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Sammendrag 
 

Denne oppgaven tar sikte å belyse røttene til den islamske legitimeringen for al-Qa´idas 

globale jihad mot USA og Vesten. Mer spesifikt forsøker den å vise i hvilken grad den 

egyptiske islamisten Sayyid Qutb har influert Osama bin Ladens ideologi. Qutb skisserte en 

verden der islam som et fullstendig og politisk system ikke etterleves noen steder på jorden. 

Hele verden befant seg dermed i jahiliyya, enhver tilstand som ikke anerkjenner Guds 

suverene og lovgivende autoritet, hakimiyya Det faller dermed på en rettroende fortropp å ta 

opp kampen med jahiliyya, noe som imidlertid forutsatte opprettelsen av et islamsk samfunn 

før den offensive fasen ble innledet. Qutb introduserte også væpnet jihad som et legitimt 

virkemiddel for fortroppens kamp mot de hindringene som lå i veien.  

Sayyid Qutb formulerte således et teoretisk rammeverk som i siste instans sank-

sjonerte voldsmakt mot uislamske herskere – for første gang i sunni-islamsk tenkning – og 

han regnes som kanskje den viktigste ideologiske gudfaren for den moderne jihad-bevegelsen. 

Militante islamister skulle på 1970-tallet operasjonalisere Qutbs utlegninger som en blanko-

fullmakt for revolusjon mot regimer som ble fordømt som frafalne idet de ikke styrte i 

henhold til shari´a. Hans skrifter fikk også stor innflytelse i Osama bin Ladens hjemland, 

Saudi-Arabia, der de injiserte den tradisjonelt apolitiske salafismen med politisk vokabular. 

Osama etablerte al-Qa´ida på slutten av 1980-tallet, i kjølvannet av hans innsats i den 

afghanske jihad mot Sovjetunionen. Grupperingen hadde som sitt opprinnelige formål å være 

en form for islamsk innsatsstyrke som kunne settes inn der muslimer var under angrep, men 

ble i løpet av det kommende tiåret omgjort til en global terrororganisasjon som tok opp 

kampen mot det amerikanske hegemoniet i islams land. Osama bin Laden fremholdt det etter 

hvert som en individuell plikt for alle muslimer å føre jihad mot den såkalte korsfarer-

alliansen, som han hevdet befant seg i en de facto krig med islam og muslimene – blant annet 

gjennom alliansen med Israel og sitt troppenærvær i Saudi-Arabia. 

Selv om Sayyid Qutbs radikale disipler tradisjonelt tolket hans tekster som en legiti-

mering av kamp mot de lokale herskerne, følger også al-Qa´idas globale jihad i stor grad den 

fremgangsmåten Qutb la frem for sin fortropp: Osama bin Ladens og hans følgesmenn hadde 

etablert en sikker base og gjennomførte en militær og religiøs-ideologisk foreberedelse på 

treningsfeltet, før de tok opp kampen med amerikanerne – den fremste fienden på det 

nåværende tidspunkt . Osama bin Ladens islamske målsetning var også, en gang i uover-

skuelig fremtid,  å gjeninnføre kalifatet og slik gjensette shari´a som normstyrende over 

muslimene – en anerkjennelse av Guds suverene autoritet også i den politiske sfæren. 



iii 

 

Innholdsfortegnelse 
 

Sammendrag ..................................................................................................... ii 

Forord ............................................................................................................. vii 

1. Innledning ..................................................................................................... 1 

1.1. Eksisterende forskning .................................................................................................3 

1.2. Problemstilling og forskningsspørsmål .........................................................................5 

1.3. Metodologiske betraktninger – å lese i kontekst ...........................................................5 

1.4. Kildemateriale – et overblikk .......................................................................................7 

1.5. Transliterasjon – gjengivelse av det arabiske skriftspråket ............................................9 

1.6. Oppbygning .................................................................................................................9 

2. Sayyid Qutb – læremesteren og hans manifest ......................................... 11 

2.1. Sayyid Qutb og den moderne jahiliyya ....................................................................... 11 

2.2. ”The Islamic alternative” – en utpensling av det islamske systemet ............................ 13 

2.3. Et amerikansk intermesso – et møte med den fjerne fienden ....................................... 15 

2.4. Revolusjon, fengsling og radikalisering – Sayyid Qutb og 1950-tallets Egypt ............ 16 

2.5. Fortroppen – menneskehetens ansvar for å konfrontere jahiliyya ................................ 18 

2.6. Milepæler – Sayyid Qutbs manifest ............................................................................ 20 

2.7. Martyren – rettsaken mot Sayyid Qutb ....................................................................... 23 

2.8. Qutbs jahiliyya-teori – blankofullmakt for revolusjon? ............................................... 24 

3. Osama bin Ladens budskap til verden ...................................................... 27 

3.1. ARCs brev til Saudi-Arabia ....................................................................................... 27 

3.1.1. Statement 7: ”Our invitation to Give Advice and Reform” (1994) ................................................. 27 

3.1.2. Statement 5: ”Quran Scholars in the Face of Despotism” (1994).................................................... 28 

3.1.3. Statement 6:”Saudi Arabia Unveils its War Against Islam and its Scholars” (1994) ....................... 28 

3.1.4. Statement 9: ”Do Not Have Vile Actions in Your Religion” (1994) ............................................... 29 

3.1.5. Statement 11: ”Open Letter for Shaykh Bin Baz on the Invalidity of his Fatwa on Peace with the 

Jews” (1994).......................................................................................................................................... 30 

3.1.6. Statement 15: ”Scholars are the Prophet’s Successors” (1995) ....................................................... 31 

3.1.7. Statement 17: ”An Open Message to King Fahd On the Occasion of the Latest Ministerial Shuffle” 

(1995).................................................................................................................................................... 32 



iv 

 

3.1.8. Statement 21: ”Supporting the Fatwa by the Afghani Religious Scholars of Ejecting the American 

Forces from the Land of the Two Holy Mosques” (1998) ....................................................................... 33 

3.2. Kunngjøringer fra Afghanistan ................................................................................... 34 

3.2.1. ”En erklæring om jihad mot amerikanerne som okkuperer de to helligdommenes land – ’Driv 

avgudsdyrkerne ut av Den arabiske halvøy’” (1996) ............................................................................... 34 

3.2.2. Jihad mot jøder og korsfarere (1998)............................................................................................. 37 

3.2.3. Videoklipp sendt til al-Jazira (2001) ............................................................................................. 38 

3.2.4. Kunngjøring sendt til al-Jazira (2001) ........................................................................................... 39 

3.2.5. Brev til amerikanerne (2002) ........................................................................................................ 40 

3.3. Intervjuer ................................................................................................................... 41 

3.3.1. Intervju med Peter Arnett, CNN (1997) ........................................................................................ 42 

3.3.2. Intervju med Jamal Ismail, Al-Jazira (1998) .................................................................................. 44 

3.3.3. Intervju med Taysir Alluni, Al-Jazira (2001) ................................................................................. 46 

3.4. Fra rådgivning til jihad – et grunnriss av Osama bin Ladens ideologi ......................... 49 

4. En global kamp mot det materialiserte jahiliyya? En sammenligning av 

Osama bin Laden og Sayyid Qutb ................................................................. 54 

4.1. Hakimiyya – manglende etterlevelse av shari´a som viktigste beveggrunn ................. 54 

4.2. Al-hijra wal-jihad – forberedelser til striden ............................................................... 56 

4.3 Jahiliyya – identifikasjoner av fienden ........................................................................ 57 

4.4. Tali´a – al-Qa´ida som en global fortropp? ................................................................. 60 

4.5. En global jihad mot det materialiserte jahiliyya? ........................................................ 61 

5. Osama bin Laden – entreprenørsønnen som ble en global jihadist ......... 63 

5.1. Afghanistan – jihad mot supermakten og etableringen av al-Qa´ida ........................... 64 

5.2. Saudi-Arabia og Gulfkrigen – de vantros okkupasjon av de to moskeers land ............ 67 

5.3. Sudan – slangens hode, eller skiftet til den fjerne fienden ........................................... 68 

5.4. Tilbake i Afghanistan – jihad mot korsfareralliansen.................................................. 71 

6. Qutb i kulissene? Røttene til Osama bin Ladens jihad ............................. 75 

6.1. Salafi-jihadisme? Wahhabi-salafismen, Sayyid Qutb og Osama bin Laden ................. 76 

6.1.1. Brødrene – Det muslimske brorskapet, Muhammad Qutb og Sahwa-bevegelsen ............................ 78 

6.1.2. Den afghanske smeltedigelen; en salafistisk begrunnelse for jihad? ............................................... 80 

6.1.3. Al-wala wal-bara – en salafistisk jihad-doktrine?.......................................................................... 84 

6.1.4. Osama bin Laden – en salafi-jihadist? ........................................................................................... 86 

6.2. Osama bin Ladens mentor: Abdallah Azzam, ”the imam of jihad” ............................. 87 

6.2.1. En lærd muslimbror – Abdallah Azzam før den afghanske jihad ................................................... 88 



v 

 

6.2.2 Organisator og propagandist – Abdallah Azzams rolle i den afghanske jihad .................................. 89 

6.2.3. Abdallah Azzam og den globale jihad – al-Qa´idas gudfar og fødselshjelper? ................................ 90 

6.3. Osamas høyre hånd: Ayman al-Zawahiri .................................................................... 92 

6.3.1. Sayyid Qutbs operative disippel? Ayman al-Zawahiri ideologiske bakteppe .................................. 93 

6.3.2. Jihad mot den moderne farao – Ayman al-Zawahiri og den nære fienden ...................................... 94 

6.3.3. En ny base – den afghanske jihad og møtet med Osama bin Laden ................................................ 97 

6.3.4. Fra Kairo til Washington – Ayman al-Zawahiris skift til den fjerne fienden ................................... 98 

6.3.5. I tospann med Osama – global jihad mot korsfareralliansen ........................................................ 100 

6.3.6. Al-wala wal-bara – mot en ny rettferdiggjørelse for global jihad? ............................................... 102 

7. Konklusjon: Al-Qa´ida i skyggen av Sayyid Qutb.................................. 104 

Litteraturliste ............................................................................................... 107 

 

 
  



vi 

 

  



vii 

 

Forord 
 

De første frøene til denne oppgaven ble sådd av en av hovedaktørene selv; helt siden det 

andre flyet krasjet inn i tvillingtårn nummer to, 11. september 2001, har jeg vært fascinert av 

Osama bin Laden, al-Qa´ida og deres jihad mot Amerika. Jeg har siden forsøkt å trenge 

dypere inn i begrunnelsen og motivasjonen for angrepet, og for bakgrunnen foral-Qa´idas 

konflikt med USA og Vesten generelt. Det var dermed aldri tvil om temaet for min oppgave, 

og jeg er svært takknemlig for at jeg har fått muligheten til å bruke en del av tid på Blindern 

til å fordype meg i det temaet jeg er mest interessert i. Dette prosjektet har imidlertid på ingen 

måte blitt til alene. En rekke personer har bidratt til at jeg har kommet i mål, både direkte og 

indirekte: 

Jeg ønsker først og fremst å takke min hovedveileder Bjørn Olav Utvik og min 

biveileder Brynjar Lia, for å ha tatt seg bryderiet med å berike skriveprosessen med sine 

kunnskaper og erfaringer, og ikke minst for å sette av tid til å rettlede meg på veien. Uten 

deres innspill, innvendinger, råd og oppmuntringer hadde ikke denne teksten sett dagens lys. 

Jeg vil se tilbake på veiledningens spennende diskusjoner og mange digresjoner med glede. 

Jeg vil særlig takke min beste venn Martin K. Rystad for innspill og streng kritikk i 

forbindelse med utmeislingen av metodedelen, samt for å være min akademiske dårlige 

samvittighet gjennom mange år på naborommet. Takk også til Laila Makboul, min makker på 

lesesalen i innspurten, for våre endeløse diskusjoner og samtaler om islam, wahhabismen og 

de vantro – vi sees forhåpentligvis på samme arbeidsplass i nær fremtid. Jeg vil også takke 

alle mine andre venner for at dere har støttet meg i arbeidet, og i hvert fall hatt en viss 

forståelse for min manglende deltakelse i det sosiale liv den siste tiden. 

En stor takk også til mine foreldre for at dere leste for meg når jeg var liten, opp-

muntret meg til å følge mine akademiske interesser dit de tok meg, og for mer enn sporadiske  

økonomiske bidrag når det har knepet som verst. En takk oversendes også min bror Olav for 

at du hele tiden minner meg på at det er viktig å ta seg noen pauser for å spille TV-spill.  

Den største takken vil jeg reservere til min samboer Tiril Mår Johansen: Takk for at du 

har holdt ut mine humørsvingninger og innspurtens sene økter på lesesalen, for at du fortsatt 

orker å høre på mine lange utlegninger om al-Qa´ida, og ikke minst for at du lager mat til 

meg. Du er mitt ankerfeste; uten deg ville jeg på mange måter aldri blitt ferdig. Denne 

oppgaven er dedikert til deg. 

Alle takksigelser til side, jeg står likevel selv fullkomment ansvarlig for denne teksten, 

og alle dens eventuelle feil og mangler. 
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1. Innledning
 

Osama bin Laden, den muslimske
1
 verdens utskjelte motstandsikon, ble til slutt funnet og 

likvidert av amerikanske spesialstyrker 2. mai 2011. Hans popularitet hadde i stor grad 

stammet fra hans ”handlekraft”, som den eneste som stod opp mot et Vesten som av mange 

ble holdt ansvarlig for den arabiske-muslimske verdens tilbakeliggenhet.
2
 Skjebnens lune-

fullhet ville det derfor kanskje slik at Osama
3
 skulle få sitt endelikt i kjølvannet av den 

arabiske oppstanden, der regionens undertrykte befolkning reiste seg mot sine autokratiske 

herskere. Al-Qa´ida kan på ett nivå betraktes som et symbol på, og produktet av, arabernes 

politiske apati og impotens; terrorangrepene
4
 mot amerikanske mål var like mye rettet mot 

den hjemlige opinion. USAs reaksjon skulle fungere som en vekker for den muslimske 

nasjonen, umma; al-Qa´ida var fortroppen som skulle sjokkstarte den islamske revolusjonen, 

gjennom en fremtvunget konflikt med de hjemlige, despotiske og uislamske herskernes patron 

og beskytter, USA, og slik mobilisere umma til væpnet jihad
5
 mot verdens eneste supermakt. 

 Ideen om en islamsk fortropp som botemiddel mot uislamske omgivelser var 

imidlertid ikke Osamas oppfinnelse. Sayyid Qutb(d. 1966)  hevdet at hele verden – også den 

muslimske – befant seg i en tilstand av jahiliyya, karakterisert som ”en krenkelse av Guds 

suverenitet på jorden”, hakimiyya.
6
 Denne tilstanden må møtes av en aktiv bevegelse, en 

fortropp av rettroende muslimer har ansvaret for å gjenreise islam i samfunnet og fjerne alle 

hindringer i veien for en fullstendig underkastelse for shari´a i alle livets sfærer. Qutbs 

utlegninger om jahiliyyas allestedsnærværende kraft dannet det teoretiske bakteppet for jihad-

                                                
1 Jeg skiller mellom ”muslimsk” og ”islamsk”, ved å benytte førstnevnte rent deskriptivt, om for eksempel 

områder der en majoritet av befolkningen er selverklærte muslimer, mens sistnevnte benyttes normativt, om 

praksiser, institusjoner og lignende som er eller fremmes som i konformitet med islam. 
2 Se f.eks. Bergen, Peter L., 2002: Holy War, Inc. Inside the Secret World of Osama bin Laden, Touchstone, s. 

35-36; Haykel, Bernard, 2001: ”Radical Salafism: Osama’s ideology”, MuslimCanada.org; Orbach, Benjamin, 

2001: ”Usama  bin Ladin and al-Qa`ida: Origins and Doctrines”, i Middle East Review of International Affairs, 

vol. 5, nr. 4, desember, 2001, s. 63. 
3 Jeg vil i det følgende, i tråd med arabisk tradisjon, benytte fornavn når jeg omtaler Osama bin Laden og Ayman 

al-Zawahiri, jf. Kepel, Gilles, 2005: The Roots of Radical Islam, Saqi, s. 165. Jeg velger imidlertid å omtale 

Sayyid Qutb, Abdallah Azzam og andre aktører, hvis fornavn er langt vanligere på arabisk, med etternavn, for å 

unngå eventuelle sammenblandinger med andre aktører. 
4 Jeg vil definere terrorisme som vold mot sivile for å oppnå politiske eller religiøse mål, jf. Townshend, Charles, 

2002: Terrorism. A Very Short Introduction, Oxford University Press, s. 3-16. 
5 Jihad kan oversettes med streben – underforstått, for Guds sak. I islamsk terminologi er jihad ikke forbeholdt 

voldelige bestrebelser alene, men omfatter ifølge Vincent Cornell ”any significant expenditure or effort in the 

cause of God, the religion of Islam, or the Muslim community, which may or may not entail the abandonment of 

home, property, or even life itself”. I de tilfellene jihad knyttes til vold og krigføring er det følgelig en væpnet 

bestrebelse for å forsvare eller fremme islam. Jeg vil til denne formen for jihad som ”voldelig” eller ”væpnet”. 

Se f.eks. Bonney, Richard, 2007: Jihad. From Qur'an to bin Laden, Palgrave Macmillian; Cornell, Vincent, 

2005: ”Jihad – Islam’s Struggle for Truth”, TheAmericanMuslim.org; Euben, Roxanne, 2002: ”Killing (For) 

Politics: Jihad, Martyrdom and Politcal Action”, i Political Theory, vol. 30, nr. 1, februar, 2002, s. 4-35. 
6 Qutb, Sayyid, 2004: Milepæler, oversatt av Nora S. Eggen, L.S.P. forlag, s. 7. 
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bevegelsens kamp mot den sekulære statsmakten – i første omgang i Egypt på 1970-tallet.
 

Hans ideer ble raskt eksportert til resten av muslimske verden: ”The basic concepts laid down 

by Qutb ... lost none of their applicability ... when extended beyond the borders of Egypt”.
7
 

Sayyid Qutb fremholdes av mange som den militant islamismens og jihadistenes
8
 moderne 

gudfar – han utformet den islamske rettferdiggjørelsen for revolt.
9
  

Selv om Osama bin Laden hadde sin bakgrunn fra det wahhabi-salafistiske Saudi-

Arabia, hadde han sin viktigste religio-politiske inspirasjon fra palestineren Abdallah Azzam 

– som på sin side var påvirket av Qutb – og fra den mer utpregede ”qutbisten”
10

 Ayman al-

Zawahiri.
11

 Osama skulle snu opp ned på den tradisjonelle strategien til Ayman og de 

militante islamistene, der lokale herskeres fall var første steg på veien, og ta opp kampen mot 

den fjerne fienden. Imidlertid brøt han også med Azzam; terrorangrep på amerikansk jord var 

langt fra Azzams visjon om forsvar av islams land. USA, som stod med styrker i Saudi-

Arabia, landet med islams to helligste steder og Osamas hjemland, var den nye hovedfienden 

– og når amerikanerne først var tvunget ut av regionen, ville de lokale regimene falle sammen. 

 I det følgende skal jeg forsøke å spore Sayyid Qutbs innflytelse på Osama bin Laden, 

og dermed på al-Qa´ida.
12

 Hvilke kontaktpunkter er det mellom Osamas ideologi
13

 og 

program og Qutbs utlegninger om jahiliyya? Er Osamas ”korsfarerallianse” en 

operasjonalisering av Qutbs fiende? Kan al-Qa´ida sies å være en global fortropp mot 

jahiliyya i qutbisk forstand, dog i møte med endrede globale og regionale maktforhold? 

                                                
7 Kepel, 2005, s. 52.  
8 Ifølge Fawaz Gerges omtaler de seg selv som ”jihadis”. Jeg vil i det følgende  benytte ”jihadist” som 

ensbetydende og overlappende med”militant islamist” – definert som en som kjemper for stadfestelsen av Guds 

suverenitet over menneskene i alle samfunnets sfærer, ved hjelp av voldelige midler begrunnet i islam, jihad. Se 
f.eks. Gerges, Fawaz A., 2009: The Far Enemy. Why Jihad Went Global, Cambridge University Press, 2. utgave, 

s. 1; Ismail, Salwa, 2003: Rethinking Islamist Politics. Culture, the State and Islamism, I.B. Tauris, s. 58-59; 

Martin, Vanessa, 2007: Creating an Islamic State. Khomeini and the Making of a New Iran, I.B. Tauris, s. xii, 

135; Hegghammer, Thomas, 2009a: ”Jihadi-Salafis or Revolutionaries? On Religion and Politics in the Study of 

Militant Islams”, i Meijer (red.), 2009: Global Salafism, s. 246; Oxford Dictionary of Islam, 2003, sjefsredaktør: 

John L. Esposito, Oxford University Press, s.v. ”Islamist”.  
9 Se f.eks. Kepel, 2005; Sivan, Emmanuel, 1990: Radical Islam. Medieval Theology and Modern Politics, Yale 

University Press. 
10 Stepháne Lacroix benytter ”Qutbists” om ”supporters of the revolutionairy line”. Se Lacroix, Stéphane, 2011: 

Awakening Islam. The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia, oversatt av George Holoch, 

Harward University Press, s. 39. Se også Gerges, 2009, s. 205-206. 
11 Se f.eks. Gerges, 2009, s. 131-138; al-Zayyat, Montasser, 2004: The Road to Al-Qaeda. The Story of Bin 

Laden’s Right-Hand Man, oversatt av Ahmed Fekry, Pluto Press, s. 68-69. 
12 Fawaz Gerges hevder i The Far Enemy (2009) at Osama bin Laden styrte al-Qa´ida som ”his own tribal 

fiefdom” (s. 102) og at organisasjonen rundt årtusenskiftet ”did not exist apart from its creator” (s. 40). Se også 

Bergen, Peter L., 2011: ”Al Qaeda. Post-Osama, Now What?”, NYMag.com; Gerges, 2009, s. 34-35, 38-40, 

126-7. Jeg vil i det følgende betrakte al-Qa´ida fra dets fødsel på slutten av 1980-tallet til og med 11. 

septemberangrepene i 2001 som en organisasjon der Osama bin Laden satt med det definitive lederskapet og 

hadde den endelige beslutningsmyndigheten. 
13 Jeg benytter Øyvind Østeruds generelle definisjon: ”Med ideologi mener vi en forholdsvis systematisk 

oppfatning av hvordan verden er, hvordan den bør være, og hvordan målene eventuelt kan virkeliggjøres.” Se 

Østerud, Øyvind (2005): Statsvitenskap. Innføring i politisk analyse, Universitetsforlaget, 3. utgave, s. 168. 
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1.1. Eksisterende forskning 

 Sayyid Qutbs posisjon som en av de viktigste skikkelsene i moderne islamistisk tenkning, og 

som inspirasjonskilde for den militante islamismen er grundig behandlet i tidligere forskning 

på al-Qa´ida og jihadistiske bevegelser. Ifølge Ibrahim Abu-Rabi ble ”the Jihad movement ... 

born from the womb of Qutbian ideology”.
14

 Gilles Kepel skisserer i Roots of Radical Islam 

(2005) hvordan de ytterliggående elementene i den egyptiske islamistbevegelsen tok opp 

elementer fra Qutb – som tilbaketrekning fra jahiliyya og behovet for en fortropp for å 

gjeninnføre islam som normgivende for samfunnet – til å rettferdiggjøre sin strid.
15

 

Montasser al-Zayyat viser videre i sin biografi om Ayman al-Zawahiri, en viktig 

skikkelse i Egyps jihad-bevegelse og senere al-Qa´idas nummer to, hvordan Ayman var tungt 

inspirert av Qutb – som dannet utgangspunktet for hans politiske ideologi og hans revolusjo-

nære operasjonalisering av striden mot den sekulære, egyptiske staten.
16

 Ifølge Lawrence 

Wright anså også Abdallah Azzam, Osamas første mentor, den afghanske motstandskampen 

som en kamp mot Qutbs jahiliyya.
17

 Fawaz Gerges hevder på sin side at ”Qutb’s conception 

of permanent revolution against internal and external enemies informs the rhetoric and 

actions of most jihadis, including bin Laden and Zawahiri and their associates, and supplies 

them with a justification. Bin Laden and Zawahiri are classic Qutbists ...”
18

 

 Stepháne Lacroix viser Awakening Islam (2011) hvordan Sayyid Qutbs ideer, gjennom 

hans bror og fortolker, Muhammad, skulle komme til å danne en viktig del av fundamentet for 

den saudiske islamistbevegelsen – hvor Osama bin Laden trådte sine første politiske steg – 

som utfordret den apolitiske religiøse strømningen som hadde dominert i Saudi-Arabia siden 

mellomkrigstiden. Osama skal angivelig ha blitt undervist i islam av både Muhammad Qutb 

(Sayyids bror og fortolker) og Abdullah Azzam.
19

 Med John Esposito: ”For those Muslims 

who, like bin Laden, were educated in schools and universitites with islamist teachers, Sayyid 

Qutb was a staple on their Islamic education.”
20

 Kepel hevder at jihadistene hentet inspirasjon 

fra en blanding av Qutbs ideer og Saudi-Arabias salafi-tradisjon,
21

 mens Roel Meijer foreslår 

                                                
14 Abu-Rabi, Ibrahim M., 2004: “Introduction. Ayman al-Zawahiri as I Knew Him”, i al -Zayyat, 2004: The 
Road to Al-Qaeda, s. 7. 
15 Kepel, 2005. Se også Gerges, 2009, s. 7;Sivan, 1990; Wiktorowicz, Quintan, 2001: ”The New Global Threat: 

Transnational Salafis and Jihad”, i Middle East Policy, vol. VIII, nr. 4, 2001, særlig s. 78-81.  
16 al-Zayyat, 2004, særlig s. 24-25. Se også Lacroix, 2008, s. 149-150. 
17 Wright, Lawrence, 2008: Al-Qaida og veien til 11. september, oversatt av Gunnar Nyquist, Gyldendal, s. 104. 

