apoi să se îndrepte spre istorie rămând și în sfera disciplinei relațiilor internaționale, 

a teoriei formulate încă din secolul al XIII-lea, afirmând că, înainte de apariția Islamului, 

teritoriile arabe erau administrate, fie de romani, fie de persani, iar după apariția acestei 

religii, s-a putut vorbi de existența unui stat islamic, fondat de Profet.  

După decesul Profetului (632, Medina) a fost ales în mod liber, calif, Abu Baker 

Al-Seedeq (primul califa rashid), urmat de Omar, Othman și Ali, care încheie perioada 

califilor rashidun, personaje istorice care au fost alese în mod liber de către musulmani, 

ceea ce a reprezentat o premieră în spațiul arab, și nu numai. Acest progres nu s-a putut 

susține datorită triburilor arabe, urmașul Muawia reușind să transfere conducerea, din 

nou, la nivel de trib, unde succesiunea se realiza ereditar.  



De altfel, istoria acestui spațiu a continuat să abunde cu astfel de exemple, de la 

debarcarea dinastiei ummaide de către dinastia abbasidă care, într-un final, a fost slăbită, 

destrămându-se din interior, constituindu-se în state mici, care a condus în cele, din urmă, 

la fragmentarea califatului, moment al apariției statului Egipt, fondat chiar de paznicii 

numiți de Abbasiți, care făceau parte din corpul armatei.  

Otomanii au controlat spațiul arab până la prăbușirea întregului sistem al 

califatelor în 1924 suferind același proces al erodării din interior, datorat apariției 

diferitelor state, cărora li se acordase o autoritate formală sau parțială, spre exemplu, 

Regatul lui Mohamad Ali din Egipt, Al-Bayat din Algeria, Al-Dayat în Tunisia, Zaiadiții 

în Yemen și triburile arabe din Golf și Najad din care au rezultat prezentele state arabe.  

Se poate aprecia că rolul califatului în comunitățile arabe este unul exclusiv 

spiritual, în care orânduirea lumii ar fi realizată prin cuvântul lui Allah, la care aspiră 

orice musulman, dar realitatea momentului nu favorizează constituirea califatului, însă nu 

este exclusă, pe viitor, constituirea unei colaborări economice și culturale pe modelul 

Uniunii Europene, la nivelul statelor arabe, sub patronajul Arabiei Saudite, hegemon 

regional și aspirant pe plan global. 

 

3. Cel de al treilea capitol este intitulat “TERORISMUL 

FUNDAMENTALIST ISLAMIC. VIZIUNI ȘI PERCEPȚII OCCIDENTALE”  este 

structurat pe trei subcapitole în cadrul cărora au fost abordate „valurile jihadiste” în 

vederea identificării factorilor interni și externi, economici, sociali, instituționali și 

juridici, care au stat la baza proliferării discursului fundamentalist și care au condus la 

apariția entităților teroriste.  

Studiul a debutat cu analiza discursului fundamentalist promovat de Qutb prin 

scrierile sale pentru a răspunde la întrebarea: Care este motivul pentru care operele 

acestuia continuă să fie studiate ?  

După o primă lectură observăm că problema ideologică inițiată de Qutb dezvăluie 

originea sa filologică, care i-a și conferit dreptul și oportunitatea de a deveni un critic 

literar de mare succes prin sensibilitatea pe care a manifestat-o în scrierile sale 

caracterizate prin romantism, însă neajunsul unor opere de-ale sale provine de la faptul că 

acesta nu a beneficiat de educație teologică rezultând fără echivoc neajunsul manifestat 



de acesta în interpretarea textelor Coranului. El, practic, a expus propria viziune și 

filosofie, transformate în ideologie, datorită intereselor politice ale vremii, atât ale 

islamiștilor, dar și ale clasei politice, care s-au folosit de acesta pentru a-și atinge 

scopurile, până la un anumit punct. 

Primul pas al demersului științific, pe acest palier, a presupus o radiografie a 

operelor qutbiene, începând cu cărțile de critică literară : Cărți și personalități și Critică 

literară - origini și abordare, după care au fost analizate și cărțile sale de „filosofie” 

islamică: Dreptatea socială în Islam și În umbra Coranului.  

Lucrarea În umbra Coranului, conține efortul autorului de elaborare și dezvoltare 

a stilisticii Coranului, reprezentând astfel o premieră în spațiul arab, dar și în lumea 

musulmană, mai ales în domeniul filologiei, sub aserțiunea că, din nou, a depășit cadrul 

pentru care a fost instruit. Chiar și apelând la explicațiile Coranului, avansate de Al-Tabri 

și Ibn Khatir, autorul, practic, s-a concentrat asupra muzicalității, imaginilor, umbrelor pe 

care le imprimă cuvintele, astfel că nu putem încadra volumul său, în rândul  operei 

religioase. Cu toate acestea, consider că scrierile sale vor fi în continuare studiate, având 

în vedere premiera mai sus amintită în interiorul lumii islamice.  

Pentru a avea o imagine de ansamblu, în continuare, am procedat la o analiză a 

mediului social, economic, politic, juridic și instituțional al Egiptului contemporan vieții 

lui Qutb, realizând, mai întâi, o retrospectivă istorică a apariției Islamului în Egipt, 

evenimentele precursoare Revoluției din 1952 ajungând la Egiptul contemporan lui Qutb 

și relația acestuia cu președintele egiptean Nasser, culminând cu o evaluare a contextului 

religios instituțional din statul menționat prin Moscheea Al-Azhar, menită a aduce 

clarificări și asupra altor factori contributori la proliferarea temelor și discursului 

fundamentalist. 

 Teoria lui Ibn Khaldun, Ciclicitatea istoriei, vine, din nou, să ne demonstreze că 

în perioada Califatului, încă înainte de apariția imperialismului occidental, s-au elaborat 

teorii de jurisprudență, ulterior transformate în curse politice, în scopul asigurării sau 

menținerii hegemoniei, acest fapt identificat permițându-mi realizarea unei relații liniare 

între comportamentul entităților, incluzând Califatul (sau mai bine spus califatele), care s-

au menținut și în cazul statelor fapt demonstrat și aplicabil și în cazul Egiptului, unde 

demonstrația mea se menține, fiind foarte vizibilă acapararea de către stat a Moscheei Al-



Azhar, construită mai întâi ca așezământ religios și școală șiită, transformată ulterior în 

moschee și școală sunnită, după care, în perioada formării statului egiptean modern 

național și suveran, au fost introduse materii seculare. Așadar, schimbarea este una 

aleatorie, realizată prin religie, culminând cu apariția terorismului, într-o oarecare 

măsură, între altele, reprezentând și o rezistență la schimbare. 

 Prin acapararea Moscheei Al-Azhar, statul a dorit o contrapondere la influența 

Frațiilor Musulmani a căror popularitate era și rămâne crescută în rândul populației 

egiptene și la nivelul lumii arabe și musulmane, în general, ceea ce demonstrează, fără 

echivoc, amestecul statului, politicului, care a dorit chiar o joncțiune între prevederile 

Islamului și programele sau politicile de guvernare, astfel ca, în cele din urmă, să capete 

legitimitate în actul de guvernare, dar și accept popular, mergând chiar și mai departe, 

până la utilizarea mass-media (spre exemplu, Manbar Al-Islam și Saut Al-Arab), astfel 

politicul din Egipt, dar și din lumea arabă, alterând menirea religiei, în sine, ca de altfel, 

alături de organizațiile islamice extremiste. Drept urmare, asistăm astăzi la acte de 

terorism pe plan mondial, îndreptate, în țările arabe, împotriva guvernelor naționale, sub 

forma „mișcărilor de rezistență”, dar și împotriva „vestului”, percepute suportere ale 

guvernelor naționale ale statelor, pe de o parte, iar pe de altă parte, pentru acapararea 

puterii și afirmarea identității, în context internațional.  

 Demersul științific s-a îndreptat spre al doilea val jihadist - actorul global Osama 

Ben Laden și entitatea Al-Qaeda - globalizând conceptul de Jihad în viziune 

fundamentalistă adresat întregii Umma (comunitatea credincioșilor musulmani). Al-

Qaeda, de altfel, constituie exemplul cel mai elocvent al relației globalizare-terorism 

internațional, mai ales că în perioada „Războiului rece” studiul fenomenului terorist a fost 

insuficient abordat, chiar încurajat prin comportamentul statelor, care s-au focusat pe 

confruntarea Est - Vest.  

 Entitatea teroristă Al-Qaeda a fost studiată din mai multe puncte de vedere 

pentru a sublinia și releva unele aspecte în completarea tabolului de constituire și pentru a 

oferi explicații la ceea ce a devenit și reprezintă, la momentul actual, chiar și prin studiile 

urmate de Osama Ben Laden, explicând, totodată, înțelegerea provenienței și a influenței 

salafite din Arabia Saudită în cea specifică Fraților Musulmani, precum și a conceptului 

de salvgardare a Islamului pentru Frații Musulmani, tradus în existența partidelor 



politice, iar pentru salafiții jihadiști, prin Jihadul în vederea instituirii Statului islamic, 

deci al unui „califat islamic”, clamat, ani la rândul, de entitatea teroristă DAESH.   

Fiecare dintre acești lideri fundamentaliști, începând de la Abed Al-Allah Azzam 

și până la Al-Zarqawi, a legat problemele din propria țară cu problemele întregii 

organizații, astfel încât, treptat, strategia Al-Qaeda s-a schimbat complet, producându-se 

o descentralizare a structurii organizaționale, devenind globală prin instaurarea filialelor, 

care s-au manifestat, mai apoi, ca „mișcări regionale islamice de rezistență armate” prin 

care diverși lideri Al-Qaeda locali au putut să-și focuseze și să-și direcționeze 

operațiunile, câștigând un și mai mare suport popular.  

Au reușit să se legitimeze pe plan intern în fiecare stat în parte, atât pe plan tribal, 

etnic, religios, adăugând mai apoi și o dimensiune tactică, care le-a permis o pătrundere 

mai facilă în alte state musulmane, pe fondul instabilității politice, a practicilor represive 

a guvernanților, a unei economii precare și a unei conduceri tiranice. Astfel, pe ansamblu, 

organizația a părut a fi o „mișcare de eliberare națională de sorginte islamică”. Al-Qaeda 

nu dorește să piardă acest avantaj tactic, pe care l-a dobândit în timp ca organizație 

globală, în favoarea Statului Islamic, pe care îl privește ca pe un proiect venit înainte de 

vreme.   

Totuși, în zilele noastre, jihadismul s-a întărit și a ajuns să poată susține și o 

divizare ideologică, geografică, chiar să treacă și de bariera lingvistică. În concluzie, 

efortul de combatere judicioasă a lui DAESH trebuie să se îndrepte spre studiul islamului, 

prin sursa sa primordială, textul Coranului, care, de altfel, reprezintă și sursa primordială 

a legiferării jurisprudențiale în Islam.  

Totodată, ideologia proto-Statului Islamic nu va fi combatută prin jurisprudența 

islamică, deci prin cele patru teorii ale sale, domeniul investigat riscând întrepătrunderea 

cu tărâmul islamului politic, de unde au luat ființă aceste orientări sau curente. Spre 

exemplu, curentul salafit, care se află în discuție, este un produs al teoriei jurisprudenței 

hanbalite, după cum s-a văzut că aceste teorii au luat naștere prin voință politică, 

dezvoltându-se, răspândindu-se și exploatate politic. 

Așa cum s-a arătat, cât privește conceptele doctrinare, dar și ideologia proto-

Statului Islamic, autorul concluzionează că toate acestea dețin propria viziune sau 

autoritate în materie de legiferare religioasă, elaborată, în special, de generația tânără de 



mujahidini, precum Ben Ali, care, de altfel, a afirmat că Statul Islamic este asemănător cu 

statul wahhabit la începutul alcătuirii sale, și reprezintă adevărata moștenire salafită și 

wahhabită, semnalând  o altă ideologie, de această dată promovată de Mohamad Abed 

Al-Wahhab Al-Najdi, pericolul acestei ideologii emanând din pretinsa statalitate a 

entității avansând chiar un exemplu prin constituirea statului modern Arabia Saudită, în 

ciuda faptului că lucrările sale reprezentative: Kitab Al-Tawheed, Kitab Al-Kabaer și 

Saad Al-Tharee, la o primă analiză, reprezintă un tot unitar, o succesiune, care nu trebuie 

ignorată, fiindcă în prima carte autorul relatează conceptul de tawheed (unitate), 

deschizând porți, în a doua sunt dezvăluite marile păcate, iar o a treia, închide aceste porți 

ce pot genera abateri.  

Se va observa că, în prima din cărți - Kitab Al-Tawheed, autorul, pe parcursul 

elaborării ideologiei sale, a făcut de uz de Coran și de Sunna prin Hadith, nerespectând 

Coranul Tafsir8. În plus, în ceea privește Sunna, autorul nu a verificat veridicitatea 

Hadithurilor invocate. Hadithurile pot fi clasificate în: veridice, mai puțin veridice, slabe 

și foarte slabe, iar verificarea acestora se face, cu precădere, prin raportare la Coran, 

pentru a nu veni în contradicție cu textul acesteia, de unde se poate deduce că autorul a 

tras concluzii exagerate și eronate, pe care le-a preluat pe parcursul cărților următoare.    

Apreciez că viziunea sau autoritatea, în materie de legiferare religioasă, propagată 

de aceste entități, este eronată și nu reprezintă religia islamică, încălcând prevederile 

Coranului și regulile statuate de Profet prin Sunna, dar și primele surse sau izvoare de 

legiferare islamică, concomitent, observând, că religia a fost manipulată în scopuri 

politice, fie ele “legitime”  la nivel de stat sau califat, fie „opozante”, sub forma 

partidelor, organizațiilor, asociațiilor sau diferitelor entități fundamentaliste și teroriste, 

încă de pe vremea califatelor.   