Se også Musallam, Adnan A., 2005: From Secularism to Jihad. Sayyid Qutb and the Foundations of Radical 

Islamism, Praeger, s. 190. 
18 Gerges, 2009, s. 205-206, min kursivering. 
19 Lacroix, 2011, særlig s. 53-56, 113. 
20 Esposito, John L., 2002: Unholy War. Terror in the Name of Islam, Oxford University Press, s. 8. 
21 Kepel, Gilles, 2006: Jihad. The Trail of Political Islam, I.B. Tauris, 4. utgave, s. 12. 
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at ”Jihadi-Salafism probably found its original inspiration from Sayyid Qutb”.
22

 Lawrence 

Wright fremholder på sin side al-Qa´ida som summen av dynamikken mellom Osama bin 

Laden og Ayman al-Zawahiri, med deres saudiske og egyptiske bagasje, respektive.
23

 

I Islamism in the Shadow of al-Qaeda (2008) tilskriver Francois Burgat Sayyid Qutb 

æren for å ha utarbeidet jihad-bevegelsens ”ideological grammar”;
24

 Qutb har i hans øyne gitt 

Osama bin Laden og al-Qa´ida en viktig del av den islamske begrunnelsen og legitimeringen 

for deres jihad. Burgat sporer imidlertid årsaken og røttene til jihadistenes fiendskap i større 

grad til mer politiske klagemål og lignende undertrykkende kontekster – tortur, voldelig 

undertrykkelse, ”denial of representation and ... national and political malfunctions” – enn til 

en ”ideological contamination” fra Qutb.
25

 Gerges understreker videre betydningen av kon-

tekst i The Far Enemy (2009): Han fremholder at skiftet fra (Qutbs) nære fiende til den fjerne, 

ytre fienden også må sees i sammenheng med endringer på bakken.
26

 Michael Scheuer avviser 

på sin side Sayyid Qutb som en viktig innflytelse på Osama bin Laden, og hevder at Qutbs 

ikke kom med noen teoretiske nyvinninger.
27

 

Selv om Sayyid Qutbs innvirkning på de mer militante sjatteringene av samtidens 

islamisme generelt er veldig godt etablert, er hans innflytelse på Osama bin Laden spesifikt i 

mindre grad belyst. Blant andre Emmanuel Sivan har vist hvordan Qutb dannet det teoretiske 

bakteppet for jihad som en individuell plikt mot jahiliyya, og påvirket i første omgang sine 

egyptiske disipler, som brukte hans skrifter for å rettferdiggjøre sin kamp mot Nasser og 

Sadat.
28

 Bruce Lawrence hevder videre at Osama hentet den viktigste inspirasjonen til sin 

ideologi fra sine to mentorer,
29

 Abdallah Azzam og Ayman al-Zawahiri. Begge hadde på sin 

side opprinnelig latt seg delvis inspirere av Qutbs verker. 

Jeg søker først og fremst å undersøke i hvilken grad en kan spore elementer i Osama 

bin Ladens ideologi om global jihad tilbake til Sayyid Qutb. Hvordan har ulike fortolkere og 

fortolkninger av Qutb influert Osama? I hvilken grad representerer al-Qa´ida en moderne, 

global eksponent for Qutbs foreskrevne fortropp, i en ny historisk og geopolitisk kontekst? 

Med andre ord, er også Osama bin Laden en av Sayyid Qutbs disipler?  

                                                
22 Meijer, Roel, 2009a: ”Introduction”, i Meijer (red.), 2009: Global Salafism, s. 24-25. Se også Haykel, 

Bernhard, 2009: ”On the Nature of Salafi Thought and Action”, i Meijer (red.), 2009: Global Salafism, s. 48. 
23 Wright, 2008, s. 134. 
24 Burgat, François, 2008: Islamism in the Shadow of al-Qaeda, oversatt av Patrick Hutchinson, University of 

Texas Press, s. 101. Se også s. 97. 
25 Burgat, 2008, s. 103, 109. Se også s. 98-120; Gerges, 2009, s. 7-9; Mousalli, Ahmad, 1999: Wahhabism, 

Salafism and Islamism: Who is the Enemy?, A Conflicts Forum Monograph, s. 29. 

26 Gerges, 2009. 
27 Scheuer, Michael, 2011: Osama bin Laden, Oxford University Press, s. 41-45. 
28 Kepel, 2005; Sivan, 1990. 
29 Lawrence, Bruce (red.), 2007: Budskap til verden. Osama bin Ladens brev og taler, L.S.P. forlag, s. 14. 
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1.2. Problemstilling og forskningsspørsmål 

I lys av det foregående vil jeg formulere følgende problemstilling: 

 

I hvilken grad representerer Osama bin Ladens legitimering av jihad mot korsfarer-

alliansen en fortsettelse av Sayyid Qutbs kamp mot jahiliyya i en ny kontekst? 

 

For å besvare dette, vil jeg undersøke følgende delspørsmål: 

 

- Hvordan, og i hvilke omgivelser, formulerte Sayyid Qutb sin teori om jahiliyya, og 

hvordan fremstår den i hans mest kjente verk Ma´alim fi al-Tariq (Milepæler)? 

- Hva er al-Qa´idas ideologi, slik den fremstår i Osama bin Ladens uttalelser? 

- I hvilken grad kan man spore likhetstrekk mellom Qutbs utlegninger og Osamas 

begrunnelse for sin kamp? 

- Hvor mye av begrunnelsen for sin jihad mot USA har Osama bin Laden hentet fra den 

saudi-arabiske salafi-tradisjonen – og i hvilken grad har Sayyid Qutb påvirket denne? 

- På hvilken måte ble Osama påvirket av sine to angivelig viktigste mentorer, Abdallah 

Azzam og Ayman al-Zawahiri – og i hvilken grad var disse influert av Sayyid Qutb? 

- Hva er samspillet og vekselvirkningen mellom den islamske, ideologiske 

begrunnelsen – som jeg vil argumentere for at Sayyid Qutb formulerte utgangspunktet 

for – og den lokale, regionale og globale konteksten de viktigste aktørene virket i? 

 

1.3. Metodologiske betraktninger – å lese i kontekst 

Kildematerialet som ligger til grunn for denne oppgaven består av utelukkende skriftlige 

kilder: Oversatte originaltekster, hovedsakelig fra Osama bin Laden og Sayyid Qutb, 

biografiske tekster om de to hovedaktørene, samt Abdallah Azzam og Ayman al-Zawahiri, 

supplert med et bredt tilfang av sekundærlitteratur om spesielt Egypt og Saudi-Arabia, 

regionens moderne historie og om moderne, særlig militant, islamisme. Problemstillingen vil 

følgelig besvares gjennom en ren tekstanalyse av både primær- og sekundærlitteratur. 

Min grunnleggende metodologiske tilnærming kan betegnes som en nærlesning i 

kontekst; med utgangspunkt i Osamas skrevne ord forsøker jeg å vise utviklingen av hans 

ideologi som et resultat av hans historiske, religiøse og politiske omgivelser på den ene siden, 

og personlige opplevelser og inspirasjonskilder på den andre. I så måte sverger jeg til en kon-

tekstanalytisk innfallsvinkel, der tekster forstås som produkter av sine omgivelser, oppstått i 
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bestemte, historiske epoker.
30

 Derfor vil jeg supplere den skjematiske gjennomgangen av 

Qutbs islamistiske verker (kapittel 2) og gjengivelsen av et utvalg av Osamas uttalelser 

(kapittel 3) med en presentasjon av de respektive kontekstene de skrev og opererte innenfor 

og hadde sin bakgrunn i (særlig kapittel 2 og 5). I så måte betrakter jeg deres tekster som både 

avhengig av og en form for reaksjon på nettopp den konteksten de opererte innenfor, noe som 

skaper en utfordring når det kommer til det å ekstrapolere en form for tidløs essens i deres 

budskap og program. Gir for eksempel Qutbs jahiliyya-teori mening også i dag, tatt ut av det 

egyptiske 1950- og 60-tallet? Jeg vil derfor gjøre rede hvordan Qutb ble forstått og nytolket i 

andre historiske og geografiske kontekster – i det salafistiske Saudi-Arabia, av Abdallah 

Azzam og av Ayman al-Zawahiri (kapittel 6) – frem mot tilblivelsen av al-Qa´ida. 

Jeg befinner meg som vestlig leser utenfor den religio-kulturelle konteksten aktørene 

opererte innenfor, noe som skaper en utfordring når det kommer til ”oversettelsen” av deres 

religiøse og kontekstavhengige budskap. Som leser vil en dessuten alltid skride til verket med 

visse fordommer i hermeneutisk forstand, med ”ulike former for forventning, fordom og 

forutinntatthet”.
31

 Man kan ikke fri seg helt fra disse fordommene, de kunnskapene og 

omgivelsene man til enhver tid innehar og befinner seg i; ens synsvinkel er aldri objektiv, den 

vil alltid være alltid farget av ”forutforståelse”.
32

 Idet oppgaven tar sikte på å undersøke 

Sayyid Qutbs innflytelse på Osama bin Laden – jeg forutsetter således en form for forbindelse 

mellom de to, som jeg forsøker å demonstrere – har jeg forsøkt å være meg bevisst mine 

forutinntagelser og gå kildematerialet så nøytralt og distansert i møte som mulig.  

I hvilken grad kan en i det hele tatt spore et direkte påvirkningsforhold mellom to 

aktører; er det virkelig Sayyid Qutb som har inspirert Osama bin Laden direkte? Eller er 

Osama snarere blitt mer påvirket av andre, men som på sin side har blitt påvirket av Qutb? Er 

det også andre tradisjoner som skiller seg fra Qutb som har hatt stor innvirkning? Idet jeg kun 

forholder meg til skrevne tekster av avdøde personer – jeg har altså ingen mulighet til å spørre 

Osama direkte – er første steg å undersøke om Osama bin Laden faktisk referer til Sayyid 

Qutb eller hans konsepter. Selv om det skulle vise seg at Osama ikke direkte viser til Qutb, 

kan det likevel være viktige elementer i hans ideologi som samsvarer med Qutbs teori. I 

operasjonaliseringen av hans jahiliyya-teori vil jeg derfor særlig forsøke å fremheve hvilke 

teoretiske nyvinninger Qutb var den første til å introdusere. I den grad Osama sverger til og 

                                                
30 Se f.eks. Behrendt, Stephen C., 2008: ”Using Contextual Analysis to evaluate texts”, UNL.edu. Kontekst-

analyse befinner seg innenfor den hermeneutiske tradisjon, som forsøker å avdekke, fortolke og oversette en 

teksts mening som et produkt av sine omgivelser. Se f.eks. Thagaard, Tove, 2009: Systematikk og innlevelse. En 

innføring i kvalitativ metode, Fagbokforlaget, 3. utgave, s. 39. 
31 Lægreid, Sissel og Torgeir Skorgen, 2006: Hermeneutikk – en innføring, Spartacus, s. 9 
32 Lægreid og Skorgen, 2006, s. 27. 
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opererer i samsvar med noen av disse tyder det i det minste på en indirekte påvirkning, for 

eksempel fra andre fortolkere av Sayyid Qutbs tekster. 

Jeg vil derfor også skue til et diskursanalytisk-inspirert perspektiv. En diskurs kan 

defineres som ”en orden som ligger forut for [en subjektiv ytring], og som er en betingelse for 

at den skal fremstå som meningsfull eller i det hele tatt finne sted”. Den diskursanalytiske 

tradisjonen er inspirert av Michel Foucault, som fremholder at alle utsagn er regulert av og 

springer ut av bestemte, historiske, overordnede strukturer.
33

 Jeg vil forsøke å undersøke i 

hvilken grad Osama bin Ladens uttalelser er underlagt en form for overgripende orden av 

Sayyid Qutbs jahiliyya-teori. Denne kan betraktes som en orden, et rammeverk som har 

diktert premissene for den militante islamismens verdensanskuelse, målsetninger, legitimering 

og virkemidler. I gjennomgangen av Qutbs utvikling av jahiliyya-teorien (kapittel 2) og 

Osamas uttalelser (kapittel 3), vil jeg legge hovedvekt på hovedvekt på deres respektive 

diagnose av samtiden, identifikasjoner av fienden, samt målsetninger og virkemidler – som 

jeg vil benytte i analysen og sammenligningen av deres ideologier (kapittel 4). 

 

1.4. Kildemateriale – et overblikk 

De viktigste primærkildene jeg har tatt i bruk er et utvalg av Osama bin Ladens uttalelser i 

perioden 1994-2002, fra annonseringen av Advice and Reform Committee (ARC) til Osamas 

brev til amerikanerne i kjølvannet av 11. septemberangrepene. Osama bin Ladens uttalelser 

publisert under ARC-paraplyen er samlet og oversatt av Combating Terrorism Center ved 

West Point. Jeg har valgt å utelate noen av uttalelsene, både av plasshensyn, men også av 

relevans til problemstillinger og gjentakelser av elementer fra tidligere uttalelser. De 

resterende uttalelsene jeg har tatt for meg (unntatt 1996-fatwaen) er hentet fra Osama bin 

Ladens brev og taler (2007), redigert av Bruce Lawrence, og Al Qaeda in its Own Words 

(2008), redigert av Gilles Kepel og Jean Pierre Milelli. Jeg har gjennomgått 1996-erklæringen 

og fatwaen av 1998,
34

 Osamas to mest kjente uttalelser, supplert med to intervjuer, og i tillegg 

to korte uttalelser, ett intervju, samt brevet til amerikanerne i kjølvannet av 11. september-

angrepene. Jeg har også benyttet den norske gjengivelsen av Sayyid Qutbs Milepæler (2002). 

Jeg har valgt å begrense perioden til tilblivelsen av ARC i den ene enden – både av 

hensyn til tilgjengelige, oversatte kilder, og ut i fra en betraktning av at det var da Osama for 

alvor entret scenen som en selvstendig, politisk aktør – og i den andre enden til etterspillet av 

11. septemberangrepene og den påfølgende USA-ledede invasjonen av Afghanistan – der 

                                                
33 Jordheim, Helge, 2001: Lesningens vitenskap. Utkast til en ny filologi, Universitetsforlaget, s. 187. 
34 ”Authoritative legal opinion given by a [legal scholar] ...”. Se Oxford Dictionary of Islam, 2003, s.v. ”fatwa”. 
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Osama gir en utdypende begrunnelse og legitimering for terrorangrepene på amerikansk jord. 

Jeg har dermed valgt å utelate senere uttalelser, i stor grad knyttet til den amerikanske 

invasjonen av Irak i 2003 – opprinnelig begrunnet i usikkerheten om hvorvidt Osama bin 

Laden i det hele tatt var i live, samt plasshensyn. Dessuten betrakter jeg også disse som til 

dels opportunistiske bestrebelser – selv om invasjonen åpenbart tjente som en bekreftelse på 

amerikanernes fiendskap mot islam – der al-Qa´ida kastet seg på den generelle misnøyen som 

rådet mot angrepet på Irak, og dermed lite berikende for å avdekke Osamas grunnleggende 

ideologi. Innenfor den avgrensede perioden har jeg valgt å holde meg til uttalelser tilskrevet 

Osama gjengitt i de to ovennevnte samlingene av uttalelser, for slik å styrke sannsynligheten 

for at han selv faktisk står bak – samt av rene tilgjengelighetshensyn. Selve utvalget er tatt ut i 

fra en skjønnsmessig vurdering, der hovedformålet har vært å gi et bredest mulig overblikk 

over Osamas ideologi og utviklingen av denne, for slik å styrke empiriens validitet.
35

 

Når det gjelder sekundærlitteraturen er det blitt skrevet svært mye om Osama bin 

Laden, al-Qa´ida og jihadisme i årene etter 11. september; utfordringen har vært å finne frem i 

mylderet. Jeg har tatt derfor utgangspunkt i noen anerkjente studier, som har dannet spring-

brettet for å belyse de ulike forskningsspørsmålene: For å presentere utviklingen av Sayyid 

Qutbs jahiliyya-teori lot jeg Sayed Khatabs The Political Thought of Sayyid Qutb (2009) tjene 

som døråpner, supplert med John Calverts Sayyid Qutb and the Origins of Radical Islamism 

(2009). I gjennomgangen av Osama bin Ladens liv har videre tatt utgangspunkt i Peter 

Bergens Holy War Inc. (2002) og Lawrence Wrights Al-Qa´ida og veien til 11. september 

(2008) – som begge er skrevet av journalister, men hvis beretninger har fått gode skussmål. 

Stepháne Lacroix’ Awakening Islam (2011) og Roel Meijers (red.) Global Salafism (2011), 

samt Quintan Wiktorowicz’ artikler om den salafistiske bevegelsen danner bakteppet for 

gjennomgangen av salafismen og dens forhold til jihad-bevegelsen. Delene om Abdallah 

Azzam og Ayman al-Zawahiri er i stor grad hentet fra Thomas Hegghammer og Lacroix’ 

innledninger i Al Qaeda in its Own Words (2008), samt Montasser al-Zayyats The Road to Al-

Qaeda (2004). I tillegg har Francois Burgats Islamism in the Shadow of Al Qaeda (2008) og 

Fawaz Gerges’ The Far Enemy (2009), samt Gilles Kepels Roots of Radical Islamism (2005) 

og Jihad (2006) vært til stor nytte. 

 Som antydet har jeg utelukkende benyttet meg av kildemateriale på norsk og engelsk, 

idet jeg ikke behersker arabisk tilstrekkelig til å lese primærkildene på originalspråket.
36

 Noe 

vil alltid gå tapt i gjengivelser på et annet språk, det være seg begreper som vanskelig lar seg 

                                                
35 Hellevik, Ottar, 2003: Forskningsmetode i sosiologi og statsvitenskap, Universitetsforlaget, 7. utgave, s. 120. 
36 Jeg har en 40-gruppe i arabisk fra Universitet i Oslo. 
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oversette, idiomer, eller rett og slett dårlig håndverk av oversetteren. Jeg har derfor forsøkt å 

kompensere for dette ved å bruke materiale som er redigert og kommentert av prominente 

forskere, og som regnes som anerkjente representasjoner av originaltekstene. Dessuten er det 

først og fremst hovedbudskapet i de respektive tekstene jeg er ute etter, noe som i noen grad 

vil begrense innvirkningen av at en eller flere tekster kan inneholde ord eller passasjer som er 

dårlig oversatt. Det jeg mangler i språkkompetanse vil jeg samtidig forsøke å ta igjen i bred 

historisk kjennskap til Midtøstenregionen. 

 

1.5. Transliterasjon – gjengivelse av det arabiske skriftspråket 

Jeg vil i det følgende benytte arabiske termer i kursiv, med unntak av egennavn, ”islam” og 

”muslim”. Jeg følger en modifisert versjon av Library of Congress’ transliterasjon, men har 

av stilistiske grunner å sløyfe lange vokaler, og diakritiske tegn i starten og slutten av ord 

(´ulamā` vil dermed gjengis som ulama), unntatt hvis ayn (´) og hamza (`) opptrer inne i ord 

vil disse gjengis, for eksempel i shari´a. Jeg vil også forkorte endelsen –iyy til –i, slik at for 

eksempel jahiliyy vil gjengis som jahili. Videre benytter jeg kun stor bokstav i egennavn, 

unntatt ”bin” og ”ibn”, med mindre disse står som første del av navn (for eksempel Taqi al-

Din Ahmad bin Taymiyya/Ibn Taymiyya). ”al-” vil gjengis med liten bokstav, unntatt som 

første ord i en setning. Når det gjelder transliterasjoner som er godt etablerte, som Koran, 

Osama bin Laden og Gamal Abdel Nasser, har jeg valgt å beholde disse.
37

 

 

1.6. Oppbygning 

I kapittel 2 vil jeg presentere Sayyid Qutb og hans islamistiske forfatterskap;
38

 fra 1948, da 

Qutb fikk et førstehåndsmøte med Amerika – hans første islamistiske verk ble publisert året 

etter – til henrettelsen i 1966. Jeg vil forsøke å vise hvordan Qutbs jahiliyya-teori, som 

motsats til det islamske systemet under Guds hakimiyya, ble til og utviklet seg mot bakteppet 

av hans egyptiske omgivelser – med fokus på tiden etter Nassers maktovertakelse. Herunder 

vil jeg skissere Qutbs modne teori om jahiliyya, slik den fremkommer i hans Ma´alim fi al-

Tariq (Milepæler). Dette danner utgangspunktet for en operasjonalisering av hans ideologi. 