 

4. Cel de al parulea capitol intitulat “ISLAMUL POLITIC ȘI 

GLOBALIZAREA” cuprinzând cinci subcapitole și abordând mai întâi  problematica 

paralelismlor în sistemele de drept mai ales cunoscând că sistemul judiciar în spațiul arab 

                                                           
8
 � Coranul cu textele interpretate și explicate, care conferă cadrul și contextul în care s-au coborât 

suratele asupra Profetului, coroborat cu evenimentele care au circumscris întregul cadru și care nu sunt 

menționate de autor în cadrul Cărților sale  



a fost elaborat de-a lungul timpului, ca rezultat al interacțiunii dintre sistemul islamic și 

cel de inspirație occidentală. Deopotrivă, lumea arabă reține sisteme de guvernare 

prezidențiale și monarhii, ceea ce face ca o apreciere exactă a sistemului judiciar din 

aceste state să fie dificilă și de aceia s-a apelat la o axă reprezentativă cuprinzând statele 

Arabia Saudită, Iordania și Tunisia.  

În plus, pe plan intern, s-a apelat la studiul fiecărei constituții în parte, iar la nivel 

internațional, s-a apelat la studiul documentelor juridice internaționale (convenții și 

tratate) privind drepturile omului, adoptate și ratificate de statul în cauză, care, rareori, 

oglindesc o anumită independență a sistemului judiciar.  

Într-o interpretare nu îndepărtată de realitate, se poate spune că în Arabia Saudită 

nu se poate vorbi de democrație și nici de un sistem judiciar independent, ci de unul 

islamic, de inspirație judiciar traditional califală.  

În cazul Iordaniei, se poate vorbi despre o democrație incipientă, posibil a fi 

consolidată în timp, însă o atenție sporită trebuie acordată Codului Familiei și respectării 

drepturilor femeilor, a minorităților sexuale, dar și a minorității religioase care, conform 

legilor țării, sunt supuse normativului Shariei, de asemenea și moștenirile.  

În cazul Tunisiei, se poate vorbi despre o democrație incipientă posibil a fi 

consolidată în timp, însă o atenție sporită trebuie acordată paradoxurilor existente în 

Constituția țării.  

Gradul de independență a sistemului judiciar în țările arabe nu variază doar dintr-o 

țară la alta, ci și în interiorul aceluiași stat, dintr-o perioadă în alta, fiind influențat de 

considerații de ordin politico-economic și social. De aceea, consider că gradul de 

cooperare dintre mișcările sau partidele islamice, și conducătorii statelor în direcția 

consolidării democrației fragile, este de maximă importanță, atât timp cât în aceste state 

se manifestă un slab pluralism. 

Pentru o mai bună înțelegere a evenimentelor ulterioare din istoria politică a țărilor 

arabe cât și a importanței cooperării dintre partidele islamice și conducătorii statelor 

arabe, în scopul consolidării democrației, în continuare, am inițiat o introspecție a 

sistemului judiciar în perioada vieții Profetului, dar și a celui din perioada califatelor.  

De asemenea, am  putut constata, existența unei relații de interdependență între 

Sharia și despotism, mergând mai departe putând valida, din nou, teoria ciclicității 



istoriei a lui Ibn Khaldun, deoarece, din punct de vedere istoric, cutuma religioasă a fost 

cea responsabilă de concentrarea puterii în mâna conducătorului musulman, care, însă, nu 

mai aplica Sharia, fiind preluată de majoritatea conducătorilor din statele arabe, astfel, 

dând naștere despotismului. Reacția populară împotriva despotismului s-a manifestat în 

funcție de opțiunile mișcărilor islamice existente în fiecare stat în parte și, mai ales, față 

de comportamentul acestora, dar și al statului în cauză, constituind o alternativă la 

despotism. Astfel se poate explica popularitatea acestor mișcări din zilele noastre, dar și 

comportamentul entităților teroriste nestatale, care s-au erijat în apărători ai întregii 

comunități islamice, profitând și speculând în favoarea lor dezordinea internă creată la 

nivelul fiecărui stat.  

Ținând cont că poporul din diferite state arabe, cu ocazia evenimentelor intitulate 

generic Primăvara Arabă, s-a pronunțat pentru democratizare, chiar și tineretul din Arabia 

Saudită, se acreditează concluzia că statele arabe vor trebui să se îndrepte către o justiție 

independentă, în procesul reformării fiind important ca legislativul din aceste state să ia 

inițiativa în acest sens și nu prin executiv, așa cum ne indică practica prezentă.  

Globalizarea în spațiul arabo-islamic, un alt segment al tezei, a reliefat tendința spre 

pierderea controlului statului asupra politicilor economice, pentru ca, mai apoi, guvernele 

statelor arabe să fie considerate marionete, alteori „corupte”, cu acuzele evidente de 

consecințele sociale negative, printre care: creșterea șomajului, a decalajelor dintre salarii 

și profit, creșterea economiei „negre” și „gri”. 

Toate aceste argumente conduc la dispariția ideii de justiție socială și, de asemenea, 

cea a contractului social, pentru noi, iar pentru spațiul arab, nu este de mirare că poporul 

indică adesea „unic răspunzător”, pe șeful statului înconjurat de propria camarilă, potrivit 

cutumei deținută de Sharia, el fiind principalul responsabil pentru integritatea și buna 

stare a propriului popor, după modelul califal, încă adânc întipărit cultural. Totuși, 

revoltele Primăverii Arabe au demonstrat întregii lumi că și conducătorii statelor arabe 

pot fi trași la răspundere pentru corupție, ceea ce poate fi considerat un „pas înainte” 

pentru popor și pentru societatea civilă, care s-a văzut întărită după reacțiile la 

nedreptățile sociale. 

Conflictele din regiunea MENA continuă să fie principalul factor responsabil de 

augmentarea sărăciei, alături de familiile numeroase și prețul petrolului, care afectează 



nivelul ajutoarelor pe care le acordă țările bogate în petrol tărilor mai sărace din zonă. De 

aici se întrevede o altă problemă regională, securitatea alimentară, în ciuda faptului că s-au 

făcut investiții în regiune pentru a asigura suficientă hrană populației, chiar dacă până de 

curând s-a putut menține un nivel acceptabil al numărului de persoane subnutrite, 

comparabil, de altfel, cu cel din țările dezvoltate, excepție făcând Sudanul și Yemenul, 

statele cel mai slab dezvoltate.  

În prezent, criza alimentară se manifestă profund în zonele de conflict, mai exact 

Siria, Irak, Libia și Yemen, dar și în țările învecinate, datorită realității absorbției unui 

mare număr de refugiați. 

Regionalizarea sub umbrela globalizării în regiunea MENA, potrivit modelul 

califatelor își are izvorul în moștenirea culturală comună, care indică faptul că, prin 

aderarea statelor componente ale subregiunii Golf la Organizația Mondială a Comerțului, 

s-au atras investiții străine propulsându-le ca „pivot” pentru subregiunile din Asia de Vest 

și Nordul Africii. Totodată, aceste state s-au poziționat, ca puncte centrale strategice și 

comerciale, iar prin exporturle de resurse naturale s-a produs și internaționalizarea, prin 

dezvoltarea de noi legături, în special cu alte economii emergente din est, colaborare, 

care, de altfel, s-a adâncit în perioada crizei economice globale din 2008. 

 Subregiunea Golf este compusă din state, în majoritatea lor puteri emergente pe 

plan regional și aspirante pe plan global. Aspirațiile pe plan regional se manifestă în 

special prin ajutoarele înaintate celorlalte state arabe din regiune, ajutoare, care își au 

izvorul și legitimitatea în preceptele Islamului, astel ivindu-se și oportunitatea 

amestecului în treburile interne ale altor state din regiune, statele-actori ai regiunii 

Golfului nefiind deloc imparțiali în alegerea cuantumului și în direcționarea ajutoarelor. 

 Cuantumul ajutoarelor acordate s-a dovedit a fi net superior celui înaintat de 

organismele și organizațiile internaționale și au putut fi accesate cu mai puține condiții. În 

plus, ele au fost direcționate și înaintate în vederea sprijinirii unor ideologii și curente 

politice în defavoarea unor rezultate pe plan economic, politic sau social precum 

implementarea reformelor și încurajarea unei transparențe instituționale, prin urmare, 

promovarea unei bune guvernări, dar și a unei responsabilități publice, care au fost 

încălcate prin lipsa de condiționalitate pe care ar fi impus-o organismele internaționale.  



 Comportamentul puterilor emergente din Golf, prin alocarea acestor ajutoare, 

respectă un model califal încă adânc înrădăcinat în spațiul arab, unde, în măsura în care o 

putere islamică își poate asuma conducerea, ea va fi lăsată și încurajată, fără a putea fi 

contestată de o altă putere în respectivul spațiu, iar dacă va fi constestată se va apela la 

competiție, care este privită într-o manieră pozitivă.  

 Este estimat că Arabia Saudită, prin programele de investiții în regiune, până în 

anul 2030, va prelua puterea în regiunea MENA pentru a nu mai menționa și constituirea 

unei armate, care deja acționează în regiune, spre exemplu, în Yemen.  

 Din perspectiva istorică a problematicii cât și a teoriilor relațiilor internaționale, 

prin raportare la teoria lui Ibn Khaldun privind ciclicitatea istoriei, s-a demonstrat 

actualitatea ei prin comportamentul actualelelor state, respectând modelul califatului 

patronat, de această dată, de Arabia Saudită, care, pe viitor va elabora o nouă teorie în 

jurisprudența islamică, apreciată a fi mai puțin conservatoare, aplicabilă întregii regiuni, 

dar și întregii lumi unde există comunități musulmane, cele actuale nefiind satisfăcătoare, 

uneori conducând la fundamentalism prin diferitele viziuni ale autorilor, emergente 

pentru evenimentele politice ale vremii, așa cum s-a demonstrat.  

Geografia a contribuit și ea, în trecut, la apariția mai multor teorii ale 

jurisprudenței islamice, mai ales că așezările umane, în majoritatea statelor regiunii, au 

fost și continuă să fie îndepărate, în principal, datorită condițiilor vitreje de viață, alături 

de Ijtihad (tr. strădanie, aici în sens de competiție), care este și a fost în spiritul Islamului 

. Astăzi, globalizarea vine să micșoreze acestă distanță chiar și în regiunea de interes, dar 

și în întregul spațiu islamic ceea ce confirmă teoria noastră cu privire la Arabia Saudită, 

care se va impune și va unifica, mai departe, întreaga Umma, prin intermediul investițiilor 

majore, prin regionalizare, inițial, doar din punct de vedere economic, ceea ce ne explică 

și comportamentul dinastiilor de conducători, iar  din punct de vedere religios, printr-o 

singură teorie jurisprudențială, pentru a se impune ca autoritate moral-religioasă, practic 

legitimizându-se.  

Această „regionalizare” se va realiza facil, având la bază abolirea Califatului 

(1924) integrând statele arabe, deja formate, prin îmbunătățirea performanțelor 

economice, prin „guvernarea” Arabiei Saudite de tip multi-level având ca scop realizarea 



unui echilibru al dezvoltării economice prin ridicarea nivelului statelor mai slab 

dezvoltate.  

 Autorul opinează că, la nivelul spațiului studiat, regionalizarea, sub umbrela 

globalizării, este realizabilă mai ales că statele arabe sunt noi, care și-au dobândit 

independența acum câteva decenii, unele dintre ele fără a căpăta experiența statelor 

consolidate, sistemul de drept continuând să fie adesea ambiguu, fiind o intrepătrundere 

între Sharia și lege, normele internaționale în domeniu, fiind tratate destul de discutabil.  

 Regionalizarea lumii sunnite în MENA - componenta geopolitică, se va realiza pe 

considerentul economic mai ales că regiunea nu poate fi privită că una atractivă pentru 

investiții având în vedere teritoriul și populația.  

Regionalizarea lumii musulmane sunnite va fi sprijinită și de organizațiile 

internaționale islamice mai ales că religia islamică a permis întotdeauna inovarea și 

regenerarea ei, mai bine zis, plierea și ajustarea, în funcție de timp și spațiu a religiei, prin 

conceptul de Ijtihad, bine cunoscut în Sharia, preluat din Coran.  

În cazul organizațiilor internaționale islamice se poate vorbi de alterglobalism, 

concept distinct de antiglobalizare mai ales că globalizarea favorizează Islamul facându-l 

și mai vizibil, exprimându-se doar ca o platformă consensuală în bătălia împotriva 

globalizării „uniformizate”, în vederea conservării religiei și apărării, respectiv, 

reafirmării identității în context internațional, prin crearea de uniuni și instituții 

alternative la adresa lumii occidentale și internaționale în vederea creării unei „piețe 

comune economice islamice” prin instituțiile bancare de tip islamic, dar și a înfințării și 

operaționalizării organizațiilor militare, spre exemplu, Brațul Armat al Peninsulei, ca 

alternativă incipientă la Alianța Nord Atlantică.   

Proiecții și implicații asupra nucleelor islamice statale dure - Pakistanul și Qatarul 

- datorită geografiei, nu vor putea alege între Arabia Saudită și Iran. Pakistanul va 

proceda ca intotdeauna și va juca rolul de “mediator onest” în relația dintre cele două 

state creând o nouă realitate geopolitică.  

Regionalizarea se va produce treptat și mai intâi pe considerentul economic și va 

cuprinde regiunea MENA sub patronajul Arabiei Saudite ca mai apoi să fie atrase și 

nuclee către “centru” mai ales că existența organizațiilor internaționale islamice a 



presupus încă de la înființare o alternativă la sistemul internațional ajungând că în zilele 

noastre să reprezinte ceea ce numim în prezent alterglobalism.  