Jeg vil i liten grad gå inn på hvilke islamske tenkere som har inspirert Qutb. 

 Kapittel 3 vil legge frem et bredt utvalg av Osama bin Ladens skrifter. Her vil jeg 

skissere utviklingen i Osamas klagemål og fiendebilde, fra kritikken mot det saudiske 

                                                
37 Se f.eks. Library of Congress: ”Arabic Romanization at the Library of Congress”, LOC.gov. 
38 Jeg vil altså ikke behandle Sayyid Qutbs forfatterskap før 1948. For en gjennomgang, se f.eks. Khatab, Sayed, 

2009: The Political Thought of Sayyid Qutb. The theory of jahiliyyah, Routledge. 
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kongehuset for deres manglende styre ved shari´a i 1994, til brevet til amerikanerne i 2002, 

der han legger frem årsaken til fiendskapet med USA. Dernest vil jeg forsøke å etablere et 

grunnriss av Osamas ideologi: Hva er bakgrunnen for hans konflikt med Saudi-Arabia, USA 

og Israel, hva er målsetningen med hans jihad, og hvilke virkemidler fremholdes for kampen?  

Dette leder inn mot det påfølgende kapittel 4, der jeg vil sette Osama bin Laden opp 

mot Sayyid Qutb. Det er på overflaten et åpenbart likhetstrekk mellom Sayyid Qutbs diktomi 

hakimiyya/jahiliyya på den ene siden og Osama bin Ladens inndeling av verden mellom islam 

og de vantro. Qutb inkluderte også i siste instans væpnet jihad i den islamske bevegelsens 

virkemiddelkasse. Jeg vil forsøke å identifisere likheter og forskjeller mellom deres respektive 

hovedfiender, på hvilket grunnlag disse skal bekjempes og hvordan. Jeg vil særlig belyse i 

hvilken grad den ulike historiske og politiske konteksten Osama opererte innenfor, sammen-

liknet med Qutbs, kan ha bidratt til eventuelle avvik fra sistnevntes manual for konfrontasjon 

med jahiliyya. Jeg vil imidlertid ikke ta for meg i hvilken grad deres respektive legitimeringer 

har støtte i mainstream tolkninger av islam. 

 I kapittel 5 vil jeg så gi et overblikk over aktøren Osama bin Ladens liv og virke. Her 

vil jeg fokusere på tiden etter Osama etablerte seg som en viktig skikkelse i den afghanske 

motstandskampen på midten av 1980-tallet, og frem mot etableringen og fremveksten av al-

Qa´ida, som mot slutten av 1990-tallet erklærte jihad mot Amerika. Jeg vil særlig belyse 

hvilke faktorer som bidro til at Osama vendte seg mot kongehuset i Saudi-Arabia, og senere 

hvordan han kom frem til at kampen mot den ytre fienden var den mest nødvendige å føre.  

Kapittel 6 vil bore dypere i Osamas direkte påvirkningskilder: På hvilket måte har det 

religio-ideologiske klimaet i Saudi-Arabia influert Osama bin Laden, og hvilke elementer har 

han plukket opp fra sine påståtte mentorer, Abdallah Azzam og Ayman al-Zawahiri? Her vil 

jeg først forsøke å vise på hvilken måte Sayyid Qutbs ideer bidro til politiseringen av én 

strømning i wahhabi-salafismen, og i neste instans, i hvilken grad dette kan ha åpnet opp for 

det som tidligere ville vært nærmest en selvmotsigelse: Individuell jihad med en salafistisk 

begrunnelse. Dernest vil jeg gjøre rede for ideologien til henholdsvis Azzam og Ayman,  og i 

hvilken grad disse har hentet elementer fra Qutb, for så å sammenligne deres tolkninger med 

Osama bin Laden og al-Qa´idas modus operandi. Her vil jeg også belyse hvilke kontekstuelle 

faktorer som bidro til at Osama verken skulle komme til å adoptere en rendyrking av Azzams 

defensive jihad mot ytre angrep, eller Aymans revolusjonære jihad mot de lokale herskerne, 

men snarere vende seg mot den amerikanske djevelen i kulissene, den fjerne fienden. 

 Til slutt, i kapittel 7, vil jeg komme med noen avsluttende betraktninger og forsøke å 

gi et svar på problemstillingen.  
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2. Sayyid Qutb – læremesteren og hans manifest 
 

Sayyid Qutb ble født i 1906, i byen Musha midt i Egypt, og fikk gjennom sin familie 

politikken inn med morsmelka. Selv om han gikk på den statlige skolen, viste han tidlig 

interesse for islam og lærte seg Koranen utenat allerede som tiåring. Qutb tok sin utdannelse 

som lærer i Kairo, og ble ansatt i utdanningsministeriet hvor han skulle jobbe de neste seksten 

årene. Parallelt markerte han seg også som ”a man of letters”;
39

 hans forfatterskap spenner fra 

poesi på det tidlige 1930-tall via journalistikk til islamsk teologi i etterkrigstiden. Det var 

gjennom sitt sene, islamistiske forfatterskap at han skulle sette sitt merke i historien. Det var 

også disse verkene som førte til at han ble affiliert med den islamistiske bevegelsen. Qutb ble 

i 1954 fengslet av Gamal Abdel Nassers regime, som en del av regimets crackdown mot Det 

muslimske brorskapet. Der var her, i de dunkle torturkamrene bak fengselsmurene, hans teori 

om islam versus jahiliyya skulle finne sin fyllestgjørelse: En absolutt dikotomi mellom Guds 

uinnskrenkede suverenitet over menneskeheten og universet – og følgelig behovet for å 

innføre shari´a over alle samfunnets sfærer – hakimiyya, på den ene siden, og jahiliyya på den 

andre – alle andre ideologier som ikke anerkjente islam som et system for hele livet.
40

 

 

2.1. Sayyid Qutb og den moderne jahiliyya 

 

Jahiliyya society is that in which Islam is not applied.
41

 

 

Jahiliyya
42

 oversettes gjerne med en tilstand av barbari eller ignoranse, og har i islamsk lære 

tradisjonelt blitt benyttet for å beskrive tilstanden i Arabia før profeten Muhammad kom med 

Guds budskap. Imidlertid fremholder eksempelvis middelalderteologen al-Baydawi at ”the 

first jahiliyyah comprised the whole of the pre-Islamic time and the new jahiliyyah refers to 

relapses into paganism after the Prophet’s appearance.”
43

 Dette indikerer at jahiliyya ikke 

nødvendigvis må begrenses til perioden før åpenbaringen; tilstanden kan gjeninntre idet 

islams påbud om underkastelse for Guds suverenitet ikke overholdes. Sayed Khatab 

                                                
39 Kepel, 2005, s. 37. 
40 Se f.eks. Bonney, 2007, s. 215-223; Burgat, 2008, s. 105-109, Calvert, John, 2010: Sayyid Qutb and the 

Origins of Radical Islamism, Hurst and Company; Kepel, 2005, særlig s. 36-37; Khatab, 2009, særlig s. 44-58; 

Tripp, Charles: Pioneers of Islamic Revival, Zed Books Ltd., 1994, s. 155, 165. 
41 Qutb, Sayyid, Ma´alim fi al-Tariq, sitert i Kepel, 2005, s. 50. 
42 Jahiliyya stammer etymologisk fra den arabiske trilaterale roten j – h – l, hvis grunnleggende substantiviske 

form jahl kan oversettes med uvitenhet, ignoranse. Formen jahiliyya er avledet fra jahl. Se f.eks. Khatab, 2009, 

s. 14-16. 
43 Ignaz Goldziher, sitert i Khatab, 2009, s. 41. 
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argumenterer for at jahiliyya ikke simpelthen viser til fravær av kunnskap; tross kjennskap til 

Islams budskap og Guds lov velger de troende å se bort i fra dem.
44

 

Sayyid Qutbs moderne bruk av jahiliyya – samt dets motstykke hakimiyya – som en 

tidløs tilstandsbeskrivelse av samfunnet attribueres av for eksempel John Calvert til den 

samtidige, indiske islamist-teoretikeren Abu al-A´la Mawdudi, hvis skrifter angivelig hjalp 

Qutb å utkrystallisere sine ideer.
45

 Emmanuel Sivan på sin side trekker linjene enda lenger 

tilbake, og fremholder Qutbs jahiliyya-teori som inspirert av Taqi al-Din Ahmad bin 

Taymiyya.
46

 Sayed Khatab vektlegger imidlertid på sin side at jahiliyya-begrepet var å finne i 

Koranen og islamsk-arabisk litteratur generelt – og slik sett lå mer tilgjengelig for Qutb 

sammenliknet med inspirasjonen fra det indiske subkontinent – og at Qutbs jahiliyya-teori 

utviklet seg kontinuerlig og gjennom hele hans forfatterskap, i et dialogisk samspill med 

Qutbs opplevelse av sine omgivelser. William Shepard hevder også at for eksempel Mawdudi 

heller ikke går like langt som Qutb, som på sin side stempler også den muslimske verden som 

jahiliyya. Uten å ta endelig stilling til de komplekse sammenføyningene mellom idéhistoriens 

irrganger, kan en i hvert fall slå fast at Sayyid Qutb i senere tid står igjen som den hvis navn 

har blitt knyttet tettest opp til den moderne utledningen av den tidløse jahiliyya.
47

 

For å forstå hvordan Qutb kom frem til sin teori om den samtidige jahiliyya i diametral 

motsetning til hakimiyya kan John Calverts postulat om at ”Qutb shaped his Islamism in 

relation to contemporary realities” tjene som utgangspunkt.
48

 Det er vanlig å trekke frem et 

knippe formative møter med den egyptiske (og amerikanske) politiske virkeligheten: Møtet 

med det vestliggjorte Kairo og det britiske overformynderiet i løpet av sin utdannelse; møtet 

med USAs moralske forfall, materialisme og ukontrollerte seksualitet; det forsmedelige tapet 

                                                
44 Khatab, 2009, s. 14-32. Se også Euben, 2002, s. 14-16; Shepard, William, 2003: ”Sayyid Qutb’s Doctrine of 

’Jahiliyya’”, International Journal of Middle East Studies, vol. 35, nr. 4, november, 2003, s. 522; Tripp, 1994, s. 

161-62; Vogt, Kari, 2005: Islam – tradisjon, fundamentalisme og reform, Cappelen, s. 247. 
45 Mawdudi hevdet også at den muslimske verden befant seg i jahiliyya, og beskrevs Guds suverenitet som 

hakimiyya. John Calvert anerkjenner at at de viktigste innflytelsene på Sayyid Qutbs tankesett var det egyptiske 

samfunnet og hans egen lesing av Koranen, men fremholder at Mawdudis begreper hjalp Qutb å konkretisere og 

spisse sin kritikk av det omkringliggende samfunnet. Se f.eks. Calvert, 2009, s. 158, 213-214; Shepard, 2003, s. 

523; Sivan, 1990, s. xi, 22-23, 39-40, 65; Wiktorowicz, Quintan, 2005: ”A Genealogy of Radical Islam”, i 
Studies in Conflict & Terrorism 28, Routledge, 2005, s. 78-79. 
46 Ibn Taymiyya (1268-1328) var en prominent lærd av Hanbaliskolen, som fremholdes som en tidlig salafist. 

Han fremholdt at datidens mongelske herskere var frafalne idet de ikke styrte på bakgrunn av shari´a , selv om 

de var selverklærte troende. Ibn Taymiyyas rasjonale for en pliktig jihad mot frafalne herskere skulle bli en 

avgjørende inspirasjon for moderne militante islamister. Se f.eks. Esposito, 2002, s. 45-46; Scheuer, 2011, s. 42-

43; Shepard, 2003, s. 523; Sivan, 1990, s. 94-105; Vogt, 2005, s. 234; Wiktorowicz, 2005, s. 77-79. 
47 Calvert, 2010, se f.eks. s. 158, 199, 213-214; Fuller, Graham E., 2004: The Future of Political Islam, Palgrave 

MacMillian, s. 52; Kepel, 2005, s. 46-50; Khatab, 2009, se f.eks. s. 59-60; Mousalli, Ahmad, 1993: Radical 

Islamic Fundamentalism: The Political and Ideological Discourse of Sayyid Qutb, Syracuse University Press, s. 

239-240; Shepard, 2003, s. 521, 523; Sivan, 1990, s.22-23, 39-40, 60, 94-105; Wiktorowicz, 2005, s. 77-79. 
48 Calvert, 2010, s. 18; se også Mousalli, 1993, s. 19. 



13 

 

for Israel i 1948, samt underlegenheten i møte med sionismen og den vestlige imperialismen; 

undertrykkelsen av Det muslimske brorskapet, før og etter offiserskuppet 1952; den 

manglende islamiseringen av Egypt under Gamal Abdel Nassers makthavende, til fordel for 

”the secularization of Arabism”;
49

 og, sist men ikke minst, hans eget fengselsopphold, tortur 

og dødsdom. Det kan hevdes at hver av disse hendelsene bidro suksessivt til en dreining av 

Qutbs budskap og ideologiske utforming henimot en stadig skarpere og tydeligere vekt-

legging av å arbeide for institueringen av et helhetlig, evig islamsk samfunnssystem under 

Guds hakimiyya – i direkte og evig motsetning og til ethvert system eller ideologi som ikke 

vektla Guds enestående suverenitet over alle samfunnets sfærer, jahiliyya.
50

 

 

2.2. ”The Islamic alternative”
51

 – en utpensling av det islamske systemet 

 

... the one who holds authority in Islam is obeyed because  

he submits to the authority of God.
52

 

 

Al-Adala al-Ijtima´iyya fi al-Islam (heretter ”Al-Adala”), Sosial rettferdighet i islam (1949) 

blir gjerne fremstilt som Sayyid Qutbs første udiskutabelt islamistiske verk.
53

 Den islamske 

modellen ble stilt opp i diametral motsetning til andre – fra Europa importerte – styrings-

modeller og ideologier, og Qutb understreket at Egypt måtte finne innfødte (altså islamske) 

løsninger på sine problemer. Lakmustesten på et samfunns islamske karakterer var hvorvidt 

dette var organiserte i henhold til Guds åpenbaring. Idet verken Egypt eller noe annet 

samfunn i samtiden kunne sies å la Koranen regulere lovverk og styringspraksis, erklærte han 

allerede da at det ikke fantes noe islamsk samfunn på jorden – de var alle jahili.
54

  

”Action [is] the barometer and outer manifestation of inner belief,”
55

 skrev Qutb. 

Selve essensen i oppsetsigheten overfor Gud er skillet mellom tro og praksis; ”we have 

divorced our faith from our practical life, condemning it to remain in ideal isolation, with no 

jurisdiction over life, no connection with its affairs, and no remedy for its problem”.
56

 Islam 

                                                
49 Sivan, 1990, s. 28. 
50 Se f.eks. Bonney, 2007, s. 215-223; Burgat, 2008, s. 102-109; Calvert 2010; Haddad, Yvonne Y., 1983: ”The 

Qur`anic Justification for an Islamic Revolution: The View of Sayyid Qutb”, i Middle East Journal, Vol. 37, Nr. 

1, vinter, 1983, s. 25; Shepard, 2003, s. 534; Sivan, 1990, særlig s. s. 15, 20, 38, 50. 
51 Calvert, 2010, s. 124. 
52 Sayyid Qutb i Shepard, William: Sayyid Qutb and Islamic Activism: A Translation and Critical Analysis of 

Social Justice, her sitert i Calvert, 2010, s. 135. 
53 Sayed Khatab (2009) hevder imidlertid at Sayyid Qutbs utvikling av et islamsk system og hans dikotomi islam 

versus jahiliyya kan skimtes gjennom hele hans forfatterskap. 
54 Khatab, 2009, s.  115-117. 
55 Sayyid Qutb sitert i Mousalli, 1993, s. 74. 
56 Qutb, Sayyid: Al-Adala al-Ijtima´iyya fi al-Islam, sitert i Khatab, 2009, s.  117. 
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har lagt rammene for relasjonene mellom Gud og skaperverket, derfor vil et hvert skille mel-

lom de ulike samfunnssfærene og islam bryte med den gudegitte harmonien og balansen i 

universet. Menneskesinnet frigjøres kun gjennom fullstendig underkastelse for Gud alene – en 

frigjøring fra jahiliyya. I motsetning til i den kristne, vestlige eller den kommunistiske tradi-

sjonen frigjøres ikke mennesket delvis, men som én enhet uløselig tilknyttet skaperverket:
57

  

 

To [Allah] belongs the government of the world, of mankind, and of life ... Islam is the 

religion of unity between worship and social relations, the creed and behaviour, 

spiritual and material things, economic and spiritual values, this world and the other 

worlds, and earth and heaven. From this great unity issue its Islamic laws and 

commands ... Islam represents the eternal system for the world throughout the future 

of the human race.
58

  

 

Ahmad Mousalli hevder at Sayyid Qutbs umiddelbare formål med Al-Adala var å vise sin 

misnøye med, og gi en islamsk løsning på, Egypts ”feudal conditions”.
59

 Sayed Khatab 

fremhever på sin side at Qutb forsøkte å belyse forskjellen mellom jahiliyya og hakimiyya, 

som benyttes for første gang i dette verket: Guds overherredømme springer ut fra Hans status 

som hakim, Suverenen, den høyeste, lovgivende autoritet. Hakimiyya referer dermed til et 

styre ved Gud som øverste lovgiver og myndighet, en politisk anordning under shari´a, der 

den herskendes legitimitet bestemmes av implementeringen av Guds lov.
60

 Islams viktigste 

funksjon er å fjerne all tilbedelse av annet og andre enn Gud; å følge en annen rettledning og 

andre (menneskeskapte) lover enn Guds kvalifiserer som shirk, ”the association of someone 

or something with God ... thus deviating from monotheism”.
61

 Så lenge menneskene ikke 

anerkjenner Guds absolutte suverenitet, hakimiyya, vil verden befinne seg i en tilstand av 

jahiliyya. ”The Ultimate goal of Sayyid Qutb is to establish an Islamic state,” ifølge Sayed 

Khatab.
62

 Islam er din wa-dawla, religion og stat, og Qutb utpenslet samtidig den islamske 

staten som et innfødt alternativ til den rådende, vestligdominerte verdensorden.
63

 

                                                
57 Calvert, 2010, s. 130-132; Khatab, 2009, s.  117-125; Mousalli, 1993, s. 70-76, 172-199; Shepard, 2003, s. 526 
58 Qutb, Sayyid: Al-Adala al-Ijtima´iyya fi al-Islam, sitert i Khatab, 2009, s. 126-127; se også Mousalli, 1993, s. 

101; Sivan, 1990, s. 25. 
59 Mousalli, 1993, s. 191 
60 Hakimiyya stammer etymologisk fra den arabiske trilaterale roten h – k – m, hvis grunnleggende substantiviske 

form hukm kan oversettes med styre. Formen hakimiyya er avledet fra hukm, og kan oversettes med suverenitet. 

Se f.eks. Khatab, Sayed, 2006: The Power of Sovereignty. The political and ideological philosophy of Sayyid 

Qutb, Routledge, s. 15-19. For mer om Sayyid Qutb og hans forståelse av hakimiyya-begrepet, se Khatab, 2006, 

s. 1-46. 
61 Oxford Dictionary of Islam, 2003, s.v. ”Shirk”. Se også Mousalli, 1993, s. 150. 
62 Khatab, 2006, s. 1. 
63 Khatab, Sayed, 2002: ”’Hakimiyyah’ and ’Jahiliyyah’ in the Thought of Sayyid Qutb”, i Middle Eastern 

Studies, vol. 38, nr. 3, juli, 2002, s. 145-170; Khatab, 2006; Khatab, 2009, særlig s. 127-135; Mousalli, 1993, s. 

121, 168; Shepard, 2003, s. 524; Sivan, 1990, s. 24-25. 
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2.3. Et amerikansk intermesso – et møte med den fjerne fienden 

 

Den hvite mann i Europa og Amerika er vår fiende nummer én.
64

 

 

Al-Adala ble ferdigstilt før, men publisert mens Sayyid Qutb befant seg i USA, på et av 

myndighetene påtvunget toårig studieopphold, grunnet Qutbs gryende regimekritikk. Opp-

holdet i USA mellom 1948 og 1950 har gjerne blitt betegnet som et vannskille, et skift i Qutbs 

ideologiske utvikling, der  møtet med det materialistiske og sekulære Vesten som overbeviste 

ham om den uoverstigelige kløften mellom det islamske og andre samfunnssystemer. Sayed 

Khatab fremholder imidlertid at Qutb ankom det amerikanske kontinentet allerede sterk i 

troen på det islamske systemets fortreffelighet, og at oppholdet på den andre siden av 

Atlanteren heller bidro til å styrke en eksisterende overbevisning.
65

 

”America has forgotten one thing: one thing has no value here – the spirit (ruh).”
66

 I 

USA fikk Sayyid Qutb også føle den hvite manns rasisme på kroppen, og anså generelt den 

amerikanske sivilisasjonen som moralsk korrupt og det amerikanske folket som åndelig des-

interessert. Han ble også forferdet over amerikanernes fiendtlighet overfor Palestina. Qutb 

skulle komme til å anse vestlige verdier som sekularisme, materialisme, individualisme, 

demokrati og likestilling som negative innflytelser på den muslimske verden og uforenlige 

med islam; ifølge Reuven Paz fremholdt Qutb den vestlige kulturen som en del av den 

moderne jahiliyya, og erklærte ”a cultural war against Western civilization”.
67

 Han anså den 

islamske sivilisasjonen for å ligge i en evig strid med Bokens folk, de kristne og jødene; i 

nåtiden var ”international Zionism, international Crusaderism and international Communism” 

en allestedsnærværende trussel mot den islamske bevegelsen.
68

 Derfor måtte den islamske 

bevegelsen beskytte seg mot vestlig innflytelse, som hadde som formål å ødelegge islam.
69

  

Sayed Khatab foreslår imidlertid at den aktivistiske dimensjonen hos Qutb kan ha blitt 

tent i tidsrommet omtrent sammenfallende med oppholdet i USA. Tiden var kommet for 

handling, dog først etter religiøs og politisk skolering. Steg to for den ideologisk trente 

                                                
64 Sayyid Qutb, brev til Tewfiq al-Hakeem, her sitert i Wright 2008, s. 36-37. 
65 Khatab, 2009, særlig s. 138-139. Se også Calvert, 2010, s. 139-143, Juergensmeyer, Mark, 2003: Terror in the 

Mind of God. The Global Rise of Religious Violence, University of California Press, s. 83. 
66 Sayyid Qutb, sitert i Khatab, 2009, s. 142. 
67 Paz, Reuven: ”Islamists and Anti-Americanism”, i Middle East Review of International Affairs, vol. 7, nr. 4, 

desember, 2003, s. 54. 
68 Qutb, Sayyid: Fi Zilal al-Qur`an, vol. 1, sitert i Haddad, 1983, s. 26. 
69 Calvert, 2010, s. 139-155; Esposito, 2002, s. 60; Euben, 2002, s. 16; Haddad, 1983, s. 26; Khatab, 2009, s. 

131-135; Mousalli, 1993, s. 25-30; Paz, 2003, s. 54-56; Riedel, Bruce, 2010: The Search for Al Qaeda. Its 

Leadership, Ideology and Future, Brookings Institution Press, s. 17; Shepard, 2003, s. 527-528; Wright, 2008, s. 

21-27. 
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generasjonen var å etablere et islamsk, politisk system. Løsningen for Egypt lå i islam, ikke i 

Vesten; ”because they stopped believing in their Islamic heritage, Egyptians thought that this 

imported mixture would solve their problems.”
70

 Qutb oppfordrer Egypts intellektuelle til å ta 

bladet fra munnen, utvise mot og ta et oppgjør med denne tilstanden (av jahiliyya). Han 

returnerte også, ifølge Khatab, til hjemlandet overbevist om Det muslimske brorskapets rolle 

som regionens viktigste motstandskraft mot sionismen og vestlig imperialisme generelt.
71

 

 

2.4. Revolusjon, fengsling og radikalisering – Sayyid Qutb og 1950-tallets Egypt 

 

The principles of the revolution have indeed been  

applied to us, Muslim Brethren, in jail.
72

 

 

John Calvert hevder at en viktig dimensjon ved Qutbs bruk av islamsk terminologi i sin kamp 

for å rekonstruere det egyptiske samfunnet under Guds suverenitet, var at han fremmet ”the 

people’s struggle against the Western-oriented political and economic elite in terms that were 

in accordance with the precepts of a higher ethical and metaphysical order. In Qutb’s inter-

pretation, Islam was a transformative ideology designed to purge Muslim countries of 

imperialism”.
73

 Den vestlige imperialismen forsøkte å underminere ”the project of Islamic 

empowerment”;
74

 muslimene måtte derfor bryte ut av det (post-)koloniale avhengighets-

forholdet – jahiliyya – og ta kontroll over sin egen skjebne, under Guds overoppsyn og rett-

ledet av shari´a.
75

 

Tilbake i Egypt beveget Sayyid Qutb seg på begynnelsen av 1950-tallet uunngåelig 

nærmere Det muslimske brorskapet – ifølge ham den eneste bevegelsen kapabel til å stå opp 

imot islams fiender – hvor han raskt ble en del av lederskapsrådet. Både han og Brorskapet 

anså de såkalte frie offiserene som en potensiell ”vehicle of the Islamic resurgence”,
76

 og han 

jobbet selv tett opp mot Revolusjonsrådet i den første perioden etter revolusjonen. Etter hvert 

begynte imidlertid muslimbrødrene å innse at deres målsetning for Egypts fremtid ikke var 

sammenfallende med det nye regimets. I 1954 utnyttet Nasser imidletid et mislykket attentat-

forsøk til å slå ned på Brorskapet; Qutb og nærmere 1000 andre muslimbrødre ble kastet i 

fengsel – hvor mange opplevde grov tortur. Disse hendelsene og fengelsoppholdet overbeviste 

                                                
70 Qutb, Sayed: Al-Adala al-Ijtima´iyya fi al-Islam, sitert i Khatab, 2009, s. 143. 
71 Khatab, 2009, s. 140-145; se også Calvert, 2010, s. 144-145; Mousalli, 1993, s. 30; Sivan, 1990, s. 67-68. 
72 Sayyid Qutb under rettssaken mot ham i 1966, sitert i Sivan, 1990, s. 42. 
73 Calvert, 2010, s. 164. 
74 Calvert, 2010, s. 165. 
75 Calvert, 2010, s. 164-171; Esposito, 2002, s. 60; Khatab, 2009, s. 150-151. 
76 Calvert, 2010, s. 181. 
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Sayyid Qutb om regimets uislamske og tyranniske karakter, og bidro ytterligere – var den 

avgjørende årsaken? – til hans og mange av hans samtidiges radikalisering.
77

  

”For [Qutb], the Islamic revolution became the divine imperative for the liberation of 

humanity from oppressive rulers,”
78

 ifølge Yvonne Haddad. Sayed Khatab hevder imidlertid 

at Qutbs umiddelbare intensjon ikke var å ta makten i Egypt – ideologisk trening og islamsk 

reform stod fortsatt øverst på agendaen: ”Islamic government cannot be established before the 

people or the majority of them ’are aware and convinced by the form of Islamic life’”.
79

 

Derfor måtte datidens regimers undertrykkende og uislamske karakter avsløres gjennom en 

da´wa
80

 ”by urgency and necessity”.
81

 Qutb forfektet altså ikke å voldelig styrte regimet: 

”The people themselves will ask to establish the Islamic system when they know the accurate 

meaning of the Islamic creed”.
82

 Han levnet imidlertid en åpning for voldsbruk i selvforsvar 

og (proporsjonell) gjengjeldelse i tilfelle angrep utenfra.
83

 

 I revolusjonsåret 1952 ble første bind av Sayyid Qutbs magnum opus publisert: Den 

monumentale korankommentaren Fi Zilal al-Qur`an (heretter ”Fi Zilal”), I Koranens skygge, 

som til slutt skulle omfatte hele 30 bind. Qutb ville frigjøre korandiskursen fra de tradisjonelle 

lovskolene, og tolke Koranen i sin egen rett til å gi religio-politiske svar på tidens utford-

ringer – gjennom ijtihad, selvstendig tolkning.
84

 Gjennom en sammenligning av pre-islamsk 

tid og historien etter åpenbaringen av islam med 1950-årenes samfunnstilstand, diagnoserer 

han samtiden, dets regimer og samfunn som en del av jahiliyya, også ”the people who call 

them-selves Muslims but they follow the systems and programs of the people of the Book”.
85

 

Jahiliyya, ”submission of people to people and the turning away from from submission to 

Allah”,
86

 knyttes således ikke til en spesiell tidsepoke eller et geografisk område.
87

  

Sayed Khatabs hovedtese er den kontinuerlige utviklingen av Qutbs teori om jahiliyya 

gjennom hele hans forfatterskap, i samspill med hans opplevelse av samtidens Egypt på den 

ene siden, og hans egen religiøsitet på den andre – i tillegg kom et knippe, formative enkelt-

                                                
77 Burgat, 2008, s. 105-109; Calvert, 2010, s. 172-195; Haddad, 1983, s. 18; Kepel, 2005, s. 24-5, 39-40; 

Mousalli, 1993, s. 31-34; Shepard, 2003, s. 535; Sivan, 1990, s. 25-27,40-49; Tripp 1994, s. 158-59. 
78 Haddad, 1983, s. 18. 
79 Khatab, 2009, s. 159-160. 
80 Å spre troen, gjennom misjon og forkynnelse. Se Oxford Dictionary of Islam, 2003, s.v. ”Dawah”. 
81 Haddad, 1983, s. 24. 
82 Qutb, Sayyid: Limadha A´damuni, sitert i Khatab, 2009, s. 160. 
83 Bonney, 2007, s. 216-217; Burgat, 2008, s. 108; Calvert, 2010, s.  242; Haddad, 1983, s. 22-24; Khatab, 2009, 

s. 158-160; Mousalli, 1993, s. 36-37; Sivan, 1990, s. 43. 
84 Jf. Oxford Dictionary of Islam, 2003, s.v. ”Ijtihad”. Se også Sivan, 1990, s. 69. 
85 Qutb, Sayyid: Fi Zilal al-Qur`an, vol. 3, sitert i Khatab, 2009, s. 162. 
86 Qutb, Sayyid: Fi Zilal al-Qur`an, vol. 2, sitert i Khatab, 2009, s. 162. 
87 Bonney, 2007, s. 223; Calvert, 2010, s. 172-174; Euben, 2002, s. 16; Khatab, 2009, s. 160-162; Mousalli, 

1993, s. 35,110. 
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hendelser og opplevelser. Fengelsmassakren av 21 muslimbrødre i 1957 var ifølge Khatab en 

av disse: ”The bloodshed in prison shifted Qutb’s moral rectitude and his focus on social 

reform so that he moved from social and political critic to include a socio-religious and 

political activism.”
88

 Nasser stod ikke lenger bare i veien for islamsk reform; ”his refusal to 

implement the Shari´a qualified him as a usurper of God’s sovereignty”.
89

 Qutb tilkjenner nå 

muslimene en opprørsrett hvis de styrende ikke følger Guds lov –  åpenbart i første rekke 

myntet på egypterne i møte med Nassers regime. Han innser også at den islamske revo-

lusjonen ikke ville komme gjennom massemobilisering, men snarere må avles frem av en 

rettroende fortropp, tali´a – modellert på Profeten og de første muslimene.
90

 

 

2.5. Fortroppen – menneskehetens ansvar for å konfrontere jahiliyya 

 

Han [Gud] bestämde att Hans gudomligt föreskrivna väg skulle 

 förverkligas genom människans egna ansträngningar ...
91

 

 

I et senere fengselsverk, Hadha al-Din, Denne religionen (1960), understreket Qutb at islam 

ikke kunne etablere seg som en styrende og normgivende i denne verden uten hjelp fra 

menneskene; muslimene hadde et ansvar for å innsette Guds suverenitet på jorden. Han holdt 

imidlertid fast på at islamsk lov ikke kunne tres nedover hodet på et uislamsk samfunn, et 

samfunn som ikke anerkjente Guds suverenitet. Men, til sist var en altomfattende revolusjon 

mot jahiliyya i sinn og samfunn den eneste måten å oppnå et fullverdig islamsk liv under 

shari´a; ”either people strictly follows this [complete Islamic] system and thus becomes 

Muslims, or they adopt some other man-made way of life and embrace the jahiliyyah of 

atheism.”
92

 Og, når tiden var kommet for å innføre shari´a i det islamske samfunnet, måtte 

islam innføres fullstendig, for slik å frigjøre menneskeheten.
93

  

Gjennom å fremholde hakimiyya som ”the exclusive prerogative of God who alone is 

qualified to fashion principles appropriate to the proper functioning of a social, political and 

economic order”,
94

 angrep Qutb verdens sekulære regimer, og i særdeleshet Nassers Egypt, 

                                                
88 Khatab, 2009, s. 163. 
89 Calvert, 2010, s. 203. 
90 Khatab, 2009. Se også Calvert, 2010, s. 69, 203-204; Kepel, 2005, s. 25; Lacroix, 2011, s. 39; Mousalli, 1993, 

s. 36, 156-160, 225-229, 239-240; Shepard, 2003, s. 530; Sivan, 1990, s. 40-43. 
91 Qutb, Sayyid, 1983: Denna religion Islam (Hadha al-Din), oversatt av Eva Zeinab Sjöström, International 

Islamic Federation of Student Organizations. 
92 Qutb, Sayyid: Islam is the Religion of the Future, sitert i Khatab, 2009, s. 76. 
93 Calvert, 2010, s. 2, 204-212; Euben, 2002, s. 18; Haddad, 1983, s. 21; Khatab, 2009, s. 163-168; Mousalli, 

1993, s. 200-213, 225-229; Qutb, 1983; Shepard, 2003, s. 531. 
94 Calvert, 2010, s. 215. 
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som islamsk illegitimt. Dermed eroderes også den enkelte muslims juridisk-territoriale for-

pliktelser overfor en sekulær nasjonalstat; muslimenes eneste herre er Gud – et styre uten 

basis i shari´a er illegitimt. Alle andre politiske anordninger er per definisjon jahiliyya – dette 

gjelder også muslimske flertallssamfunn som ikke etterfølger islams lov på alle områder.
95

 

Ifølge William Shepard er trusselen fra jahiliyya først og fremst en vestlig trussel: 

”Although Qutb is notorious for locating jahiliyya in the Muslim world, we see that to a 

considerable degree the West is still the driving force”.
96

 Qutb fremhevdet islam som en 

svekket, men fortsatt tilstedeværende størrelse i verden, helt frem til møtet med den vestlige 

imperialismen og sekularismen på 1800-tallet; ifølge Qutb går det også en rød tråd fra kors-

farermentaliteten til den moderne imperialismen. Siden hadde imidlertid tilstanden av 

jahiliyya blitt nær fullstendig sementert, og idet ingen samfunn anerkjente Guds ubestridte 

hakimiyya fantes det ikke lenger noen genuint muslimske samfunn på jorden.
97

  

Koransitatet ”Those who do not judge by Allah’s revelation, they are unbelievers” 

(5:44),
98

 benyttes flittig i Sayyid Qutbs verker. Og, i for eksempel Ma´alim fi al-Tariq (her-

etter ”Ma´alim”), Milepæler (1964), fremholder Qutb: ”Folk er ikke muslimer, selv om de 

påstår det, så lenge de lever jahiliyya-liv.”
99

 John Calvert fremholder imidlertid (det samme 

gjør William Shepard) at Qutb ikke bedriver takfir
100

 – han stempler ikke enkeltmuslimer som 

vantro, ”a person who intentionally disbelieves in God, [but rather as a] jahili individual 

[who] sees himself as a believer yet dismisses Islam’s prerogative to govern all aspects of 

life”.
101

 De selverklærte troende er fortsatt muslimer, men karakteriseres av Qutb som 

”defeatists”.
102

  Selv om dette var en mindre alvorlig anklage enn å fordømme dem som 

murtaddun, frafalne, gikk likevel Qutb lengre enn tidligere og samtidige islamske tenkere 

gjennom å diagnosere hele samfunn, hele samtiden som uislamsk. Det er imidlertid kort vei 

fra Qutbs karakteristikk av muslimene som jahili til en nedvurdering av disse ”defaitistenes” 

                                                
95 Calvert, 2010, s. 213-217; Mousalli, 1993, s. 151; Shepard, 2003, s. 527-528. 
96 Shepard, 2003, s 528. 
97 Bonney, 2007, s. 219-220, 223; Burgat, 2008, s. 107-108; Euben, 2002, s. 16-18; Khatab, 2009, s. 127-135; 

Mousalli, 1993, s. 165; Shepard, 2003, s. 527-528, 534; Sivan, 1990, s. 56-57. 
98 Her sitert i Qutb, Sayyid: Dirasat Islamiyyah, sitert i Khatab, 2009, s.158. 
99 Qutb, 2004, s. 154. 
100 Se også Oxford Dictionary of Islam, 2003, s.v. ”takfir”. Den viktigste grunnen til takfir er blitt en sentral del 

av de militante islamistenes kamp mot de hjemlige regimene er at det islam er forbudt å gjøre opprør mot en 
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f.eks. Wiktorowicz, 2001, s. 26. Francois Burgat fremmer det å bekjempe sine motstandere som ”frafalne” eller 

”vantro” som ”[t]he ’red-line’ of the secterian involution of Islamism”. Se Burgat, 2008, s. 94-95. 
101 Calvert, 2010, s. 220. Gilles Kepel viser også til broren, Muhammad Qutbs, avvisning av Sayyid Qutb som 

takfirist. Se Kepel, 2006, s. 64-66. For det motsatte synet, se f.eks. Vogt, 2005, s. 259-60; Wright, 2008, s. 42.  
102 Qutb, Sayyid: Al-´Adala al-Ijtima´iyyah fi al-Islam, sitert i Shepard, William, 1992: ”The Devolopment of the 

Thought of Sayyid Qutb as Reflected in Earlier and Later Editions of ’Social Justice in Islam’”, i Die Welt des 

Islams, New Series, Bd. 32, Nr. 2, 1992, s. 206. 
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status som fullverdige muslimer. Ifølge Fawaz Gerges er det også fra Sayyid Qutbs jahiliyya-

teori at takfir-ideologien ”blossomed operationally” fra 1970-tallet, særlig i Egypt.
103

 

Som botemiddel mot jahiliyya påkalte Qutb muslimene å gjenoppvekke væpnet jihad, 

ikke bare som åndelig, indre strid eller som forsvar mot aggresjon. I sine viktigste fengsels-

verker, Fi Zilal og Ma´alim, fremmer han islam som en ekspansjonistisk religion, der det 

islamske samfunnet skal vinne frem gjennom en evig, også offensiv, jihad. Den islamske 

massebevegelsen hadde feilet, så ansvaret falt på en fortropp som isolert fra jahiliyyas 

korrumperende innflytelse skulle forberede massene på den kommende striden. Denne 

gruppen vil da danne det eneste sanne muslimske samfunnet på kloden. Ifølge William 

Shepard former Qutb sin modell med et blikk til Profetens todelte erfaring, med en for-

beredende fase i Mekka i forkant av konfrontasjonen som kom først etter emigrasjonen til 

Medina. Men, selv om Qutb var overbevist om at ”[p]reaching alone is not going to establish 

the dominion of Allah”,
104

 så understreket han at den militære fasen av striden var langt unna.  

Det var for denne fortroppen Sayyid Qutb skrev Ma’alim, som skulle bli det viktigste 

teoretiske analyseverktøyet og håndboken
105

 – manifestet – for de ulike militante islamist-

grupperingene i deres konfrontasjon med det egyptiske regimet.
106

 

 

2.6. Milepæler – Sayyid Qutbs manifest 

 

Fortroppen ... trenger milepæler langs veien
107

 

 

I 1964 kom Ma´alim ut, Sayyid Qutbs siste, mest beryktede og kanskje viktigste bok – ”the 

seal of Qutb’s life’s work”.
108

 Den bygger i stor grad på Fi Zilal. Ifølge Gilles Kepel fungerer 

boken som en islamsk fordømmelse av den egyptiske staten under Nasser, og kan umulig 

forstås uten et bakteppe der handlingsrommet for Det muslimske brorskapet var kraftig 

innsnevret av statsmakten. Nassers Egypt var det manifesterte, materialiserte jahiliyya, ”ruled 

by an iniquitous prince who had made himself an object of worship in God’s place, and who 

governed an empire according to his own caprice instead of ruling on the basis of the 

                                                
103 Calvert, 2010, s. 218-220; Gerges, s. 96; Kepel, 2006 s. 64-66; Mousalli, 1993, s. 210; Shepard, 1992, s. 206; 

Shepard, 2003, 528-529. 
104 Sayyid Qutb sitert i Calvert, 2010, s. 225. Se også Euben, 2002, s. 19. 
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Sivan, 1990, s. 66-67. 
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principles inspired by the Book and the Sayings of the Prophet”
109

 – den i teksten 

uidentifiserte inspirasjonen for Qutbs flammende pamflett.
110

  

Qutn avviser allerede i innledningen verdens to ledende systemer på den tiden, det 

vestlige demokratiet og Sovjets marxisme, idet disse på den ene siden reduserer livet til det 

materielle, og på den andre avviser Guds autoritet: 

 

Hele verden lever i dag i en tilstand av jahiliyya ... Dagens jahiliyya bygger på en 

krenkelse av Guds suverene autoritet på jorden og av tegnet på guddommelighet, 

nemlig herredømme (hakimiyya). Den overlater herredømmet til mennesket og setter 

noen til herrer over andre. Dette skjer ikke på samme primitive og enkle måte som i 

den første jahiliyya, men ved at mennesker påberoper seg retten til å utforme egne 

forestillinger, verdier, normer, lover, systemer og livsformer som er løsrevet fra det 

levesettet Gud har fastsatt og som ikke har Guds velsignelse. ... I det islamske 

levesettet frigjøres mennesket fra å tjene andre mennesker ved i stedet å tjene, adlyde 

og bøye seg bare for Gud.
111

 

 

Qutb understreker viktigheten av menneskelig innsats for å etablere det islamske systemet, 

ved hjelp av en fortropp som ”følger veien gjennom det opprørte havet jahiliyya har bredt 

over hele jorden”.
112

 Denne måtte først ta avstand fra den nær altomfattende jahiliyya – 

gjennomføre en hijra
113

 fra jahili-omgivelsene – og vende tilbake til Koranen som eneste 

rettesnor.
114

 Dette kan forstås som første steg på veien; en åndelig modning forut for den 

faktiske striden.
115

 Qutb understreker videre at tawhid og den islamske trosbekjennelsen er 

utgangspunktet for det islamske kallsoppdraget: ”Ikke noe herredømme annet enn til Gud, 

ingen lov annet enn fra Gud, ingen autoritet for noen over andre, for all autoritet tilhører Gud 

...”
116

 Islam måtte etableres som ”stat og system, normer og forordninger”
117

 Imidlertid 

forutsetter dette eksistensen av et islamsk samfunn som anerkjenner Guds hakimiyya.
118

 

                                                
109 Kepel, 2005, s. 46. 
110 Se f.eks. Bergen, 2006, s. 18; Bonney, 2007, s. 221; Burgat, 2008, s. 105-109; Calvert, 2010; Kepel, 2005, se 

f.eks. s. 24, 26, 41, 45-6, 55, 245-249; Qutb, 2004, s. 9; Sivan, 1990, særlig s. 27-28.  
111 Qutb, 2004, s. 7-8. 
112 Qutb, 2004, s. 9. 
113 Profeten Muhammads utvandring fra Mekka til Medina, hvor denne bygde opp et islamsk samfunn før han 

øket sine bestrebelser for å bekjempe jahiliyya og spre det islamske budskapet. Richard Bonney forstår Qutbs 
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Radikale islamister har ofte emulert profetens hijra, ved å først utvandre til et sikkert tilholdssted for så å 

forberede sin jihad. Se også Esposito, 2002, s. 5; Kepel, 2005, s. 91; Lawrence, 2007, s. 221, note 269; Oxford 
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114 Det råder uenighet om dette skal forstås spirituelt eller fysisk, materielt. Muhammad Qutb hevdet at brorens 

separasjon fra jahiliyya var åndelig. Se Bonney, 2004, s. 222; Kepel, 2005, s. 64; Kepel, 2006, s. 64-66, 74. 
115 Se også Bonney, 2007, s. 222; Euben, 2002, s. 19-20; Kepel, 2005, s. 54. 
116 Qutb, 2004, s. 24; se også Mousalli, 1993, s. 120; Shepard, 1992, s. 204. 
117 Qutb, 2004, s. 29. 
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 ”Samtidig som Koranen bygget troen i det muslimske fellesskapets hjerter, satte den 

gjennom dette fellesskapet i gang en veldig kamp mot hele den omkringliggende jahiliyya, på 

samme måte som fellesskapet kjempet mot jahiliyya-urenhetene i sitt eget indre, sin moral og 

sin praksis.”
119

 Ut av den materialiserte troen springer et dynamisk, levende islamsk samfunn, 

samt den fortroppen som skal konfrontere jahiliyya. Jahiliyya-samfunnene må altså møtes 

med en aktiv bevegelse som fjerner hindrene for den frie trosomfavnelse og anerkjennelsen av 

Guds suverenitet, ”med makt og jihad” om nødvendig.
120

 Væpnet jihad mot jahiliyya er 

dermed en individuell plikt, fard ayn, for fortroppen, for å fjerne disse hindrene og deretter 

opprette det islamske samfunnet.
121

 Dog må først mujahidin, de som fører jihad, først ha 

utkjempet den viktigste jihad i sitt eget hjerte. ”Når de styrende politiske systemene er brutt 

ned ... og etter at barrierene mellom folket og troen er fjernet, vil folk være i sin fulle frihet til 