Principalele amenințări pe care în viitor le vor avea de înfuntat, atât Arabia 

Saudită, cât și Iranul, sunt cele emergente din interior spațiului, nicidecum din exterior. În 

ambele state este posibilă o implozie a populației de vârstă tînără, care manifestă dorința 

spre democratizarea vieții sociale, la toate acestea adaugându-se evidentele stări de 

insecuritate alimentară și creștere demografică rapidă, care pot fi atenuate prin investiții 

masive în proiecte ambițioase precum NEOM, atât în regiune cât și în alte state ale lumii, 

prin parteneriate economice cu state precum Australia, dar nu numai, la care se mai 

adaugă opoziția - cooperantă sau nu - și entitățile nonstatale, care amenință stabilitatea 

țării, de aici reieșind și importanța combaterii ideologiei promovate de entități cu valențe 

extremist-teroriste, întreprindere care se prefigurează de extremă importanță, mai ales în 

spațiul de referință.  

 

5. În al cincelea capitol intutilat “CONCLUZII ȘI PROPUNERI”  sunt 

zugrăviți factorii, care au condus la apariția terorismului  și în special la proliferarea 

discursului fundamentalist în vederea elaborării strategiilor antiteroriste, care ar trebui să 

se bazeze pe o abordare multidimensională și multidisciplinară, așa cum am mai amintit, 

mai ales că difuzarea propagandei teroriste este facilitată de utilizarea Internetului și a 

mijloacelor de comunicare socială, UE confruntându-se cu amenințarea gravă, în creștere, 

reprezentată de „combatanți străini proveniți din UE”, fapt în măsură să reclame 

adoptarea unor măsuri pentru a preveni, între altele, fenomenul radicalizării, care conduce 

la extremism violent.  

Aceste măsuri reclamă, primordial, tocmai descrierea raportul indisolubil Islam - 

Islamism, în condițiile în care Islamul politic rămâne o ideologie pe cât de mult invocată, 

pe atât de puțin înțeleasă în spațiul occidental. De aceea, prezentul demers științific, 

rezultat al unui îndelung studiu al acestei relații, prin prisma terorismului de expresie 

fundamentalistă, se dorește a fi o analiză complexă, cu fundament multidisciplinar, în 

interiorul căreia fenomenul menționat este analizat cu rigoare științifică, din punct de 

vedere al interpretării asumate a textului religios, al contextului politic, social, economic 

și juridic. 



Spre exemplificare și în scopul acestui rezumat voi înainta câțiva factori, care au 

rezultat în urma analizei a mediului social, economic, politic, juridic și instituțional al 

Egiptului contemporan vieții lui Qutb, realizând, mai întâi, o retrospectivă istorică a 

apariției Islamului în Egipt, evenimentele precursoare Revoluției din 1952 ajungând la 

Egiptul contemporan lui Qutb și relația acestuia cu președintele egiptean Nasser, 

culminând cu o evaluare a contextului religios instituțional din statul menționat ca 

arezultat al studiului de caz Moscheea Al-Azhar, menită a aduce clarificări și asupra altor 

factori contributori la proliferarea temelor și discursului fundamentalist, pentru a 

desprinde, în această etapă, următorii factori:  

- transformarea Egiptului în provincie otomană şi apariţia funcţiei de sheh Al-

Azhar, perioadă care a coincis şi cu apariţia rolului ulama în societatea egipteană; 

- viceregele Mohamad Ali Pasha a realizat cea mai mare ingerinţă în istoria Al-

Azhar, prin numirea lui Mohamad Al-Shanuani în funcţia de sheh Al-Azhar, în ciuda 

faptului că ulama alesese o altă persoană; 

- unul dintre primele programe de industrializare ale Egiptului, realizat în timpul 

lui Mohamad Ali Pasha, bazat pe industria textilă şi militară, care a eşuat parţial; 

- al doilea „val” de industrializare, care a vizat transporturile, printre care şi 

Canalul Suez (1869), de asemenea a eşuat parţial, singurul câștig fiind crearea unei 

relative infrastructuri (utilizată și în present), fără însă a pune bazele unei industrializări 

serioase; 

- ocupaţia britanică, urmare a eşecului economic; 

- dobândirea parțială a independenței statului de sub ocupaţie britanică; 

- Fuad I, primul rege al Egiptului, a fost privit ca „marioneta Vestului”, iar 

Canalul Suez a continuat să fie perceput ca punct focal al ocupaţiei politice şi militare; 

- înfiinţarea organizaţiei Fraţilor Musulmani de către Hassan Al-Banna; 

- manifestarea caracterului transnaţional, global şi incluzionist în cadrul 

Organizaţia Fraţilor Musulmani, în raport cu preceptele şi învăţăturile islamice, cu ocazia 

Congresului al V-lea; 

- inițierea demersului lui Qutb în favoarea unei guvernări islamice; 

- războiul israeliano-arab; 

- uciderea lui Hassan Al-Banna; 



- lovitura militară din stat, condusă de Jamal Abed Al-Nasser; 

- luarea în stăpânire a moscheii Stăpânirea Al-Azhar, pentru contrabalansarea 

influenţei Fraţilor Musulmani; 

- adoptarea unei noi Constituţii prin care se interzice formarea partidelor pe 

criterii religioase; 

- „al treilea val” al industrializării, centrat pe industria grea şi electricitate, care 

ulterior a fost abandonat; 

- prima întemniţare a lui Qutb; 

- desfiinţarea instanţelor Sharia (care conlucrau alături de cele secular, înfiinţate 

de Mohamad Ali Pasha, în secolul XIX-lea);    

- Războiul din Canalul Suez şi Peninsula Sinai declanşat de Marea Britanie şi 

Franţa împotriva Egiptului; 

- reformarea moscheii Al-Azhar, prin subordonarea Ministerului Cultelor 

Religioase; 

- numirea shehului Al-Azhar, realizată la propunerea avansată de ministrul 

preşedintelui; 

- apariţia facultăţilor secular, în cadrul Al-Azhar, pe lângă cele tradiţionale (de 

limbă arabă şi teologie); 

- intrarea unui noi ulama seculari în forul superior al conducerii instituţiei Al-

Azhar;  

- condamnarea și execuția lui Qutb;  

- războaiele de uzură în preajma Canalului Suez şi Peninsulei Sinai;   

- politica (eșuată) Al-Infitah Al-Iqtisadi (tr. de deschidere economică), adoptată 

de președintele egiptean Anwar Al-Sadat;  

- semnarea Tratatului de pace cu Israelul;    

- plecarea lui Mohamad Qutb din Egipt şi stabilirea sa în Arabia Saudită, fiind 

bine cunoscut şi exodul Fraţilor Musulmani în Arabia Saudită, cărora le-a conferit 

protecţie;    

- impactul evenimentelor generate de Primavara Arabă;  

- Noua Constituţie, elaborată în 2014, în perioada interimatului asigurat de 

preşedintele Adli Mansur, care, prin art. 7, consacra reluarea independenței Al-Azhar, 



asemenea shehului acesteia, fără posibilitatea demiterii, legea urmând să completeze 

modalitatea alegerii sale dintre membrii Consiliului Marilor Ulama. 

Demersul științific s-a îndreptat spre al doilea val jihadist - actorul global Osama Ben 

Laden și entitatea Al-Qaeda - globalizând conceptul de Jihad în viziune fundamentalistă 

adresat întregii Umma (comunitatea credincioșilor musulmani). Al-Qaeda, de altfel, 

constituie exemplul cel mai elocvent al relației globalizare-terorism internațional, mai 

ales că în perioada „Războiului rece” studiul fenomenului terorist a fost insuficient 

abordat, chiar încurajat prin comportamentul statelor, care s-au focusat pe confruntarea 

Est - Vest.  

 Pentru a avea o imagine de ansamblu și în scopul lucrării s-a procedat în paralele 

și la studiul “valurilor” teroriste începând cu Abed Al-Allah Azzam și până la entitatea 

DAESH unde altfel s-au desprins și alți factori.  

  Entitatea teroristă Al-Qaeda a fost studiată din mai multe puncte de vedere 

pentru a sublinia și releva unele aspecte în completarea tabolului de constituire și pentru a 

oferi explicații la ceea ce a devenit și reprezintă, la momentul actual, chiar și prin studiile 

urmate de Osama Ben Laden, explicând, totodată, înțelegerea provenienței și a influenței 

salafite din Arabia Saudită în cea specifică Fraților Musulmani, precum și a conceptului 

de salvgardare a Islamului pentru Frații Musulmani, tradus în existența partidelor 

politice, iar pentru salafiții jihadiști, prin Jihadul în vederea instituirii Statului islamic, 

deci al unui „califat islamic”, clamat, ani la rândul, de entitatea teroristă DAESH.  

 Pentru a înțelege ideologia Al-Qaeda am studiat operele scrise de liderii  

entității, de-a lungul timpului, dar și la mesajele propagandistice, începând cu părintele 

spiritual Abed Al-Allah Azzam și opera sa, Alătură-te Caravanei Martirilor, operă care 

privește, în mare parte, Jihadul din Afganistan, dar care și un carater universal în ceea ce 

privește însuși conceptul de Jihad, dorindu-se a conține și răspunsurile adresate autorului 

mujahidinilor și potențialilor mujahidini din întreaga lume.  

 În ceea ce privește opera mai sus amintită, cadrul studiului a fost unul concentrat 

pe comparația viziunii islamiste a autorului (Azzam), în comparație cu textul Islamului, 

în domeniul ducerii Jihadului, utilizând, în acest scop, lucrarea Feqh Al-Sunna, a lui Al-

Saed Sabeq, astfel, demonstrând, pas cu pas, și concluzionând că singurul scop al lui 

Azzam a fost de a clădi „fundamentul” unei „armate a Islamului”, care pe viitor să 



elibereze Palestina, fiind cunoscut că, în timp, Jihadul a fost invocat de diverse entități 

fundamentaliste, fie pentru eliberare națională, fie pentru drepturile minorităților. Deci 

Abed Al-Allah Azzam a contribuit la inspirarea musulmanilor pentru participarea la o 

mișcare militantă transnațională sub „cupola” Islamului.  

 Pentru scopul tezei atenția a fost îndreptată spre discursul lui Ben Laden, 

îndeosebi, din cele două „Declarații” ale acestuia: Declarația de război împotriva 

ocupanților americani a celor două teritorii sfinte din 1996 și Declarația Frontului 

Islamic Mondial îndreptată împotriva evreilor și cruciaților din 1998.  

 După lectura acestor declarații, am observat că liderul Al-Qaeda preia rolul unui 

teolog (ca și alți predecesori) avansând termenul kuffar (necredincioși), nominalizându-i 

pe evrei și creștini, ceea ce este fundamental opus învățăturii Coranului, a sursei 

primordiale de jurisprudență, în realitate, Coranul incluzând cele două categorii în Ahl Al-

Kitab (Oamenii Cărții). Acestora, atât Coranul, Sunna, dar și jurisprudența le-a prevăzut 

un statut și un tratament aparte, excluzând uciderea lor.  

 Cea mai interesantă parte a declarațiilor lui Ben Laden o constituie apariția 

Frontului Islamic Mondial prin alăturarea la Al-Qaeda a lui Ayman Al-Zawahiri „emirul” 

grupului de jihadiști din Egipt, Sheh Min Hamzah secretarul Jamiat-ul Ulama din 

Pakistan și Fazlur Rahman „emirul” mișcării jihadiste din Bangladesh, ceea ce, practic, a 

reprezentat actul de globalizare a Jihadului.  

 În vederea identificării factorilor politici și geografici a fost realizată a 

introspecție a câtorva din lucrările scrise de Al-Zawahiri începând cu lucrarea Cavaleri 

sub drapelul Profetului, unde autorul delimitează clar dușmanul intern (regimurile 

corupte aflate la guvernare), și dușmanul extern (SUA și Israel), nominalizând 

evenimentele directe și indirecte care au condus la ciocnirile dintre islamiști și regim, 

încă de pe vremea președintelui Sadat. 

 Al-Zawahiri era foarte preocupat de găsirea unei „baze”9- unei Qaede - destinate 

Jihadului datorită condițiilor austere în care își desfășura activitatea curentul jihadist din 

Egipt și conducerii tiranice, iar pe de altă parte, geografiei, care a impus ușurința de 
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control a autorităților, neexistând vegetație sau plantații agricole, făcând practic ca un 

război al milițiilor să fie imposibil în Egipt. 

 În anul 2002, Al-Zawahiri a publicat o lucrare intitulată Al-Wala ua Al-Bara prin 

care a creat o ideologie de divizare, constatată, practic, în fundamentul etiologic al 

conflictelor identitare, un important instrument de manipulare. În urma cercetării 

întreprinse au fost desprinse următoarele interpretări false, existente în ideologia Al-

Qaeda:   

- Jihadul Fard Ayn - război, constituie o obligație a oricărui musulman; 

- Bayat sau bayaa - obediență față de calif, iar cel care o încalcă devine kafer 

(necredincios), iar cine nu o recunoaște nu este suficient de credincios sau 

pios;  

-    Takfir sau kafer - acuzația de a fi păgân, necredincios. Aceasta a fost aplicată 

de Al-Qaeda, in extenso, ajungâmd să îi declare și pe alți musulmani, apreciați „kafirun”. 

Termenul nu li se poate aplica creștinilor și evreilor, aceștia fiind Ahl Al-Kitab;  

-     Shahid - martir, care, în viziunea Al-Qaeda, reprezintă cel care se sinucide 

actul de sinucidere, ba mai mult, incluzând și uciderea nevinovaților, diferit de termenul 

propriu (muntaher); 

-  Al-Wala ua Al-Bara - în ideologia Al-Qaeda, conceptul Al-Wala se aplică doar 

susținătorilor acestora, iar Al-Bara, restului lumii, inclusiv altor musulmani. 