å anta troen eller la være”.
122

 Qutb slår fast: ”Jihad er kamp for å etablere dette levesettet 

[Gud har foreskrevet] og opprette [det islamske] systemet”.
123

 Væpnet jihad – ikke bare som 

forsvar av islams territorium – er således et avgjørende virkemiddel mot jahiliyya.
124

 

 Qutb understreker at ”dette [islamske] samfunnet bygger på prinsippet om å tjene Gud 

alene i alle saker”.
125

 Muslimene må rense sitt indre for alt annet enn hengivenhet og under-

kastelse for Gud, og samle seg i en gruppe som, når den er sterk nok, kan utfordre jahiliyya – 

”alle slags samfunn som ikke oppriktig tjener Gud alene”.
126

 Herunder regnes også muslimske 

samfunn, som ikke tar det islamske trossystemet til sin logiske konsekvens og underkaster seg 

Gud gjennom ”tro, tilbedelse og shari´a”.
127

 Underkastelse for shari´a er nøkkelen til harmoni 

mellom Gud og mennesket, der menneskeheten kan frigjøres fra underkastelse for andre 

mennesker eller systemer.
128

 

 

Så snart ett menneske bekjenner sin tro, er det islamske samfunnet født. ... Når de 

troende ... er tre stykker, forteller troen dem: Dere utgjør nå det uavhengige islamske 

                                                
119 Qutb, 2004, s. 36-37. 
120 Qutb, 2004, s. 55. 
121 Gilles Kepel hevder at Qutb forsøkte å bevare væpnet jihad som en del av islamistbevegelsens verktøykasse, 

blant annet som en reaksjon på hva han anså som en mangel i Det muslimske brorskapets strategi overfor 
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125 Qutb, 2004, s. 81. 
126 Qutb, 2004, s. 85. 
127 Qutb, 2004, s. 95. 
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samfunnet, adskilt fra jahiliyya-samfunnet ... Nå begynner det faktiske islamske 

samfunnet å eksistere. ... det islamske samfunnet vokser og befester sin eksistens. På 

veien kan det ha oppstått kamp mot det nye samfunnet ... Det omgis av jahiliyya, og 

det finnes fremdeles urenheter i det. Kampen vedvarer og jihad fortsetter helt til 

oppstandelsens dag.
129

 

 

Til syvende og sist finnes det bare to alternativer: islams hus, dar al-islam, eller krigens hus, 

dar al-harb, jahiliyyas domene. ”Alle land som bekjemper muslimen i hans tro, hindrer ham i 

hans religion og avskriver hans shari´a, er krigens hus ...”
130

 Konflikten er uunngåelig, og 

muslimene må føre en evig jihad så lenge jahiliyya eksisterer.
131

 Islams ”oppgave er å føre 

folk fra jahiliyya til islam”.
132

 Qutb fremmer islam som altomfattende system for denne 

verden, rettledet av Guds shari´a, og avviser en apologetisk holdning overfor (den vestlige) 

jahiliyya: ”Det finnes ingenting å skamme seg for i vår islam”.
133

 Det islamske systemets 

uovertruffenhet må snarere understrekes i møte med jahiliyya, slik at dets overlegenhet blir 

synlig for både de troende og ikke-troende. Muslimene, bokstavelig talt de som underkaster 

seg for Gud, er Hans redskaper; deres plikt er å velge troen, en tro som fordrer ”anstrengelse, 

prøvelser, jihad og martyrium”,
134

 Belønningen er Guds gunst i det hinsidige; seieren er 

imidlertid ikke for deres egen del, men for å etablere Guds system og levesett på jorden.
135

 

 

2.7. Martyren – rettsaken mot Sayyid Qutb 

 

Praise be to God, I performed jihad for fifteen years 

until I earned this martyrdom.
136

 

 

Sayyid Qutb ble sluppet ut av fengsel i 1964. Han advarte mot å utsette den islamske 

bevegelsen for et nytt, potensielt dødelig slag fra styresmaktene, svekket som den var på 

midten av 1960-tallet; ”our primary task is to bring the society in its entirety, both rulers and 

the ruled, to a closer understanding of true Islamic principles”.
137

 Qutb tillater imidlertid 

fortsatt bruk av voldsmakt som forsvar mot aggresjon; mer generelt: ”Fighting is targeted 

only against real forces which prevent people’s liberation from subjugation by other creatures, 

                                                
129 Qutb, 2004, s. 114-115. 
130 Qutb, 2004, s. 141. 
131 Se også Bonney, 2007, s. 221; Euben, 2002, s. 17. 
132 Qutb, 2004, s. 145. 
133 Qutb, 2004, s. 155. 
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136 Sayyid Qutb sitert i Calvert, 2010, s.  261. 
137 Qutb, Sayyid: Limadha A´damuni, sitert i Calvert, 2010, s.  241. 
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so that they submit to God alone”.
138

 Med andre ord, selv om Qutb muligens rent taktisk 

fraråder å knekke Nassers regime anno 1965 ved våpens hjelp, så er bruk av voldsmakt 

fortsatt en del av konfrontasjon med jahiliyya, dog på et senere tidspunkt.
139

 

 Sayyid Qutb ble arrestert igjen i 1965, anklaget for å stå bak kupplaner mot regimet.
140

 

Påtalemyndighetene brukte Ma´alim som hovedbevis på Qutbs revolusjonære apell. Qutb 

fremholdt imidlertid fortsatt en langsom, gradvis islamisering nedenfra: ”Jihad by the tongue 

and jihad by the pen had to precede ’jihad by the sword’ ...”.
141

 Ifølge John Calvert var Qutb 

helt klar på at konflikten måtte komme en gang i fremtiden, men han forfektet aldri et 

prematurt kupp uten at islam fantes som en levende størrelse i muslimenes hjerter. Qutb ble 

også anklaget for takfir. Han understreket imidlertid bevegelsens i utgangspunktet fredelige 

karakter, at voldsbruk var begrenset til forsvar mot aggresjon, samt ved å trekke skillet 

mellom en diagonsering av samfunnet som jahili, uten at det betød at troende muslimer var 

kuffar, så lenge de bekjenner seg til Gud og islam. I arresten skrev han også sitt testamente, 

Limadha A´damuni (Hvorfor henrettet de meg?), der han tillegger regimets voldsbruk skylden 

for at Det muslimske brorskapet måtte ta til våpen for å forsvare seg. Qutb fremholder islam 

som det beste forsvaret og botemiddelet mot samtidens vestlige hegemoni,
142

 og gjentar 

behovet for en ny generasjon som gradvis kan gjeninnføre islam i alle livets sfærer.
143

 

Sayyid Qutb ble henrettet 29. august 1966, etter å ha takket nei til skyldsforlatelse mot 

å implisere Brorskapet, samt å beklage sin deltakelse i kupplanene.
144

 

 

2.8. Qutbs jahiliyya-teori – blankofullmakt for revolusjon? 

 

... the intellectual godfather of the various modern radical  

Islamic movements including al-Qa´eda.
145

 

 

Sayyid Qutbs jahiliyya-teori kan oppsummeres i dikotomien mellom underkastelse for Guds 

hakimiyya og underkastelse for menneskeskapte systemer, ”hakimiyya of the people by the 

                                                
138 Qutb, Sayyid: Fi Zilal al-Qur´an, vol. 8, sitert i Calvert, 2010, s.  244. 
139 Calvert, 2010, s.  234-245. 
140 For en gjennomgang av 1965-plottet, se f.eks. Kepel, 2005, s. 26-32, 40. 
141 Calvert, 2010, s.  259. 
142 Under rettssaken mot Sayyid Qutb sammenliknet  angivelig en av de med tiltalte det postrevolusjonære Egypt 

under Nasser med Mustafa Kemal Atatürks avvikling av kalifatet og sekularisering av Tyrkia på 1920-tallet. Slik 

sett er Nasser og Atatürk ”nothing but ’agents of the same power, Crusader [Imperia-lism] and Judaism.’ When 

he left the stand and went back to the defendants’ cage, Sayyid Qutb embraced him. Se Sivan, 1990, s. 57.  
143 Burgat, 2008, s. 108; Calvert, 2010, s.  245-263, Kepel, 2005, s. 26-32, 40; Mousalli, 1993, s. 38; Shepard, 

2003, 531; Tripp, 1994, s. 165. 
144 Calvert, 2010, s. 261-262. 
145 John Zimmerman, sitert i Musallam, 2005, s. 193. 
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people”.
146

 Gud har foreskrivet et levesett for menneskeheten i alle livets sfærer gjennom 

shari´a, men samtiden, inkludert den muslimske verden, befinner seg i en tilstand av 

jahiliyya, ”en krenkelse av Guds suverene autoritet på jorden”,
147

 der flyktige, profane og 

menneskeskapte ideologier og systemer hersker over menneskene. Gud har valgt å gjøre 

menneskene ansvarlig for å instituere hans hakimiyya og virkeliggjøre det islamske systemet 

på jorden. Dette er utgangspunktet for Qutbs modne teori, der en fortropp av troende – 

modellert på profeten Muhammad og de første muslimer
148

 – skal inngi de troende med en 

korrekt forståelse av islam som et altomfattende system, etablere et islamsk samfunn der 

konfrontasjonen med det omkringliggende jahiliyya kan forberedes. 

Helt til det siste er Qutb klar på at selv om voldsutgytelse på ett tidspunkt sannsynlig-

vis blir uunngåelig i møte med jahiliyya – delvis som følge av jahiliyyas innebygde motvilje 

mot islam – så var den tiden langt unna. Grundig forberedelse var nødvendig først; den indre 

jihad måtte først utkjempes hos den enkelte muslim. Likefullt, jihad med sverdet er et legitimt 

og viktig virkemiddel mot jahiliyya, mot dem som tilraner seg og aktivt motarbeider 

underkastelsen for Guds suverenitet over jorden. Fienden er først og fremst dermed de 

regimene som ikke implementerer shari´a, med den konsekvens at disse blir legitime mål; 

deres garantist er Vesten med sine sekulære og materialistiske ideologier og systemer, som 

dermed blir det ytre, politiske laget av jahiliyya-strukturen.
149

  

Sayyd Qutb har også blitt anklaget for takfir. Han sanksjonerte for eksempel voldelig 

jihad mot alle som la hindre i veien for gjenopprettelsen av hakimiyya. Men, jahiliyya er først 

og fremst en dom over samfunnet og samtiden – den enkelte muslim som omfavner tros-

bekjennelsen er fortsatt troende, men beskrives som jahili idet denne ikke anerkjenner Guds 

suverenitet også i alle verdslige sfærer. Selv om også muslimske majoritetssamfunn er en del 

av jahiliyya, så utpeker ikke Qutb muslimene som mål for voldsutgytelse; kampen står mot 

dem som legger hindringer for en samfunnsorganisering anerkjennende av Guds hakimiyya.  

Sayyid Qutbs fremste nyvinning var først og fremst å åpne opp for – og pålegge – den 

enkelte muslim å reise seg mot et korrupt regime, den nære fienden, med en islamsk be-

grunnelse;
150

 ifølge Emmanuel Sivan ”for the first time in history of mainstream Sunnism”.
151

 

                                                
146 Khatab, 2002, s. 165. 
147 Qutb, 2004, s. 7. 
148 Michael Scheuer kritiserer Sayyid Qutbs fortropp som lite annet enn en kopi av Profetens sådan, jf. Scheuer, 

2011, s. 42. Qutb understreket imidlertid at han modellerte sin fortropp på Profetens kamp mot det opprinnelige 

jahiliyya; hans nyvinning var i så måte å påkalle den samme bestrebelsen mot også den moderne jahiliyya. 
149 Jf. f.eks. Gerges, 2009, s. 205-206. 
150 Blant andre Michael Scheuer hevder at Qutb hentet sin legitimering av opprør mot en islamsk hersker fra Ibn 

Taymiyya, jf. Scheuer, 2011, s. 42-43. Emmanuel Sivan slår imidlertid fast at Ibn Taymiyya aldri påkalte noen 

form for opprør eller revolusjon mot en islamsk hersker, jf. Sivan, 1990, se f.eks. s. 95-96. 
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Suvereniteten var Guds alene, og det var opp til de sanne muslimer å realisere Guds ord i 

handling, gjennom jihad forstått som ”permament revolution against internal and external 

enemies who usurped God’s sovereignty”.
152

 Jihad blir dermed fard ayn, en individuell plikt; 

idet det ikke fantes noen islamske herskere, faller ansvaret på fortroppen. Hans fordømmelse 

av også muslimske samfunn som jahiliyya gikk også lenger enn for eksempel Mawdudi, og 

inneholdt med det et potensiale for ytterligere radikalisering langs yttergrensene av islamist-

bevegelsen, som skulle komme til å vende seg mot statsmakten med revolusjon i blikket.
153

  

Qutbs utlegninger har blitt forstått i ulike operasjonelle retninger langs hele spekteret 

av den islamistiske skalaen – hans premature død medførte at hans disipler i ulike sjatteringer 

selve måtte tolke Qutbs tekster, i stadig skiftende kontekster. Men, han står først og fremst 

igjen som kanskje den viktigste inspirasjonskilden for den militante og revolusjonære 

islamismen, som tok til seg hans konsepter om tilbaketrekning fra jahiliyya, hemmelig-

holdelse, og væpnet jihad mot uislamske herskere som har tilranet seg Guds hakimiyya. 

Radikale fortolkere av Qutb har også tatt delvis utgangspunkt i hans skrifter for å rettferdig-

gjøre vold mot muslimer i sin kamp mot sekulære regimer (se kapittel 6). Ayman al-Zawahiri 

– en av de mest fremtredende militante islamistene i Egypt og senere Osama bin Ladens 

høyre hånd og ideologiske mentor – hentet for eksempel sin islamske rettferdiggjørelse for 

opprør mot den egyptiske staten fra Sayyid Qutb. Qutbs ideer spredtes også til resten av det 

muslimske Midtøsten, og al-Qa´idas legitimering av jihad mot Vesten blir også gjerne 

fremstilt som inspirert av ham.
154

  

 

I det følgende skal jeg presentere et utvalg av Osama bin Ladens uttalelser og skrifter, for så å 

sammenlikne hans fiendebilde, taktikk og målsetning med Sayyid Qutbs sene jahiliyya-teori, 

slik den fremstår i Ma´alim. Hvilke klagemål har Osama – og overfor hvem? Hvordan be-

grunner han sin jihad? Hvilke likhetstrekk – og forskjeller – finnes mellom Osama og Qutbs 

ideologi? Med andre ord, i hvilken grad kan man betrakte al-Qa´ida som en global fortropp i 

qutbisk forstand – denne gangen mot jahiliyyas fremste fanebærer rundt årtusenskiftet, USA? 

  

                                                                                                                                                   
151 Sivan, 1990, s. 28. 
152 Gerges, 1990, s. 4. 
153 Se f.eks. Calvert, 2010; Esposito, 2004, s. 60; Euben, 2002, s. 14-15; Gerges, 2009, se f.eks. s. 4-9; Haddad, 

1993; Kepel, 2005; Mousalli, 1999, s. 24; Musallam, 2005; Roy, 2006, s. 41 Shepard, 2003, s. 521-523; Sivan, 

1990. 
154 Se f.eks. Bonney, 2007, s. 222-223; Burgat, 2008, s. 3, 101; Esposito, 2002, se f.eks. s. 50, 60; Gerges, 2009, 

f.eks. s. 4-9, 205-206; Kepel, 2005; Kepel, 2006, s. 23-32; Musallam, 2005, s. 182-183, 194; Roy, 2006, s. 41; 

Sageman, Marc: Understanding Terror Networks, University of Pennsylvania Press, 2004, s. 7-8; Sivan, 1990, 

se f.eks. s. 20, 38-39, 47, 50, 82; Wiktorowicz, 2005, s. 77-81; al-Zayyat, 2004, s. 24-25. 
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3. Osama bin Ladens budskap til verden 
 

I perioden mellom 1994 og 2002 utstedte Osama bin Laden en rekke uttalelser, rettet i første 

omgang mot Saudi-Arabia og dets kongehus, men etter hvert til et bredere publikum. Her 

utpenles sakte men sikkert det som kan betraktes som Osams ideologi. Fiendebildet blir 

bredere og mer globalt, virkemidlene beveger seg fra rådgivning og korrigering av saudi-

regimets politikk til sanksjonering av vold mot ikke-stridende sivile på amerikansk jord, og 

kampen defineres til slutt som en evig strid mellom to motstridende systemer – en kamp mot 

korsfarerne og sionistenes onde plan for å utslette islam. I det følgende vil jeg presentere et 

bredt utvalg av Osama bin Ladens skrevne ord, samt noen av de viktigste intervjuene han har 

gitt, med hovedvekt på å vise hvordan hans retorikk og ideologi har utviklet seg over tid. 

 

3.1. ARCs brev til Saudi-Arabia 

Mellom 1994 og 1998 publiserte den såkalte Advice and Reform Comittee (se også kapittel 5 

og 6.1) et tyvetalls brev rettet til ulike sjikt av Saudi-Arabia, men særlig til styresmaktene og 

kongehuset, undertegnet av Osama bin Laden. Bakteppet var regimets undertrykkelse av den 

islamske opposisjonsbevegelsen Sahwa (se kapittel 6.1), kongefamiliens økonomiske ekstra-

vaganser, samt det fortsatte nærværet av amerikanske tropper og alliansen med USA.
155

 

 

3.1.1. Statement 7: ”Our invitation to Give Advice and Reform” (1994)
156

 

 

... the country’s foreign policy actually works against the interests of Muslims.
157

 

 

ARC annonserte sin etablering gjennom publiseringen av Osama bin Ladens Statement 7, 

adressert til Saudi-Arabias kong Fahd og landets øverste mufti
158

 Abd al-Aziz bin Baz. Her 

avviser han en tilbakekomst til Saudi-Arabia – underforstått: en forsoning med regimet – 

basert på fundamentale uenigheter med regimets manglende implementering av eller brudd 

med shari´a: ”... shari´ah laws has been suspended; it has been replaced by temporary laws”. 

Osama tilskriver også regimet ansvaret for mer materielle anliggender, som korrupsjon og 

                                                
155 Se f.eks. Bergen, 2002, s. 91-92; Riedel, 2010, s. 52-54; Wright, 2008, s. 194-201. 
156 Jeg har valgt å beholde de engelske titlene på de oversatte ARC-uttalelsene. Disse er allerede oversatt én gang 

fra arabisk, slik at en oversettelse av denne igjen ville risikert en enda svakere gjengivelse av originalinnholdet. 
157 bin Laden: Osama og Advice and Reform Committee, 12. april, 1994: “Statement 7: Our invitation to Give 

Advice and Reform”, i bin Laden og Advice and Reform Committee, 2002: Letters from bin Laden, s. 1-3. Alle 

de følgende sitater er hentet fra nevnte sider. Statement 7 var den første uttalelsen som ble publisert. 
158 ”Jurist capable of giving, upon request, an authoritative although nonbinding opinion (fatwa) on a point of 

Islamic law”. Se Oxford Dictionary of Islam, 2003, s.v. ”Mufti”. 
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offentlig gjeld. Når det gjelder utenrikspolitikken mer enn antyder Osama at Saudi-Arabias 

adoptering av ”temporary laws or policies have resulted in support for the infidels”, altså 

Vesten. Osama karakteriserer ”the current situation ... by the corruption of the shari´ah, the 

spread of evil, the restriction of worship, and the waging of war against just people who are 

hunted at home and abroad”. Idet han finner det umulig å arbeide for å korrigere regimets 

uislamske praksis innenfra, ”due to the terrorism [sic!] and pervasive fear”, har Osama altså 

etablert ARC, hvis formål er rådgivning og korrigering – ”all a part of the call to Islam”. 

 

3.1.2. Statement 5: ”Quran Scholars in the Face of Despotism” (1994)  

 

... let the servant of the dinar and the ones who sold their religion 

for a life of power be miserable.
159

  

 

I Statement 5 priser Osama bin Laden først og fremst de modige ulama
160

 som står opp mot 

det despotiske saudiregimet, på tross av kongehusets bruk av ”all the witchcraft powers it has 

and the full deception powers of the media to justify its shameless stands against Islam and its 

preachers, while supporting the unbelievers and their guardians”. Slik bidrar disse lærde til å 

”[raise] the head of the ummah high to face the despotism of the rulers”, og har bidratt til at at 

”the reforming change has spread throughout the nation”.
 
Uenigheten han og de opposi-

sjonelle lærde har med regimet er fundamental, omkring ”the creed, the shari´a, and the 

parties and supporters of the regime”. Osama også linjene tilbake til tidligere tiders lærde som 

stod opp mot despoti og uislamsk praksis, blant andre ”the Shaykh of Islam”, Ibn Taymiyya. 

 

3.1.3. Statement 6:”Saudi Arabia Unveils its War Against Islam and its Scholars” (1994) 

 

Are you satisfied that the infidels ... are honored and powerful,  

while our ulama are schackled in dark prisons.
161

 

 

I Statement 6 portretterer Osama bin Laden arrestasjonene av Salman al-Awda og Safar al-

Hawali
162

 som et resultat av saudiregimets bånd til USA,
 
”in synchronization with the 

                                                
159 bin Laden, Osama og Advice and Reform Committee, 19. juli, 1994: ”Statement 5: Quran Scholars in the 

Face of Despotism”, i bin Laden og Advice and Reform Committee, 2002: Letters from bin Laden, s. 13-14. Alle 

de følgende sitater er hentet fra nevnte sider. 
160 ”... those who have been trained in religious sciences (Quran, hadith, fiqh etc.)”. Se Oxford Dictionary of 

Islam, 2003, s.v. ”Ulama: Sunni”. Osama refererer her til ulama i Sahwa-bevegelsen, se kapittel 6.1. 
161 bin Laden, Osama og Advice and Reform Committee, 12. september, 1994: ”Statement 6: Saudi Arabia 

Unveils its War Against Islam and its Scholars”, i bin Laden og Advice and Reform Committee, 2002: Letters 

from bin Laden, s. 21-22. Alle de følgende sitater er hentet fra nevnte sider. 
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comprehensive Jewish campaign to humiliate the countries in the region and the Muslim 

people, and to surrender to the enemies of the nation”. Kampanjen mot de ulama som 

erklærer det sanne avdekker et kongehus i strid med islam, og som dermed ikke skiller seg fra 

andre, sekulære regimer. ”The Zionists, the Christians, and others are implementing their 

conspiracy against Islam and the Muslims. By going along with this plan, the Saudi regime is 

showing its allegiance to the unbelievers, instead of its loyalty to the people of the faith, 

which is clearly a divergence from the right path.” Osama oppfordrer ulama til tålmodighet 

og standhaftighet, og de troende til å stå sammen med ”your fighting scholar brothers in their 

defense”.  Han påminner også muslimene som er ansatt av regimet : ”... there is no obedience 

in disobeying the Creator ... If you do so, you become an accomplice in the offense”. Til slutt 

advarer Osama kong Fahd og hans regjering: ”If you refuse anything short of fighting the 

supporters of God, then be cheerfully advised of a war with God ... These blatant attacks and 

irresponsible behaviour do not leave any pretense for being a Muslim, they take it away.” 

 

3.1.4. Statement 9: ”Do Not Have Vile Actions in Your Religion” (1994) 

 

As the Shaykh of Islam ibn Taymiyah said: ”It is the practice of God  

when He wants to reveal His religion, He raises up  

someone to oppose it.
163

 

 

Osama bin Laden innleder Statement 9 med en flammende appell til Saudi-Arabias ungdom: 

 

Oh, Muslim youth in the cradle of Islam, the time of diligence and action has come. 

The time of listlessness and relaxation has gone. ... Behold the regime that has 

committed violations of the word of tawhid is stumbling. ... it incited its soldiers and 

helpers to confront da´wah and preachers ... The conflict between truth and falsehood 

has flared up. 

 

Konflikten vil innebære ”trial and testing”, og Osama viser til at Koranen krever at 

muslimene må handle, stå opp for islam. Det manes til tålmodighet og utholdenhet i striden 

”between the lackey regime on one hand, and the people and the ulama on the other hand” – 

en strid som bunner i ”the great plan in which the regime tries to implement domination by 

uprooting Islam from deep inside this people”. De rettroende fører nå en tungens jihad ved å 

                                                                                                                                                   
162 Begge var prominente talsmenn for Sahwa-bevegelsen. Se f.eks. Commins, 2006, s. 181; Lacroix, 2011, f.eks. 

s. 5, 48, 106. 
163 bin Laden, Osama og Advice and Reform Committee, 16. september, 1994: ”Statement 9: Do Not Have Vile 

Actions in Your Religion”, i bin Laden og Advice and Reform Committee, 2002: Letters from bin Laden, s. 29. 

Alle de følgende sitater er hentet fra nevnte sider. 
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avsløre regimets falskhet. ”Oh, Muslim People, exploding with anger at the Saudi rulers ... 

Let this anger be not diverted into channels of consolidation until it bears fruit, even if it is 

some time later. Endure the practices of victory as you endure the practices of testing, for both 

of them are for the sake of the goal you seek.” Osama bin Laden avslutter med en oppfordring 

til muslimene om disiplin for islams sak og fortsatt press på regimet for løslatelse av de rett-

skafne lærde, samt blottleggelsen av ”the corruption of the regime, its opposition to Islamic 

law, and violations it has comitted against the word of unity ’there is no god but God.’” 

 

3.1.5. Statement 11: ”Open Letter for Shaykh Bin Baz on the Invalidity of his Fatwa on 

Peace with the Jews” (1994) 

 

Den beste jihad mot en despotisk sultan er sannheten.
164

 

 

Brevet til Abd al-Aziz bin Baz, Saudi-Arabias sjefs-mufti, tar form av en korrigering av 

uislamske praksiser i landet – ”nå som uvitenheten og villfarelsen brer om seg” – sanksjonert 

av nettopp sjefs-muftiens fatwaer, og skisserer først hvordan ”avgudsdyrkning [shirk] eller det 

å sette noe ved siden av Gud, representert ved menneskeskapte lover” har slått rot i Saudi-

Arabia. Videre: ”Da jødene og korsfarernes aggressive allianse under den første Golfkrigen 

bestemte seg – med regimets samtykke – for å okkupere landet under påskudd av å frigjøre 

Kuwait, rettferdiggjorde De dette med en feilaktig fatwa ...”, og med det åpnet for muligheten 

for ”å få hjelp av de vantro”. På toppen av det hele har Ibn Baz nå også utstedt en fatwa som 

godkjenner ”kapitulasjonsavtalene med jødene”.
165

 

 Jødene fremstilles av Osama bin Laden som en ”angripende fiende som korrumperer 

religionen og verden”, hvis botemiddel er ”jihad for Guds sak og å oppfordre umma til dette, 

slik at Palestina kan befris helt og vende tilbake til islamsk overherredømme”. En fredsavtale 

med jødene er illusorisk, og i realiteten en oppgivelse av Jerusalem og Palestina. De arabiske 

statslederne levnes liten ære, og omtales som ”despoter”, ”sekulære” og ”frafalne [herskere] 

som bekjemper Gud og hans sendebud”, idet disse har inngått fredsavtaler med jødene – et 

”høyforræderi mot islam og muslimene”. Osama titulerer imidlertid sjefsmuftien med respekt, 

som ”ærede shaykh”, og ber ham holde avstand til ”disse despotene som har erklært krig mot 

                                                
164 ibn Hanbals hadith-samling (samling av Profetens ord og handlinger, jf. Oxford Dictionary of Islam, 2003, 

s.v. ”Hadith”)  sitert i bin Laden, Osama, 1994: ”Sviket mot Palestina”, i Lawrence (red.), 2007: Budskap til 

verden, s. 30-44. Alle de følgende sitater er hentet fra nevnte sider. Se også bin Laden, Osama og Advice and 

Reform Committee, 29. desember, 1994: ”Statement 11: Open Letter for Sheikh Bin Baz”, i bin Laden og 

Advice and Reform Committee, 2002: Letters from bin Laden, s. 35-38. Se også Lawrence, 2007, s. 30, note 9. 
165 Her refererer Osama bin Laden til ”Oslo-avtalen” mellom Israel og PLO. Se Lawrence, 2007, s. 30. 
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God og hans sendebud”. Osama avslutter med å be ”den velsignede og allmektige Gud om å 

vise oss sannheten ... [slik at] jihads banner vaier høyt for å gi umma dens stolthet og ære 

tilbake, og der den ene Guds fane heises på ny over all frarøvet islamsk jord ... som har gått 

tapt på grunn av herskernes forræderi og muslimenes passivitet.” 

 

3.1.6. Statement 15: ”Scholars are the Prophet’s Successors” (1995) 

 

True scholars are known for speaking the truth and not being afraid  

of an unjust king or infidel ruler.
166

 

 

Osama bin Laden fremholder i Statement 15 ulama som Profetens etterfølgere, og advarer 

mot å diskreditere disse trosfellesskapets ledere. Det finnes imidlertid de av dem som er mer 

opptatt av jordlige affærer fremfor Guds ord. Deres avvik fra islams rette sti skyldes to ting: 

”Lack of acting upon their knowledge” og ”[c]hanging what Allah said while interpreting 

laws for their own benefit”. Et eksempel på ulamas unnfallenhet hentes fra Nassers Egypt, der 

al-Azhar understøttet regimets kommunistiske ideologi. Osama fremhever at ”standing up to 

this category of bad scholars to uncover their truth and plans is a priority in defending Islam”. 

Dermed stadfestes begrensinger av imperativet om å adlyde ulama – en må være på vakt for 

shirk, gjennom nærmest helgengjøring av de lærde, i tråd med shaykh Muhammad ibn Abd 

al-Wahhabs advarsler.
167

 Lydighet avhenger av i hvilken grad ulama arbeider for og forsvarer 

troen, og de troende må slå hardt ned på feilaktige tolkninger av shari´as forordninger.  

 Osama fordømmer de som legitimerer og stiller seg på jødene og despotenes side mot 

mujahidin; slik blir medskyldige i den undertrykkelsen og uretten utført av disse illegitime 

regimene. Selv en fatwa utstedt med de beste intensjoner er fortsatt ugyldig hvis den som har 

utstedt den, ikke sitter inne med alle nødvendige fakta.
168

 Han oppfordrer videre ulama til å 

være rollemodeller også i handling – ”to speak out, no matter what”
 
– samt være oppmerksom 

på faren for å bli villedet og utnyttet av herskerne. Osama bin Laden priser til sist de lærde 

som bryter stillheten. 

                                                
166 bin Laden, Osama og Advice and Reform Committee, 16. mai, 1995: ”Statement 15: Scholars are the 

Prophets Successors”, i bin Laden og Advice and Reform Committee, 2002: Letters from bin Laden, s. 59-68. 

Alle de følgende sitater er hentet fra nevnte sider. 
167 Jf. Wiktorowicz, 2005, s. 81. 
168 Her følger Osama Sahwa-bevegelsen i deres kritikk av wahhabi-establissementet, som beskyldes for å mangle 

kunnskap om jordlige affærerer. Se Lacroix, 2011, s. 144-147. 
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3.1.7. Statement 17: ”An Open Message to King Fahd On the Occasion of the Latest 

Ministerial Shuffle” (1995) 

 

You placed the scum of human positivist thought ... above the Shari´a.
169

 

 

Osama bin Laden retter Statement 17 til den saudiske kongen som følge av de overtrapp han 

har begått mot ”the entitlements to Allah, His religion, His creatures, His country [sic], His 

holy places, and His Nation” – nok et forsøk på å kommunisere sannheten til en villedet 

regent. Reformene kongehuset har ivverksatt er bare skinntiltak, ”temporary sedatives for the 

people’s anger and temporary tranquilizers for their resentment”. Basisen for uenighetene og 

konflikten med regimet er for det første at kongehuset har gått bort fra doktrinen om tawhid; 

ved å bryte med shari´a og tillate lover som står i strid med Guds lov, har kongehuset plassert 

seg i de vantros leir, utenfor troen, og skal dermed bekjempes til de igjen underkaster seg 

Ham. Osama skiller imidlertid mellom de som synder, for eksempel gjennom å akseptere 

lover som motstrider shari´a, og de som faktisk vedtar lovene – disse er vantro, frafalne.  

For det andre, regimet har alliert seg med ”the Western and crusader nations and with 

those Muslim countries that are governed by tyrants”. Blant annet har regimet økonomisk 

understøttet Sovjetunionen, Syria og de kristne maronittene i Libanon. Støtten til mujahidin i 

Afghanistan på fremstilles som en underkastelse for Vestens interesser i den kalde krigen, på 

samme måte som støtten til det sekulære PLO på bekostning av ”jihad movements, especially 

the Hamas Islamic movement” tjente Israel og USAs interesser. Saudi-Arabia adlyder blindt 

Vestens interesser, og lar disse diktere utenrikspolitikken. Blant andre Ibn Taymiyya og 

Muhammad ibn Abd al-Wahhab har slått fast at en allianse med de vantro mot muslimene er 

et brudd med islam. ”It has become apparent that your [King Fahd’s] regime is out of step 

with the essentials of monotheism ...” 

Osama adresserer videre en rekke økonomisk-materielle klagemål – en stor statsgjeld, 

høye levekostnader, en svak helse- og utdanningssektor og økende arbeidsledighet til tross for 

landets oljerikdom og kongefamiliens luksusliv. Også her skimtes de vantros grep om saudi-

regimet, blant annet gjennom de lave oljeprisene som tjener Vesten, de enorme krigsutgiftene 

under Gulfkrigen, og forretningsavtalene med amerikansk og britisk militær- og sivil industri, 

samt de fortsatt tilstedeværende amerikanske troppene på hellig grunn. I tillegg deltar Saudi-

                                                
169 bin Laden, Osama og Advice and Reform Committee, 3. august, 1995: ”Statement 17: An Open Message to 

King Fahd On the Occasion of the Latest Ministerial Shuffle”, i bin Laden og Advice and Reform Committee, 

2002: Letters from bin Laden, s. 71-79, 89. Alle de følgende sitater er hentet fra nevnte sider. 
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Arabia i ågerøkonomien, noe som bryter eksplisitt med shari’a. Til syvende og sist er det 

kongen som statsoverhode som har skyld i landets misère. 

Avslutningsvis slår Osama bin Laden fast at regimet ”has sinned against Islam and 

been rejected by the religion”, gjennom underkastelsen for de vantro og deres lover. Kon-

flikten mellom ARC og regimet er ikke en forbigående affære: ”Rather it is a struggle that is 

rooted between two systems and a deep struggle between two ideologies.” Resultatet er at 

folket må reise seg mot den frafalne kongen, under ledelse av de rettskafne lærde. Striden vil 

komme i flere etapper. Den viktigste oppgaven nå er å avsløre sannheten; ”explaining the 

meaning and requisites of ’there is no allah but Allah’”. Osama oppfordrer kong Fahd om å 

abdisere og avskjedige den korrupte regjeringen – de nylige ministerendringene har ikke brakt 

noen reell forandring – til beste for Saudi-Arabia og dets innbyggere, samt frigi de rettskafne 

ulama som sitter fengslet for sine opprop mot regimet. 

 

3.1.8. Statement 21: ”Supporting the Fatwa by the Afghani Religious Scholars of 

Ejecting the American Forces from the Land of the Two Holy Mosques” (1998) 

 

How can the fox be the sheppard of the sheep?
170

 

 

Statement 21 ble skrevet som følge av – og understøtter – en fatwa skrevet av afghanske 

lærde, som slår fast nødvendigheten av å kaste amerikanerne ut av Saudi-Arabia. ”The 

responsibility of ejecting them and declaring jihad against the American occupiers of the land 

of the two holy mosques lies with the entire nation of Islam.” Denne fatwaen følger opp 

tidligere sådan, utstedt av blant andre al-Hawali og al-Awda. ”Motivated by deception, fraud, 

arousal of interest, and terrorism [sic], another fatwa was issued by some of the regime’s 

religious entourage declaring the legality of summoning those forces, under the pretense of 

getting assistance from the infidels.” Det viste seg imidlertid at styrkene ikke var annet en 

rene okkupasjonsstyrker.  

Gud ønsker intet mer enn å avdekke saudiregimets konspirasjon: ”Allah has pre-

ordained that the truth would come out in this matter and that many would stand up ...” 

Osama fremmer nå konflikten som en del av fiendskapet mellom muslimene og jødene: 

”Servants of Allah, the animosity is religious and America is not in command of anything, 

                                                
170 bin Laden, Osama og Advice and Reform Committee, 7. mai, 1998: ”Statement 21: Supporting the Fatwa by 

the Afghani Religious Scholars of Ejecting the American Forces Form the Land of the Two Holy Mosques”, i 

bin Laden og Advice and Reform Committee, 2002: Letters from bin Laden, s. 103. Alle de følgende sitater er 

hentet fra nevnte sider. 
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because she is totally submissive to the Jews who lead her anywhere they want. The Muslims 

do not by any means accept its military presence or the presence of any other infidel country.” 

Profeten selv skal på sitt dødsleie ha befalt sine følgere å drive polyteistene ut av den arabiske 

halvøy. 

 

3.2. Kunngjøringer fra Afghanistan 

I løpet av tiden i Afghanistan utstedte Osama bin Laden en rekke uttalelser. Fra ”Den 

ladenske epistel”
171

 i 1996, der Osama fremmer det som en individuell plikt å kjempe mot de 

amerikanske okkupantene i Saudi-Arabia, til uttalelsene i kjølvannet av 11. september-

angrepene, portretterer Osama her et USA som befinner seg i åpen strid med islam. Amerikas 

gjentatte anslag mot verdens muslimer, samt deres støtte til Israel og de lokale, uislamske 

herskerne, fordrer ifølge Osama at alle muslimer mobiliseres til en defensiv jihad for å drive 

de vantro okkupantene ut av islams land. Her henvender han seg også til et større publikum – 

hele den muslimske umma – sammenlignet med ARC-uttalelsene.
172

 

 

3.2.1. ”En erklæring om jihad mot amerikanerne som okkuperer de to helligdommenes 

land – ’Driv avgudsdyrkerne ut av Den arabiske halvøy’” (1996) 

 

Terrorising you, while you are carrying arms on our land, 

is a legitimate and morally demanded duty.
173

 

 

Osama innleder erklæringen med en generell beskrivelse av the state of affairs: ” ... the people 

of Islam has suffered from aggression, iniquity and injustice imposed on them by the Zionist-

Crusaders alliance and their collaborators; to the extent that the Muslims blood became the 

cheapest”.
 
Det siste, og uomtvistelig verste, anslaget er korsfareralliansens okkupasjon av De 

to hellige steders land, Saudi-Arabia. ”We bemoan this and can only say: ’No power and 

power acquiring except through Allah’”. Av frykt for at ulama skal (gjøre sin plikt og) opp-

ildne umma til motstand, har amerikanerne slått til mot blant andre  Abdallah Azzam, ”the 

Mujahid Sheikh”, samt instruert marionetteregimet i Saudi-Arabia til å arrestere prominente 

opposisjonelle lærde.  

 

                                                
171 Lawrence, 2007, s. 53. 
172 Se f.eks. Lawrence, 2007, s. 53-54. 
173 Hadith sitert i bin Laden, Osama, 1996: “Bin Laden’s Fatwa”, PBS.org. Alle de følgende sitater er hentet fra 

denne teksten. 
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We, myself and my group, have suffered some of this injustice ourselves; we have 

been prevented from addressing the Muslims. We have been pursued in Pakistan, 

Sudan and Afghanistan ... But by the Grace of Allah, a safe base is now available in 

the high Hindukush mountains in Khurasan [Afghanistan]; where ... the largest infidel 

military force in the world [the Soviet army] was destroyed ... Today we work from 

the same mountains to lift the iniquity that had been imposed on the Ummah by the 

Zionist-Crusader alliance ...  

 

Osama sammenligner situasjonen i Saudi-Arabia med ”a huge vulcano at the verge of 

eruption that would destroy the Kufr and the corruption and its’ sources”. Dette er et resultat 

av at shari´a er erstattet av menneskeskapte lover, den amerikanske okkupasjonen, og den 

utstrakte korrupsjonen, undertrykkelsen og ydmykelsen som befolkningen er utsatt for. På 

tross av gjentatte forsøk på å råde de saudiske beslutningshavende om å returnere til den rette 

sti har ikke regimet veket.”As stated by the people of knowledge ... to use man made law 

instead of the Shari´a and to support the infidels against the Muslims is one of the ten 

’voiders’ that would strip a person from his Islamic status”.
174

 Osama understreker at alle 

disse, i utgangspunktet fredelige, rådgivningsforsøkene er i tråd med islam, men idet regimet 

brutalt slo ned mot dem har de ikke lenger annet valg enn å ty til vold. 

 I kulissene styrer korsfareralliansen, noe som er klart for størsteparten av nasjonen, 

”[h]ence it is essential to hit the main enemy who divided the Ummah into small and little 

countries and pushed it, for the last few decades, into a state of confusion. The Zionist-

Crusader alliance moves quickly to contain and abort any ’corrective movement’ appearing in 

the Islamic countries”. Målsetningen er å splitte den muslimske nasjonen. Osama viser til Ibn 

Taymiyya: ”[the] people of Islam should join forces and support each other to get rid of the 

main ’Kufr’ who is controlling the countries of the Islamic world ... If it is not possible to 

push back the enemy except by the collective movement of the Muslim people, then there is a 

duty on the Muslims to ignore the minor differences among themselves”. Etter troen er det 

intet som er viktigere enn kampen mot de amerikanske okkupantene.  

Ibn Taymiyya formulerte sitt imperativ på midten 1200-tallet, etter mongolenes seier 

mot muslimene og påfølgende tilsidesetting av shari´a; Osama hevder implisitt at man kan se 

de samme tendensene i dagens Saudi-Arabia: ”No one, not even a blind or a deaf person, can 

deny the presence of the widely spread mischief’s [sic] or the prevalence of the great sins that 

had reached the grevious iniquity of polytheism and to share with Allah in His sole right of 

sovereignty and making the law ... Man fabricated laws were put forward permitting what has 

                                                
174 ”The ten voiders” er sannsynligvis en referanse til Muhammad ibn Abd al-Wahhabs ”The Ten Voiders of 

Islam”, som legger frem ti indikatorer som automatisk gjør en muslim til en frafallen, blant annet polyteisme, å 

styre ved ikke-islamske lover, og å assistere ikke-troende mot muslimer. Se Wiktorowicz, 2005, s. 81. 
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been forbidden by Allah”. Å kjempe mot fienden, ”the greatest Kufr”, er derfor ”a prime 

duty”. Osama understreker at ”[u]tmost effort should be made to prepare and instigate the 

Ummah against the enemy, the American-Israeli alliance”, som okkuperer islams tre helligste 

steder. For enhver pris må dermed indre strid unngås. Osama hevder også at korsfarer-

alliansen forsøker å splitte opp Saudi-Arabia, fordi det er en av Israels mektigste motstandere. 

Linjene trekkes så tilbake til Saudi-Arabias svik mot palestinerne i forbindelse med 

etableringen av Israel – ”King Abdul Azeez carried out his duty to his British masters ... [and 

joined the crusaders against the Muslims”; nå har kongehuset tillatt en kristen armé også på 

islams helligste jord. ”The regime betrayed the Ummah and joined the Kufr, assisting and 

helping them against the Muslims. It is well known that this is one of the ten ’voiders’ of 

Islam ... the regime disobeyed and acted against what has been enjoined by the messenger of 

Allah ...: (Expel the polytheists out of the Arabian Peninsula)”.  

Istedenfor å gjøre sin plikt, å mobilisere sine styrker mot okkupantene, har regimet 

beordret dem å beskytte de amerikanske styrkene. Osama holder regimet ansvarlig, men 

fremhever likevel ”the occupying American enemy [as] the principle and main cause of this 

situation”. Derfor bør skytset rettes mot dem, inntil de er overvunnet og ”the word of Allah 

will be supreme”. Et viktig virkemiddel er boikott av amerikanske varer, fortrinnsvis i 

kombinasjon med væpnede operasjoner. ”Today your brothers and sons, the sons of the two 

Holy Places, have started their Jihad in the cause of Allah, to expel the occupying enemy from 

of the country of the two Holy Places ... The Mujihideen, your brothers and sons, requesting 

that you support them in every possible way”. Osama fremhever ungdommens rolle i 

motstandskampen – det er de som har reist jihads fane mot korsfareralliansen. 

Osama vender seg så til den amerikanske forsvarsministeren William Perrys ord etter 

angrepene i Khobar og Riyadh: ”... not to withdraw when attacked by coward terrorists”. Hva 

så med de amerikanske tilbaketrekningene etter angrepene i Beirut, Aden og Somalia?  

 

You have been disgraced by Allah and you withdrew; the extent of your impotence  

and weaknesses became very clear ... The sons of the land of the Holy Places had 

come out to fight against the Russian in Afghanistan, the Serb in Bosnia-Herzegovina 

and today they are fighting in Chechenia and ... Tajakistan ... I say: Since the sons of 

the land of the two Holy Places feel and strongly believe that fighting (Jihad) against 

the Kuffar [infidels] in every part of the world, is absolutely essential; then they would 

be even more enthusiastic, more powerful and larger in number upon fighting on their 

own land ... They know that the Muslims of the world will assist and help them to 

victory ... I say to you William ... that: These youths love death as you loves life ... 
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De som dør i jihad vil i sannhet komme til Paradis, ifølge Osama, som martyrer for Guds sak. 

”Your [William’s] problem will be how to convince your troops to fight, while our problem 

will be how to restrain our youth’s to wait for their turn in fighting and in operations ... They 

stood up tall to defend the religion; at the time when the government misled the prominent 

scholars”. 

 Osama holder USA og Saudi-Arabia ansvarlig for alle drap og overgrep begått av 

sionistene mot muslimer i Libanon, samt dødsfallene som følge av sanksjonsregimet i Irak. ”It 

is a duty now on every tribe in the Arab Peninsula to fight, Jihad, in the cause of Allah and to 

cleanse the land from those occupiers.” Han minner de som kjempet i Afghanistan og Bosnia-

Herzegovina, om at kampen er ikke over ennå. ”Death is better than life in humilation!” 