 Motivațiile politice reale, în funcție de fiecare lider Al-Qaeda, sunt:  

- pentru Abed Al-Allah Azzam, eliberarea Palestinei, înființarea Statului Israel, 

iar lupta palestinienilor s-a axat pe un discurs secular, însă discursul și 

ideologia islamistă lui Azzam au vizat o altă alternativă a aceleiași lupte 

adresată întregii Umma;  

- pentru Osama Ben Laden, cultura preluată de la Abed Al-Allah Azzam și 

Mohamad Qutb10 (profesorii lui ben Laden), astfel explicându-se însușirea 

retoricii ideologiei extremiste de sorginte fundamentalist islamistă. Apreciez, 

însă, că motivațiile acestuia vizează puterea sau dorința acestuia de a se 

menține la putere ca și „actor global” (1979 - invadarea Afganistanului de 
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 � Fratele lui Sayyid Qutb. A trăiat în Arabia Saudită sub protecția statului saudit migrând după ce 

fratele său a fost ucis de autoritățile egiptene  



către Uniunrea Sovietică, 1990 - Irakul invadează Kuweitul, iar Arabia 

Saudită apelează la Statele Unite, 2003 - al doilea război din Golf). 

- Pentru Ayman Al-Zawahiri, dominanta este sentimentul că țările arabe își 

pierd suveranitatea, identitatea și religia, mai ales că amenințarea este 

percepută a avea ca sursă primordială de proveniență „dușmanul intern” 

sprijinit de „dușmanul extern”, într-o lume din ce în ce mai interdependentă și 

globală. Acestuia I se alătură ocupația Marii Britanii în Egipt și reformarea 

sistemului judiciar, de învățământ, mass-media etc., Constituția Egiptului, 

adoptată în 1923, interpretată ca primă constituție din spațiul arab, prin aceasta 

impunându-se legile seculare de inspirație franceză în defavoarea Sharia. 

Acestora din urmă li s-au adăugat Codul Familiei (cunoscut și sub denumirea 

de Afaceri Personale), înțelegerea lui Hassan Al-Banna încheiată cu regele 

Faruq pentru combaterea comunismului, din 1945, viziunea Fraților 

Musulmani cu privire la „dușmanul extern” și la potențialul „dușmanul intern” 

în cazul în care l-ar deservi pe „dușmanul extern”, precum și poziția Fraților 

Musulmani în ceea ce privește Sharia, Constituția, alegerile, Parlamentul, 

democrația, comunismul, utilizarea forței și problema Palestinei.   

Cel de-al treilea val jihadist, reprezentat de entitatea DAESH și sfârșitul 

geografiei, se impune înțeles ca valoare intrinsecă a două componente: prima, de expresie 

salafit jihadistă, iar a doua - și ceea ce o separă de Al-Qaeda și nu numai - presupune 

poziția și orientarea entității plină de zel și erori în interpretarea și aplicarea Coranului, la 

care au contribuit două curente: 

Primul este asociat Fraților Musulmani din Egipt, mișcare sunnită și salafită, nu 

ostilă celorlalte secte islamice. 

Al doilea curent, reprezentat de salafismul de esență jihadistă, dezvoltat pe 

întregul spațiu Islamic, sub diverse forme și interpretări, ceea ce a făcut că entitatea 

DAESH să promoveze următoarele concepte doctrinare:  

 

- a lupta împotriva DAESH este echivalent cu apostazia;  

- kafer reprezintă orice persoană care nu conduce și nu acceptă conducerea 

divină;  



- toți musulmanii trebuie să se asocieze exclusiv cu alți musulmani și fără un 

potențial sau posibil amestec a kafirun;  

- musulmanii de rit șiit sunt apostați;  

- Frații Musulmani și Hamas sunt trădători, însă sunt chemați să se îndrepte și 

să se alăture DAESH;  

- DAESH pledează, atât pentru Jihad Al-Diffa, dar și pentru Jihad Al-Talab.  

Demersului științific derulat în ceea ce privește entitatea DAESH a presupus 

următoarele etape: nașterea și dezvoltarea conceptului de „stat islamic”, planul elaborat 

de Zarqawi și Al-Qaeda în vederea instituirii Califatului și despărțirea efectivă de 

organizația Al-Qaeda pentru a concluziona că Al-Qaeda a considerat, încă de la bun 

început, Stat Islamic o simplă grupare jihadistă căreia i se poate acorda bayaa restrictivă, 

în termeni de „comandă și pe câmpul de luptă”, ceea ce conduce la viziunea Al-Qaeda, în 

ansamblu, în ceea ce privește Califatul, în special administrarea acestuia după o eventuală 

deschidere a mai multor câmpuri de luptă sau mai bine zis de implantare a celulelor 

teroriste menite să destabilizeze statele arabe din interior. „Seniorii” Al-Qaeda, de altfel, 

demonstrează o cunoaștere aprofundată a modalităților de administrare și cucerire, care 

au fost practicate în perioada califilor rashidun deoarece, în acea etapă istorică, cucerirea 

nu a fost înfăptuită doar prin bătălii, ci prin convingere și atragere, iar administratorii erau 

numiți, cu precădere, din rândul populației autohtone, exemplul elocvent, în acest caz, 

fiind Marocul, dar nu numai.  

În paralel, partizanii conceptului de „stat Islamic” au văzut în organizația DAESH 

o formă statală căreia trebuie să i se acorde bayaa nerestrictivă, pentru a se putea lărgi și 

cuceri noi teritorii, reconstituind ceea ce a reprezentat odinioară Califatul.  

Un alt factor, care continuă să fie încurajat, este extinderea teritorială a proto-

Statului Islamic, dar și a înființării de noi filiale Al-Qaeda. Profitând de instabilitatea 

statelor, Al-Qaeda a putut pătrunde, în special, în Siria și Irak, profitând și de 

neomogenitatea populației, venind în sprijinul revendicărilor neîntemeiate ale acestor 

organizații teroriste, așa cum s-a mai arătat pe parcursul lucrării, în ceea ce privește 

studiul cu privire la liderii Al-Qaeda, începând cu Abed Al-Allah Azzam și până la Al-

Zawahiri.  



Fiecare dintre acești lideri a legat problemele din propria țară cu problemele 

întregii organizații, astfel încât, treptat, strategia Al-Qaeda s-a schimbat complet, 

producându-se o descentralizare a structurii organizaționale, devenind globală prin 

instaurarea filialelor, care s-au manifestat, mai apoi, ca „mișcări regionale islamice de 

rezistență armate” prin care diverși lideri Al-Qaeda locali au putut să-și focuseze și să-și 

direcționeze operațiunile, câștigând un și mai mare suport popular.  

Au reușit să se legitimeze pe plan intern în fiecare stat în parte, atât pe plan tribal, 

etnic, religios, adăugând mai apoi și o dimensiune tactică, care le-a permis o pătrundere 

mai facilă în alte state musulmane, pe fondul instabilității politice, a practicilor represive 

a guvernanților, a unei economii precare și a unei conduceri tiranice. Astfel, pe ansamblu, 

organizația a părut a fi o „mișcare de eliberare națională de sorginte islamică”. Al-Qaeda 

nu dorește să piardă acest avantaj tactic, pe care l-a dobândit în timp ca organizație 

globală, în favoarea Statului Islamic, pe care îl privește ca pe un proiect venit înainte de 

vreme.   

Totuși, în zilele noastre, jihadismul s-a întărit și a ajuns să poată susține și o 

divizare ideologică, geografică, chiar să treacă și de bariera lingvistică. Pentru 

combaterea acestui flagel pe plan mondial se impune cunoașterea ideologiei proto-

Statului Islamic, începând cu declarația constituirii califatului din 2014, când această 

ideologie a fost prezentată întregii lumi.  

 De altfel, efortul de combatere judicioasă a lui DAESH trebuie să se îndrepte spre 

studiul islamului, prin sursa sa primordială, textul Coranului, care, de altfel, reprezintă și 

sursa primordială a legiferării jurisprudențiale în Islam.  

Totodată, ideologia proto-Statului Islamic (DAESH) nu va fi combatută prin 

jurisprudența islamică, deci prin cele patru școli sau teorii ale sale, domeniul investigat 

riscând întrepătrunderea cu tărâmul islamului politic, de unde au luat ființă aceste 

orientări sau curente. Spre exemplu, curentul salafit, care se află în discuție, este un 

produs al teoriei jurisprudenței hanbalite, după cum s-a văzut că aceste teorii au luat 

naștere prin voință politică, dezvoltându-se, răspândindu-se și exploatate politic. 

Autoritatea în materie de legiferare religioasă propagată de aceste entități este 

eronată și nu reprezintă religia islamică, încălcând prevederile Coranului și regulile 

statuate de Profet prin Sunna, deci primele surse sau izvoare de legiferare islamică, 



concomitent, religia a fost manipulată în scopuri politice, fie ele “legitime”  la nivel de 

stat sau califat, fie „opozante”, sub forma partidelor, organizațiilor, asociațiilor sau 

diferitelor entități, încă de pe vremea califatelor.   

O  altă problematică studiată a constituit-o subregiunea Golf, care este compusă din 

state, în majoritatea lor puteri emergente pe plan regional și aspirante pe plan global. 

Aspirațiile pe plan regional se manifestă în special prin ajutoarele înaintate celorlalte state 

arabe din regiune, ajutoare, care își au izvorul și legitimitatea în preceptele Islamului, 

astel ivindu-se și oportunitatea amestecului în treburile interne ale altor state din regiune, 

statele-actori ai regiunii Golfului nefiind deloc imparțiali în alegerea cuantumului și în 

direcționarea ajutoarelor. 

 Cuantumul ajutoarelor acordate s-a dovedit a fi net superior celui înaintat de 

organismele și organizațiile internaționale și au putut fi accesate cu mai puține condiții. În 

plus, ele au fost direcționate și înaintate în vederea sprijinirii unor ideologii și curente 

politice în defavoarea unor rezultate pe plan economic, politic sau social precum 

implementarea reformelor și încurajarea unei transparențe instituționale, prin urmare, 

promovarea unei bune guvernări, dar și a unei responsabilități publice, care au fost 

încălcate prin lipsa de condiționalitate pe care ar fi impus-o organismele internaționale.  

 Comportamentul puterilor emergente din Golf, prin alocarea acestor ajutoare, 

respectă un model califal încă adânc înrădăcinat în spațiul arab, unde, în măsura în care o 

putere islamică își poate asuma conducerea, ea va fi lăsată și încurajată, fără a putea fi 

contestată de o altă putere în respectivul spațiu, iar dacă va fi constestată se va apela la 

competiție, care este privită într-o manieră pozitivă.  

 Este estimat că Arabia Saudită, prin programele de investiții în regiune, până în 

anul 2030, va prelua puterea în regiunea MENA pentru a nu mai menționa și constituirea 

unei armate, care deja acționează în regiune, spre exemplu, în Yemen.  

 Din perspectiva istorică a problematicii cât și a teoriilor relațiilor internaționale, 

prin raportare la teoria lui Ibn Khaldun privind ciclicitatea istoriei, s-a demonstrat 

actualitatea ei prin comportamentul actualelelor state, respectând modelul califatului 

patronat, de această dată, de Arabia Saudită, care, pe viitor va elabora o nouă teorie în 

jurisprudența islmaică, estimată mai puțin conservatoare, aplicabilă întregii regiuni, dar și 

întregii lumi unde există comunități musulmane, cele actuale nefiind satisfăcătoare, 



uneori conducând la fundamentalism prin diferitele viziuni ale autorilor, emergente 

pentru evenimentele politice ale vremii, așa cum s-a demonstrat.  

Regionalizarea lumii musulmane sunnite sub “umbrela globalizării” va fi 

sprijinită și de organizațiile internaționale islamice mai ales că religia islamică a permis 

întotdeauna inovarea și regenerarea ei, mai bine zis, plierea și ajustarea, în funcție de 

timp și spațiu a religiei, prin conceptul de Ijtihad, bine cunoscut în Sharia, preluat din 

Coran.  

În cazul organizațiilor internaționale islamice se poate vorbi de alterglobalism, 

concept distinct de antiglobalizare mai ales că globalizarea favorizează Islamul facându-l 

și mai vizibil, exprimându-se doar ca o platformă consensuală în bătălia împotriva 

globalizării „uniformizate”, în vederea conservării religiei și apărării, respectiv, 

reafirmării identității în context internațional, prin crearea de uniuni și instituții 

alternative la adresa lumii occidentale și internaționale în vederea creării unei „piețe 

comune economice islamice” prin instituțiile bancare de tip islamic, dar și a înfințării și 

operaționalizării organizațiilor militare, spre exemplu, Brațul Armat al Peninsulei, ca 

alternativă incipientă la Alianța Nord Atlantică.   

Proiecții și implicații asupra nucleelor islamice statale dure - Pakistanul și Qatarul 

- datorită geografiei, nu va putea alege între Arabia Saudită și Iran. Pakistanul va proceda 

ca intotdeauna și va juca rolul de “mediator onest” în relația dintre cele două state creând 

o nouă realitate geopolitică.  

Regionalizarea se va produce treptat și mai intâi pe considerentul economic și va 

cuprinde regiunea MENA sub patronajul Arabiei Saudite ca mai apoi să fie atrase și 

nuclee către “centru” mai ales că existența organizațiilor internaționale islamice a 

presupus încă de la înființare o alternativă la sistemul internațional ajungând că în zilele 

noastre să reprezinte ceea ce numim în prezent alterglobalism.  

Principalele amenințări pe care în viitor le vor avea de înfuntat, atât Arabia 

Saudită, cât și Iranul, sunt cele emergente din interior spațiului, nicidecum din exterior. În 

ambele state este posibilă o implozie a populației de vârstă tînără, care manifestă dorința 

spre democratizarea vieții sociale, la toate acestea adaugându-se evidentele stări de 

insecuritate alimentară și creștere demografică rapidă, care pot fi atenuate prin investiții 

masive în proiecte ambițioase precum NEOM, atât în regiune cât și în alte state ale lumii, 



prin parteneriate economice cu state precum Australia, dar nu numai, la care se mai 

adaugă opoziția - cooperantă sau nu - și entitățile nonstatale, care amenință stabilitatea 

țării, de aici reieșind și importanța combaterii ideologiei promovate de entități cu valențe 

extremist-teroriste, întreprindere care se prefigurează de extremă importanță, mai ales în 

spațiul de referință.  
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