Osama avslutter med en appell til sine muslimske brødre over hele verden:  

 

Your brothers in Palestine and in the land of the two Holy Places are calling upon your 

help and asking you to take part in fighting against the enemy – your enemy and their 

enemy – the Americans and the Israelis. [T]hey are asking you to do whatever you can 

... to expel the enemy, humiliated and defeated, out of the sanctities of Islam ... know 

that your gathering and co-operation ... is the right step toward unifying the word of 

the Ummah under the banner of ’No God but Allah’. 

 

3.2.2. Jihad mot jøder og korsfarere (1998) 

 

... kjemp mot alle de vantro, så som de alle kjemper mot dere ...
175

 

 

23. februar, 1998 ble en uttalelse signert Verdens islamske front offentliggjort. For å kontre 

kritikken mot Osama bin Ladens manglende autoritet til å utstede fatwaer hadde Ayman al-

Zawahiri og i alt tre andre fremtredende islamister satt sitt navnetrekk på den korte teksten.
176

  

Innledningsvis siteres det såkalte sverdverset (9:5) om å drepe ”avgudsdyrkerne hvor dere 

finner dem”, før oppmerksomheten henledes mot den ulykken over alle ulykker: Den 

amerikanske okkupasjonen av den arabiske halvøy, ”de hordene av korsfarere som har spredd 

seg som gresshoppesvermer, spiser dens rikdommer og fortærer dens grøde”. Okkupasjonen 

fremstilles som frontlinjen i Amerikas kamp mot islams land og folk. Videre er USA, i ledtog 

med sionistene i Israel, ansvarlig for de knusende sanksjonene som rammer den irakiske 

befolkningen. En viktig del av bakteppet for det amerikanske engasjementet i Midtøsten er ”å 

avlede oppmerksomheten fra [den lille jødiske statens] okkupasjon av Jerusalem og drapene 

                                                
175 Koranen, 9:36, sitert i bin Laden, Osama, 1998: ”Verdens islamske front”, i Lawrence (red.), 2007: Budskap 

til verden, s. 103-107. Alle de følgende sitater er hentet fra nevnte sider. 
176 Lawrence, 2007, s. 102. Se også kapittel 6. 
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på muslimene der”, samt å svekke araberstatenes motstandsevne i kampen mot den jødisk-

kristne fienden. Amerikanerne trekkes frem som kilden og utspringet for alle disse for-

brytelsene, ”en krigserklæring mot Gud, Hans profet og muslimene”. Og: ”Alle islamske 

rettslærde har gjennom tidene vært enige om at jihad er en individuell plikt dersom fienden 

angriper muslimenes land”. På bakgrunn av disse beskyldningene formuleres følgende fatwa:  

 

Å drepe amerikanere og deres allierte, både sivile og militære, er en plikt som påligger 

enhver muslim overalt der det er mulig. Dette for å befri al-Aqsa-moskeen og den 

hellige moské [i Mekka] fra deres grep, slik at alle hærene deres forlater all islamsk 

jord ... Med Guds tillatelse oppfordrer vi alle muslimer ... til å drepe amerikanere og 

plyndre rikdommene deres hvor de enn måtte befinne seg og når det er mulig. Vi opp-

fordrer også muslimenes lærde, ledere, ungdom og soldater til å drepe djevelens sol-

dater, amerikanerne, og eventuelle andre Satans hjelpere som allierer seg med dem ... 

 

Uttalelsen avsluttes med koransitater som understreker imperativet om å ”dra ut for Guds sak” 

[8:38]; livet her på jorden er uendelig mindre viktig enn den frelse i det hinsidige som tilfaller 

den som tar til våpen i Guds navn. 

 

3.2.3. Videoklipp sendt til al-Jazira (2001) 

  

Jeg påstår at disse hendelsene delte hele verden inn i leirer:  

en troens leir uten hykleri og en vantro leir –  

måtte Gud beskytte oss alle mot den.
177

 

 

7. oktober 2001 – kun få timer etter president George W. Bush annonserte angrepet mot 

Afghanistan – kringkastet Al-Jazira en forhåndsinnspilt video av Osama bin Laden.
178

 Osama 

portretterer her 11. septemberangrepene som en gjengjeldelse for alle lidelsene Amerika har 

påført den islamske verden: ”Det Amerika har fått smake i dag, er bare litt av det vi har smakt 

i flere titalls år ... Da den allmektige Gud la alt til rette for en av islams tropper, en av for-

troppene, ble Amerika lagt i ruiner.”
179

 Han fremstiller verdenscenens reaksjoner mot 

angrepene som hykleriske, sammenlignet med de menneskelige lidelsene under sanksjons-

regimet mot Irak og den israelske undertrykkingen av palestinerne. ”Etter denne hendelsen, 

og etter at USAs ledere har uttalt seg – først og fremst overhodet for verdens vantro, Bush, og 

de som er med ham – påligger det enhver muslim å forsvare islam”. Osama avslutter med en 

                                                
177 bin Laden, Osama, 2001a: ”Troens vinder”, i Lawrence (red.), 2007: Budskap til verden, s. 163-165. Alle de 

følgende sitater er hentet fra nevnte sider. 
178 Lawrence, 2007, s. 162. 
179 Min kursivering. 
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advarsel til amerikanerne: Så lenge de vantros styrker befinner seg på islamsk jord, kan 

”verken Amerika eller noen som lever der drømme om trygghet”. 

 

3.2.4. Kunngjøring sendt til al-Jazira (2001) 

 

For at det skal bli lettere for muslimene å fastslå hvilken gruppe de tilhører,  

er det nødvendig at de forstår ... at denne krigen 

i bunn og grunn er en religiøs krig.
180

 

 

Denne kunngjøringen ble overlevert til Al-Jazira i Kabul en knapp måned etter USA hadde 

lansert sin krigsoffensiv mot Taliban og al-Qa´ida.
181

 Osama bin Laden fremstiller tiden etter 

11. septemberangrepene som preget av ”et voldsomt medieoppstyr”, og beskriver hvordan 

hendelsene delte folk i to leire: ”En gruppe støttet disse anslagene mot det amerikanske 

tyranniet, og en annen gruppe tok avstand fra disse anslagene.” Det samme skjedde etter det 

”urettmessige angrepet på det islamske emiratet Afghanistan”. Osama knytter den tydelige 

todelingen til anslagene og ”ødeleggelsen av islam”; dypest sett er dette ”en religiøs krig”, et 

korstog mot islam. 

 

Dette fiendskapet [mellom oss og de vantro] er ideologisk. Det er derfor nødvendig å 

være lojal mot de troende ... Det er nødvendig å frigjøre seg fra avgudsdyrking, vantro 

og frafall ... Gud sa: ’Jøder og kristne vil aldri bli fornøyd med deg før du følger deres 

lære [2:210].’ Spørsmålet er derfor et spørsmål om religion, et spørsmål om ideologi, 

ikke slik som Bush og Blair fremstiller det, som en krig mot terrorisme. 

 

Osama understreker at det er imperativt at den enkelte muslim tar stilling og stiller seg på 

islams side mot president Bush’ korstog. ”Vi hører ingen heve sin stemme om dette ... Makt-

havernes skriftlærde og hyklerne forsvarer den åpenbare vantro ... Allmennheten forsto spørs-

målet, men fortsetter å være vennlige overfor dem som opererer sammen med de vantro og 

som advarer den islamske nasjonen mot å gjøre sin plikt og iverksette jihad.” Støtten og 

lojaliteten til de vantro er ifølge Osama blant de verste syndene i islam.  

 Ifølge Osama har ”hele den islamske verden vært under korsets flagg” siden første 

verdenskrig, og all uretten muslimene har lidd er legitimert av et FN som ”benekter Koranens 

lov og den utvalgte Profetens lære.” Fra Palestina via Tsjetsjenia til Øst-Timor er det viktig 

”at vi ikke ser på [disse] hendelsene som uavhengige ledd, men som ledd i en lang rekke av 

                                                
180 bin Laden, Osama: 2001b, ”Korstog”, i Lawrence (red.), 2007: Budskap til verden, s. 202-209. Alle de 

følgende sitater er hentet fra nevnte sider. 
181 Lawrence, 2007, s. 201. 
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konspirasjoner” – de er en del av korstoget, og det påligger alle muslimer å slutte seg til 

jihads rekker. ”De som skiller mellom [uretten begått av] USA og Israel, er virkelige fiender 

av vår umma ... Det er under ingen omstendighet nødvendig å se på disse slagene som 

stykkvise slag, men snarere som en del av en enorm rekke”. Osama avslutter brevet med en 

oppfordring om å bistå i det siste korsfareranslaget som nå står i Afghanistan. 

 

3.2.5. Brev til amerikanerne (2002) 

 

De troende kjemper for Guds sak. De vantro kjemper de falske guders sak. 

Bekjemp satans venner! Sannelig, Satans strategi er svak!
182

 

 

Dette brevet, som ble publisert på al-Qa´idas hjemmeside 14. november 2002,
183

 og tar sikte 

på å besvare to spørsmål: ”1) Hvorfor slåss vi mot dere og setter oss opp mot deres?” og ”2) 

Hva oppfordrer vi dere til, og hva ønsker vi av dere?”.  

Svaret på det første spørsmålet er åpenbart: ”Fordi dere har angrepet oss, og fortsetter 

å gjøre det” – direkte, eller indirekte gjennom støtte til Israel, India og Russland. I tillegg: 

”Under deres overoppsyn, med deres bifall og etter ordre fra dere, blir vi daglig utsatt for 

angrep fra regjeringer i våre land som opptrer som kollaboratører for dere”. I de muslimske 

landene hindrer amerikanerne at shari´a er rådende lov, de stjeler rikdommene, okkuperer 

eller sikrer sin tilstedeværelse ved hjelp av militærbaser, samt støtter jødene i Palestina. ”Vi er 

forpliktet til å fjerne disse regjeringene. Det er et nødvendig tiltak for å befri vår umma, gjøre 

sharia til øverste lov og for å få Palestina tilbake. Vår kamp mot disse regjeringene er ikke 

atskilt fra vår kamp mot dere.” Som hevn for over femti år med amerikanske angrep mot 

muslimer og deres land, kan de ikke forvente annet enn ”jihad, motstand og hevn fra oss”. 

Så vender Osama seg til den så mange ganger gjentatte beskyldningen om drap på 

uskyldige sivile, men stiller spørsmålet: Hva med amerikanernes egne grusomheter? ”[D]et 

amerikanske folket ... velger sin egen regjering av egen, fri vilje; et valg som bunner i deres 

aksept av politikken. Dermed har det amerikanske folk valgt, bifalt og bekreftet sin støtte til 

Israels undertrykking av palestinerne”. Det er også den amerikanske befolkningen som 

finaniserer krigsmaskinen ved å betale skatt, og i tillegg tjenestegjør de i hæren. ”Den 

                                                
182 Koranen, 4:76, sitert i bin Laden, Osama, 2002: ”Til amerikanerne”, i Lawrence (red.), 2007: Budskap til 

verden, s. 241-259. Alle de følgende sitater er hentet fra nevnte sider. 
183 Bruce Lawrence hevder at det er mulig at flere forfattere kan ha stått bak denne teksten. Se Lawrence, 2007, 

s. 239. 
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allmektige Gud har legitimert og åpnet for hevn for denne undertrykkelsen ... om noen skulle 

drepe våre sivile, har vi rett til å drepe deres.” 

Når det gjelder det andre spørsmålet, så oppfordrer Osama og hans følgesvenner først 

og fremst amerikanerne til å omvende seg til islam, underkaste seg Gud og til ”forkastelsen av 

alle meningene, ordene, teoriene og religionene som motsier [islam]”. Herunder kommer også 

forsakelsen av ”undertrykkingen, løgnene, umoralen og usedeligheten som har spredd seg 

blant dere”, og adopsjonen av shari´a fremfor menneskeskapte lover: ”Dere skiller religionen 

fra politikken, i strid med den rene natur som bekrefter Herrens og deres skapers absolutte 

autoritet.” Gjennom tillatelse av åger har amerikanerne dessuten gitt jødene muligheten til å ta 

kontroll over økonomien og mediene i USA. Osama kritiserer dessuten USA for umoralen 

som rår i landet, i tillegg til mer profane ankepunkter som gambling, prostitusjon og sosio-

økonomisk ulikhet, samt – overraskende nok – klimaskadelige utslipp. På toppen av det hele 

kommer det Osama identifiserer som den amerikanske ”dobbeltheten” og ”hykleriet”: ”All 

oppførsel, alle prinsipper og alle verdier har to målestokker: en for dere og en for alle andre.” 

Frihet og demokrati gjelder bare Vesten og Israel. Han anklager også USA for tortur, både via 

sine kollaboratører og spesielt på Guantanamo. 

Osama oppfordrer avslutningsvis amerikanerne til ”å ta et ærlig oppgjør med [seg] 

selv”, stanse støtten til Israel og andre land som undertrykker muslimer, samt til de korrupte 

arabiske regimene, og avslutte sitt nærvær i islams territorium.  

 

Dersom dere ikke etterkommer disse kravene, må dere være forberedt på å kjempe mot 

umma, monoteismens nasjon, som legger alt i Guds hender og ikke frykter andre enn 

Ham ... Martyriets nasjon; nasjonen som ønsker døden sterkere enn dere ønsker livet 

... Om dere amerikanere ikke reagerer, vil dere lide samme skjebne som sovjeterne 

som flyktet fra Afghanistan for å hanskes med sitt militære nederlag, sitt politiske og 

ideologiske nederlag og sin økonomiske ruin. 

 

3.3. Intervjuer 

Etter hvert som Osama bin Laden på midten av 1990-tallet virkelig entret scenen som verdens 

mest beryktede jihadist, hånd i hånd med fiendebildets dreining mot den globale fienden 

USA, stilte han opp i flere intervjuer i både arabisk- og engelskspråklig presse. Hensikten for 

Osama og al-Qa´ida synes å være todelt, for å bevisstgjøre og mobilisere den muslimske 

nasjonen, samt å rette generell oppmerksomhet mot al-Qa´idas kamp. 
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3.3.1. Intervju med Peter Arnett, CNN (1997) 

 

Om Gud vil, vil du høre og se om dem i media.
184

 

 

Den amerikanske journalisten Peter Arnett fikk i mars 1997, ved hjelp av ARC, i stand et 

intervju med Osama bin Laden i Afghanistan.
185

 Arnett innleder seansen med å spørre om 

hvilke ankepunkter Osama har mot kongehuset i moderlandet Saudi-Arabia, til hvilket sist-

nevnte først og fremst trekker frem ”at det har underordnet seg USA ... og på grunnlag av 

sharia har dette stilt regimet utenfor det religiøse samfunnet. Som følge av dette har regimet 

sluttet å herske over folk i overensstemmelse med det Gud har åpenbart, for ikke å snakke om 

mange andre handlinger som er uforenelige med islam”. Alliansen med det vantro Amerika 

har altså medført at regimet er å regne som frafallent; ”[d]et er med enorm stolthet og stort 

håp at man for å styre vil ty til det som ble åpenbart for Muhammad”. 

Intervjuet ble holdt året etter utstedelsen av Den ladenske epistel. ”Vi erklærte jihad 

mot den amerikanske regjeringen fordi den er urettferdig, kriminell og despotisk ... enten 

direkte eller gjennom sin støtte til den israelske okkupasjonen av [Palestina]”. Dette er en 

defensiv jihad, som følge av amerikanernes – som har ”underkastet seg jødene” – okkupasjon 

av den arabiske halvøy og andre overgrep mot muslimer; ”det er vår plikt å gå til jihad slik at 

Guds ord blir opphøyd, og slik at vi kan drive amerikanerne ut av alle muslimske land”. 

Amerikanske sivile er ”ikke fritatt fra ansvar, ettersom de valgte denne regjeringen”. Osama 

understreker at plikten til jihad ikke opphører før amerikanerne opphører sin aggresjon mot 

muslimer over hele verden, selv om de skulle trekke seg ut av Saudi-Arabia. 

Osama forteller om den umåtelige nytte mujahidin hadde av erfaringene fra jihad mot 

Sovjetunionen i Afghanistan, ”og det vi hadde størst nytte av, var at myten om supermakten 

ble knust – ikke bare hos meg, men hos alle muslimer”. Ringvirkningene kan spores i den 

muslimske nasjon, umma: ”Følelsen av styrke, verdighet og selvsikkerhet når det gjelder 

denne religionen og Guds kraft, har vokst hos våre sønner og brødre.” Det ble klart for den 

islamske bevegelsen og den muslimske nasjon at det var intet annet valg enn å forene sine 

krefter i en pliktig jihad, ”religionens høydepunkt”, blant annet i islamske utposter som 

Bosnia-Herzegovina og Tsjetsjenia. Osama beskriver videre hvordan han ble klar over, ved 

                                                
184 Osama bin Ladens svar på spørsmål om sine fremtidsplaner, i Arnett, Peter og Osama bin Laden, 1997: ”Fra 

Somalia til Afghanistan”, i Lawrence (red.), 2007: Budskap til verden, s. 83-101. Alle de følgende sitater er 

hentet fra nevnte sider. 
185 Lawrence, 2007, s. 82. Se også Bergen, 2002, s. 1-23; Wright, 2008, s. 245-247. 
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hjemkomsten fra Afghanistan, at det saudiske kongehuset hindret sanne muslimer å opp-

muntre til det som er riktig og forby det som er galt, noe som ansporet ham til å starte ARC.  

Peter Arnett konfronterer Osama bin Ladenmed de amerikanske anklagene om sin 

involvering i terrorisme. Osama svarer med å rette søkelyset mot amerikanernes dobbelt-

moral: ”De ønsker å okkupere våre land, stjele våre ressurser, innsette kollaboratører for å 

herske over oss med menneskeskapte lover og vil ha oss til å gå med på alt dette. Dersom vi 

nekter, vil de påstå at vi er terrorister ... Uansett hvor vi ser, ser vi USA som den ledende i 

terrorisme og kriminalitet i verden.” Sin egen rolle i motstanden fremstiller han snarere som 

en plikt. Osama avviser sin delaktighet i bombeangrepene i Riyadh og Khobar, ”men jeg har 

stor respekt for dem som utførte disse handlingene ... [for] å gjøre slutt på de ikke-troende 

[sic!] og urettferdigheten USA har brakt med seg”. Han forventer også flere aksjoner mot 

amerikanske mål i Saudi-Arabia, så lenge deres nærvær fortsetter.  ”På dette stadiet av jihad 

konsentrerer [aksjonistene] seg om de amerikanske okkupantene”, og ikke herskerfamilien.  

Osama avviser også sin involvering i angrepet på World Trade Center i 1993,
186

 men 

hevder at arabiske mujahidin deltok i angrepet på amerikanske tropper i Somalia i 1992. 

Osama svarer anerkjennende til Arnetts spørsmål om det saudiske regimets og USAs press, 

arrestasjon- og likvideringsforsøk, men hevder at han ikke frykter døden: ”Vi anser at å bli 

drept for Guds sak er en stor ære som vår Profet har ønsket.”  

Arnett spør så Osama om han har noen ord han vil sende til president Bill Clinton:  

 

Presidenten har et hjerte som ikke kjenner noen ord. Et hjerte som dreper hundrevis av 

barn, kjenner definitivt ingen ord. Våre folk på Den arabiske halvøy vil sende ham et 

budskap uten ord fordi han ikke kan noen ord. Hvis det er et budskap jeg kan sende via 

deg, så er det et budskap til mødrene til de amerikanske troppene ... Til disse mødrene 

vil jeg si at om de er bekymret for sine sønner, får de protestere til den amerikanske 

regjeringen og den amerikanske presidenten. 

 

Osama oppsummerer til slutt USAs misjon i Saudi-Arabia: ”[De] har kommet for å splitte 

muslimene og folket fordi man ikke har styrt i henhold til Guds ønske. De har kommet for å 

støtte israelske styrker i det okkuperte Palestina ...” 

 

 

 

                                                
186 Se f.eks. Wright, 2008, s. 179-180. 
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3.3.2. Intervju med Jamal Ismail, Al-Jazira (1998) 

 

Jeg sier at det er to parter i kampen: det verdensomspennende korstoget 

i allianse med de sionistiske jødene, anført av Amerika, 

Storbritannia og jødene på den ene siden, 

og den islamske verden på den andre.
187

 

 

Osama bin Laden lot seg intervjue av Jamal Ismail fra Al-Jazira i desember 1998. Intervjuet 

fant sted i kjølvannet av ambassadeangrepene i øst-Afrika og de påfølgende amerikanske 

rakettangrepene mot al-Qa´idas treningsleire i Afghanistan, samt amerikansk bombing av Irak 

tidligere samme måned.
188

 Osama fremstiller sistnevnte som amerikanernes smekk-på-

fingrene mot en tidligere alliert; USA vendte seg mot Saddam Hussein da denne ble en trussel 

mot ”sikkerheten til jødene og israelerne som okkuperer Jerusalem”.  

I realiteten så er det ifølge Osama Israel som står bak alle angrep mot muslimske land i 

den  arabiske verden:  

 

Av frykt for at folk skal våkne og sette i gang store folkebevegelser for å styrte 

klientregimene ... har jødene imidlertid klart å hyre inn de kristne amerikanerne og 

britene til å angripe Irak ... [F]aktum er at det er den  israelske og den jødiske 

myndigheten som egentlig driver Det hvite hus ... I virkeligheten er ikke målet 

Saddam Hussein, men den arabiske og islamske verdens økende styrke. 

  

Det er på tide muslimene innser at araberstatene ikke kontrollerer seg selv; fienden, Amerika, 

gjør som den vil.  

 

Muslimene, og da særlig de innflytelsesrike, de kunnskapsrike og rettskafne lærde, de 

oppriktige forretningsmennene og klanlederne, bør emigrere for Guds sak og finne et 

sted der de kan heise jihads fane og mobilisere umma for å ivareta sin religion og sin 

verden ... Dersom folk ikke foretar seg noe når det hellige hus [Mekka og Medina/ 

Saudi-Arabia] ... blir angrepet, når skal de da gjøre det? 

 

Osama fremstiller sin oppilden til jihad mot Amerika og Israel som en juridisk plikt; ”av 

Guds nåde har vi sammen med en rekke brødre grunnlagt Den verdensomspennende islamske 

fronten for jihad mot jødene og korsfarerne”, hvis formål er ”ummas oppvåkning og motstand 

mot verdens sterkeste fiende”. Striden mot USA er en selvforsvarskamp; ”de skal trekke seg 

ut av landene i den islamske verden og ikke ha kontroll over oss”. Han insisterer på at jihad er 

                                                
187 bin Laden, Osama og Jamal Ismail, 1998: ”En muslimsk bombe”, i Lawrence (red.), 2007: Budskap til 

verden, s. 110-150. Alle de følgende sitater er hentet fra nevnte sider. 
188 Lawrence, 2007, s. 109. 
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en individuell plikt idet muslimske land er under angrep, og Osama og hans medsammen-

svorne er overbevist om at umma kan makte å føre jihad, spesielt rettet mot den ytre fienden, 

til tross for den eldre gardes passivitet. 

 Osama vedkjenner seg imidlertid ikke annet enn å ha oppfordret og oppildnet til 

terroraksjoner, som ambassadeangrepene i Øst-Afrika, blant annet gjennom fatwaen utstedt 

samme år. Han priser imidlertid de ungdommene som ”bekjemper den globale vantroen som 

okkuperer våre land”. Disse har handlet i de arabiske regimene sted: ”Folk var ute av stand til 

å oppildne de islamske statene til å forsvare dem eller hevne deres religion”. Det hele koker 

ned til et spørsmål om gjensidighet: ”det [kan] ikke være galt å gjøre motstand mot dem som 

angriper deg”. Osama blir også konfrontert med sin angivelige delaktighet i likvideringen av 

Abdallah Azzam, noe han avviser som en jødisk og amerikansk konspirasjon.
189

 

 Osama beskriver den afghanske jihad som en del av en større selvforsvarskamp mot 

Sovjetunionen, som en kunne tenke seg var på vei lenger sørover, mot Gulfstatene og deres 

oljereserver. Taliban entret scenen mot bakteppet av stridighetene som hadde brutt ut mellom 

mujahidin etter den sovjetiske tilbaketrekningen – ifølge Osama grunnet frø sådd  av 

amerikanerne – og instituerte en islamsk orden i landet. Han sammenligner Talibans 

Afghanistan med profetens Medina; ”vi oppfordrer muslimene til å hjelpe denne staten med 

alt de har av krefter, ideer, almisser og penger, for med Guds vilje representerer den islams 

fane i dag. Dagens angrep på Afghanistan er ... et angrep på det Afghanistan som heiser 

islamsk fane i den islamske verden, den sanne islam som kjemper for Guds sak. Vårt forhold 

til dem ... er et forhold basert på tro, ikke på politikk eller handel”. Osama adlyder Taliban-

lederen mulla Omar som amir al-mu´aminin, de troendes kommandant. Denne har befalt at al-

Qa´ida ”ikke skal bruke Afghanistan som utgangspunkt for å gå mot noe annet land ... Opp-

ildning vil vi imidlertid, med Guds velsignelse, fortsette med ... med Guds velsignelse er vi 

trygge på at umma med raske skritt vil gå til jihad mot Amerika”. 

Osama avviser ettertrykkelig at han samarbeidet med USA under kampen mot Sovjet-

unionen: ”Vi gjorde vår plikt ved å hjelpe islam i Afghanistan, og til vår ergrelse sammenfalt 

denne plikten med amerikanske interesser”. Han vedkjenner seg imidlertid sitt samarbeid med 

andre islamistiske grupperinger, og oppfordrer til indre enhet i den muslimske verden, både 

mellom de ulike gruppene og mellom araberstatene. Enn så lenge får ”den største vantroen – 

den amerikanske korsfareralliansen – alene ... rive i stykker den islamske verden og plyndre 

muslimenes rikdommer på en måte verden tidligere ikke har sett”. 

                                                
189 James Burke hevder at det er lite sannsynlig at Osama bin Laden hadde noe med drapet på Azzam å gjøre. Se 

Burke, Jason, 2007: Al Qaeda. The True Story of Radical Islam, Penguin Books, 3. utgave, s. 82.  
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Alluni spør Osama om hans budskap og målsetninger: ”Muslimske menn bør forsvare 

det fornemste huset som finnes, den edle Kaba [i Mekka]”, ikke ”[k]vinnelige amerikanske 

rekrutter, døtre av jøder og kristne”. Den amerikanske tilstedeværelsen i kongedømmet skulle 

angivelig kun strekke seg over noen få måneder, men de kommer ikke til å forlate Saudi-

Arabia så lenge de har fortsatt har interesser i regionen.  

 

Vårt mål er å arbeide etter den allmektige Guds lov og forsvare den edle Kaba ... den 

største form for tilbedelse etter troen og bønnen er jihad ... Dette er vårt mål, å befri 

islam fra vantro og utøve den allmektige Guds lov til vi møter Ham, og Han er fornøyd 

med oss ... [Amerika] tror at folk lever i denne verden for verdens skyld, og glemmer 

at vår eksistens ikke har noen mening hvis vi ikke streber etter å oppnå den allmektige 

Guds bifall.
190

 

 

Osama viser også til hvordan kongehuset i Saudi-Arabia har presset den offisielle ulama-

standen til å utstede fatwaer som tillot den amerikanske tilstedeværelsen, og som derfor 

skjermer ungdommen – potensielle rekrutter for jihad – for sannheten. Det er derfor 

imperativt at ”folk må gjøre hva de kan for å oppildne umma, enten det er ved sine stemmer, 

penner eller seg selv”.  

 

Korsfarerverdenen er blitt enig om å fortære oss, og nasjonene har rottet seg sammen 

mot oss ... Den som tror at verdens vinning er liten, og at det hinsidige liv er bedre og 

mer varig, er den som svarer på den allmektige Guds bud ... ’Dere som tror, slutt dere 

ikke til jøder og kristne!’ ... I dag gjør arabiske herskere seg til venns med jødene og 

de kristne, mens folk fremdeles lovpriser islams og muslimenes fiender. 

 

Til slutt uttrykker Osama sitt ønske om at Gud kan hjelpe ”muslimene til å vende tilbake til 

hans edle religion” og bistå de som ”har gått til jihad for Ham”. 

 

3.3.3. Intervju med Taysir Alluni, Al-Jazira (2001) 

  

De skriftlærde har sagt at den som allierer seg  

med de vantro, selv blir en vantro ...
191

 

 

Osama bin Laden ble igjen intervjuet av al-Jazira like etter den amerikanske invasjonen av 

Afghanistan. Ifølge Bruce Lawrence er intervjueren Taysir Alluni blant kanalens mest 

                                                
190 Min kursivering. 
191 Alluni, Taysir og Osama bin Laden, 2001: ”Terror for terror”, i Lawrence (red.), 2007: Budskap til verden, s. 

168-199. Alle de følgende sitater er hentet fra nevnte sider. 
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prominente reportere, samtidig som han er en from muslim; ”spørsmålene og innsigelsene 

hans gjør dette til den mest avslørende ordvekslingen med bin Laden gjennom tidene”.
192

 

 Alluni innleder intervjuet med å konfrontere Osama med 11. septemberangrepene. 

Osama vedkjenner seg at ”de unge mennene” gjennomførte angrepene ”på grunn av det vi har 

sagt – vi har jo tidligere oppmuntret og egget dem til handling – og i selvforsvar, et forsvar 

for våre brødre og sønner i Palestina og for å befri våre helligdommer ... Vi har oppmuntret til 

drap på amerikanere og jøder”. Dette er en global kamp, mellom muslimene – ikke bare 

”organisasjonen al-Qaida” – på den ene siden og ”de globale korsfarerne” på den andre.
193

 

Med Guds hjelp søker al-Qa´ida å overvinne USA, slik mujahidin knakk Sovjetunionen; et 

tegn på amerikanernes svakhet er hvordan de flyktet fra Somalia i 1992.
194

 

 Osama avviser at det amerikanske angrepet på Afghanistan skyldes ham og al-Qa´ida 

alene: ”Det er jo et kjent faktum at USA er motstandere av at noen islamsk stat blir opprettet.” 

Han priser de knusende effektene 11. septemberangrepene påførte USA økonomisk,
195

 men 

også i videre forstand: ”[D]enne vestlige sivilisasjonen ... har mistet sine verdier og sin til-

trekning ... Disse verdiene [frihet, menneskerettigheter og likeverd] viste seg å være en ren 

parodi, noe som ble klart da den amerikanske regjeringen blandet seg inn og forbød [radio og 

TV] å kringkaste våre ord”. Ifølge Osama begynte det da å bli klart for det amerikanske folk 

at al-Qa´ida ikke er terrorister, men snarere reagerer på undertrykkelsen av, og uretten som 

begås mot, muslimer, noe som har pågått siden første verdenskrig. ”[Den amerikanske 

regjeringen] kommer til å føre det amerikanske folk og Vesten i sin alminnelighet inn i et 

kvelende liv, et uutholdelig helvete, fordi det har svært sterke bånd og er på lønningslisten til 

den sionistiske lobbyen ...” 

 Osama viser til at president ”Bush har innrømmet at det bare kan finnes to typer 

mennesker”.
196

 Han fremstiller sin kamp som en legitim forsvarskamp, ”for å beskytte våre 

brødre og våre hellige steder”. Tiden for handling har kommet, det nytter ikke lenger med ord 

alene: ”Det er åpenbart at bare juling og drap kan få dem til å ta til vettet. Så når de dreper 

oss, må vi utvilsomt drepe dem, helt til vi oppnår en terrorbalanse ... De kommer ikke til å ta 

til vettet før ... kampen er blitt flyttet inn i USA. Vi kommer til å gjøre hva vi kan for å opp-

rettholde kampen til seieren er et faktum eller vi møter Gud.” 

                                                
192 Lawrence, 2007, s. 166-167. 
193 Ifølge Bruce Lawrence brukte Osama bin Laden svært sjelden betegnelsen ”al-Qaida” i sine kunngjøringer og 

skrifter, et unntak er her, samt et kommuniké til ”al-Qaida-medlemmer” i mai 2001. Se Lawrence, 2007, s. 169-

170, note 212. 
194 Se kapittel 5.3. 
195 Osama tallfester tapene til ”ikke mindre enn 1000 milliarder [dollar]”. Alluni og bin Laden, 2007, s. 174-175 
196 President George W. Bush uttalte på en pressekonferanse 6. november 2001: ”I kampen mot terror er dere 

enten med oss eller mot oss.” Sitert i Lawrence, 2007, s. 177, note 218. 
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Alluni konfronterer Osama med de seneste års tydeligere fokus på Palestina.
197

 Osama 

understreker at jihad for å frigjøre Al-Aqsa-moskeen, den arabiske halvøy, samt at ”å redde 

de svake i ... alle islamske land, uten tvil er obligatorisk for alle muslimer”. Han bemerker at 

hans ”kampgruppe” har fått ”navnet Verdens islamske front for jihad mot jøder og kors-

farerne. Det er derfor viktig at vi nevner [både Palestina og Saudi-Arabia]”. Osama inn-

rømmer likevel at utbruddet av den andre intifada i oktober 2001 tydeliggjorde behovet for å 

fremheve Palestinaspørsmålet.
198

 

 Osama viser så til flere fatwaer fra fremtredende lærde i Pakistan og Saudi-Arabia som 

godkjenner angrep på amerikanerne og israelerne på islamsk grunnlag. Når det gjelder spørs-

målet om drap på sivile anklager Osama ”amerikanerne og andre utdannede mennesker” for 

hykleri: ”[H]vem har sagt at våre barn og sivile ikke er uskyldige, og at det er tillatt å utgyte 

deres blod? Hver gang vi dreper deres sivile skriker hele verden ... til oss, og USA begynner å 

legge press på sine allierte og sine marionetter ... Hvordan kan det ha seg at disse menneskene 

blir rørt når sivile dør i USA og ikke når de drepes hver dag?”  

”De dreper våre uskyldige, så da dreper vi deres?” spør Alluni. ”Ja, da dreper vi deres 

uskyldige – dette er gyldig både i religionen og logikken”, svarer Osama. Angrepene 11. 

september intenderte ikke primært å drepe sivile, ifølge Osama, det var først og fremst et 

angrep mot USAs økonomiske og militære tyngdepunkt. Men, ifølge blant andre Ibn 

Taymiyya er det ikke et uomtvistelig forbud mot å drepe sivile blant de vantro, når de har 

gjort det mot muslimene. 

 Osama forsøker å nedtone al-Qa´idas særegenhet: ”Vi er ikke adskilt fra umma.” Han 

skiller videre mellom god og dårlig terrorisme, der førstnevnte fungerer som hevn mot dem 

som terroriserer muslimene: ”USA og Israel praktiserer uklok terrorisme, mens vi praktiserer 

god terrorisme fordi den avskrekker dem fra å drepe våre barn i Palestina og andre steder.” 

Osama beskriver sin og al-Qa´idas generelle målsetning som følgende: 

  

... vårt mål er ummas seier, kamp for å fjerne ugagn, urettferdighet og ansvarsløshet ... 

og fjerne de menneskeskapte lovene som USA har påtvunget sine kollaboratører i 

regionen, slik at vår umma kan styres av Boken som er blitt sendt ned av sin skaper, 

Gud ... Vi mener at muslimer er muslimer, og kaller ingen muslimer vantro, med 

mindre de faktisk [vel vitende] begår en av de store syndene i islam ... vi er opptatt av 

at vår umma samles ... og at denne nasjonen burde opprette vår ummas rettmessige 

kalifat ... Umma bes stå stamlet mot dette korstoget, det største og mest blodtørstige 

                                                
197 Thomas Hegghammer hevder at ”Bin Laden has spoken about Palestine throughout his entire political life”, 

men at USA står på toppen av listen over fiender for å tvinge den mektige patronen ut av Midtøsten. Se 

Hegghammer, Thomas, 2007: “Osama bin Laden’s true priorities”, Guardian.co.uk. 
198 Se f.eks. Kepel, 2006, s. 332-333. 
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korstoget mot den islamske umma siden begynnelsen av islams historie ... I dag er 

verden delt i to ... Enten er dere med korstoget, eller så er dere med islam. 

 

Osama erklærer imidlertid de som allierer seg med de vantro som frafalne, på bakgrunn av 

Guds ord og de skriftlærdes utlegninger. 

 Osama slutter seg også til Samuel Huntingtons teori om ”the clash of civilizations”,
199

 

og har ingenting til overs for den verdensfreden Vesten forsøker å prakke på muslimene. 

”Kampen står mellom oss og islams fiender, og den kommer til å fortsette helt til Timen er 

inne ... en heftig kamp og brutal kamp mellom oss og jødene – der Israel er spydspissen – og 

deres støttespillere blant sionistene og korsfarerne”.
200

 Det er opp til motparten å ta første 

steg: ”Vi har blitt krenket [særlig gjennom okkupasjonen av islams helligdommer i Palestina 

og Saudi-Arabia], og vår første plikt er å bli kvitt denne krenkelsen. Derfor må den som 

krenker oss, fjerne denne krenkelsen.” 

 Avslutningsvis gir Alluni Osama muligheten å henvende seg til seerne. Osama for-

sikrer om at han vil fortsette sin jihad og oppildne umma til å slutte seg til denne. ”Alle som 

med ett ord støtter Bush, er ... forrædere”. Kampen står først og fremst mot jødene: ”De 

vestlige har altså et valg. ... vår plikt er å bekjempe enhver som er i jødenes rekker. Amerika 

og det amerikanske folk er fritt, men de har gått i skyttergravene og vil få som fortjent.” Han 

understreker at jihad er den fremste form for tilbedelse og at det er en plikt å kjempe mot 

jødene og amerikanerne; ”lykkelige er de som lider martyrdøden i dag, lykkelige er de som er 

beæret over å stå under Muhammads fane, under islams fane, for å bekjempe verdenskors-

toget”. Osama erklærer til slutt overfor ”enhver som har stått på USAs side, ved å hjelpe dem 

med materielle eller immateriell ting, [til dem] vil jeg si at dette er vantro og den største 

avvisningen av troen og islams lære”. 

 

3.4. Fra rådgivning til jihad – et grunnriss av Osama bin Ladens ideologi  

 

Målet er å løfte frem Guds ord, å sørge for at Hans Religion seirer.
201

 

 

Osama bin Ladens første offentlige uttalelse under ARCs fane ble publisert mens Osama 

befant seg i Sudan. Han avviser her en retur til et hjemland som styres av menneskelige lover. 

Osama presenterer sine viktigste klagemål mot saudiregimet: Sekulær lovgivning og tilside-

                                                
199 Se Huntington, Samuel, 2002: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, Free Press. 
200”Timen” er ifølge Bruce Lawrence en islamsk referanse til dommedag. se Lawrence, 2007, s. 193, note 244. 
201 Referat fra tilblivelsesmøtet for al-Qa´ida, 1988, sitert i Wright, 2008, s. 139. 
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settelsen av shari´a, økonomisk vanstyre og korrupsjon, og støtte til andre, vantro regimer. 

Dermed befinner kongehuset – alliert med og de facto underlagt den sionistiske korsfarer-

alliansen – seg i strid med islam, slik Osama beskriver i de følgende uttalelsene. Han viser 

blant annet til den brutale undertrykkelsen av de opposisjonelle lærde som et åpenbart  

bevis for sine anklager. Osama oppfordrer disse til å fortsette og avsløre regimets løgner, og 

maner de troende til å slutte rekkene bak de rettskafne lærde; en passiv tro alene er ikke 

tilstrekkelig for å forsvare islam mot fiendens anslag – umma må stå opp for islam. Kong 

Fahd advares om at han er i ferd med å miste sin status som muslim, og noe som vil gjøre 

ham til en illegitim hersker som dermed kan angripes. 

De første uttalelsene retter seg i all hovedsak mot saudiregimet og dets handlinger. Det 

er først med brevet til Ibn Baz (statement 11) at Osama tydeligere retter skytset mot USA og 

Israel, og deres rolle i svekkelsen av islams stilling. Amerikanske styrker står i Saudi-Arabia, 

Israel okkuperer Palestina, og de arabiske ”despotene” fremstilles som frafalne som følge av 

sitt samrøre med den store, ”globale vantroen” og i sitt forræderi mot islam – senere skal han 

understreke at han ikke fordømmer den jevne muslim som frafallen. Nå fremholder Osama 

eksplisitt jihad for å gjenerobre all islamsk jord; tiden for rådgivning er omme. Uenigheten er 

fundamental, den står mellom Guds orden og menneskeskapte ideologier og systemer (en 

dikotomi som for øvrig har klare likhetstrekk med Sayyid Qutbs todeling).
202

 

I 1996 publiserer Osama sitt kanskje mest beryktede skrift, ”En erklæring om jihad 

mot amerikanerne ...”, der han for første gang fremholder kampen mot den fjerne fienden som 

den viktigste kampen. Den kritiske situasjonen i Saudi-Arabia og den muslimske verden som 

helhet fremstilles nå som kontrollert fra Washington og Tel Aviv, i et forsøk på å svekke 

islam og splitte umma. Derfor må den islamske nasjonen oppildnes til en defensiv jihad mot 

USA for å forsvare sin religion. Eventuelle uskyldige liv som skulle gå tapt på fiendens side 

stilles opp mot de utallige muslimske sivile tapene som amerikanerne holdes ansvarlig for – i 

tillegg erklærer han også den amerikanske befolkningen som ”ikke fritatt for ansvar” idet de 

deltar i den demokratiske prosessen.
203

 De som mister livet under islams kampfane vil på sin 

side komme til paradis som martyrer for Guds sak.
204

 

Det endelige steget over terskelen til et fokus på den fjerne, amerikanske fienden tas 

med utstedelsen av fatwaen til Verdens islamske front i 1998; USA, vekselsvis sammen med 

eller for å understøtte Israel, holdes ansvarlig for all uretten muslimene blir utsatt for. Den 

                                                
202 Se også Orbach, 2001, s. 58; Saghi, Omar, 2008: “Osama bin Laden, the Iconic Orator” i Kepel og Milelli 

(red.), 2008: Al Qaeda in its Own Words, s. 34. 
203 Se også Wiktorowicz, 2005, s. 86-92. 
204 Se også Orbach, 2001, s. 58. 
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amerikanske tilstedeværelsen i Saudi-Arabia, sanksjonene mot Irak og Israels okkupasjonen 

av Palestina fremstilles som ledd i én stor jødisk-kristen konspirasjon mot islam; verden har 

delt seg i to leire. Den islamske verden er under angrep, og dermed er det en individuell, 

muslimsk plikt å ta del i jihad mot USA og dets allierte. Benjamin Orbach sporer skiftet til 

den fjerne fienden også til en erkjennelse av mobiliseringspotensialet i den muslimske umma 

til en kamp mot en ytre makt.
205

  

Osama inkluderer nå eksplisitt også sivile som legitime mål, idet de indirekte er 

medskyldige; gjennom skatte- og stemmeseddelen danner de fundamentet for USAs 

politikken. Dessuten er det hyklerisk når amerikanerne, med sitt blodige rulleblod overfor 

muslimske sivile, fordømmer al-Qa´ida som terrorister. Ifølge Osama tillater islam å svare 

med samme mynt; i siste instans er det amerikanerne og jødene som med sine blodutgytelser 

og sin undertrykkelse har fremtvunget et voldelig motsvar. Selv 11. septemberangrepene skal 

senere bli fremstilt som en handling i selvforsvar, et forsvar mot undertrykkelse, hardt mot 

hardt. Når det gjelder sitt forhold til Taliban og mulla Omar, fremholder Osama det islamske 

emiratet Afghanistan som verdens eneste sanne og legitime islamske stat; umma anmodes om 

å støtte opp om denne staten som bærer ”islams fane” i dag. 

Etter årtusenskiftet kan Osamas oppfordring til muslimene oppsummeres som følger: 

Still dere på islams side i kampen og stå sammen i forsvaret av islamske land mot de vantro 

og oppildne til eller delta i jihad – den ypperste form for tilbedelse – for å kaste ut okku-

pantene, slik at Guds lov kan råde alene. Fienden er den globale vantroen, den verdens-

omspennende korsfareralliensen under ledelse av jødene og sionistene, som nå fremholdes 

som islams viktigste fiende. Osama viser til alliansens overgrep over hele den muslimske 

verden, fra Bosnia-Herzegovina til Øst-Timor. USA og de europeiske landene har på sin side 

et valg: Folket kan gjennom demokratiske kanaler tvinge sine ledere til å oppgi sin støtte til 

jødene, trekke seg ut av muslimske land og stanse sin innblanding i regionen, eller møte 

islams nasjon i åpen strid. Det siste anslaget er den amerikanskledede invasjonen av 

Afghanistan, og Osama oppfordrer alle muslimer til å forsvare islam ved å strømme til 

slagmarken og påføre inntrengerne det endelige nederlaget, slik at islam kan seire.
206

 

 

Osama bin Ladens klagemål og fiende har altså gjennomgått en ganske tydelig utvikling i 

perioden mellom 1994 og 2002. Om enn sylskarp i sin kritikk av Saudi-Arabia og dets 

kongehus i sine første uttalelser, gjorde han det likevel klart at det dreide seg i første omgang 

                                                
205 Orbach, 2001, s. 59. Se også Hegghammer, 2010, s. 103-104. 
206 Se også Orbach, 2001, s. 61. 
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om mer eller mindre velmenende råd om å endre sin uislamske politikk og gjeninnføre islam 

som normstyrende for det saudiske samfunnet. Imidlertid lå det en trussel om at hvis ikke 

regimet endret praksis, ville de ha åpent erklært krig mot islam og måtte ta konsekvensene. 

Osama angrep allerede nå også alliansen med USA, som han anså som den som virkelig 

dikterte kongehuset, og hvordan denne bidro til å svekke islams stilling.  

Det som er påfallende er likevel hvor sekulær Osamas kritikk på mange måter likevel 

er; selv om den religiøse kritikken danner bakteppet, peker han i stor grad på hjemlandets 

sosioøkonomiske utfordringer, undertrykkelsen av (den dog religiøse) opposisjonsbevegelsen 

og en fremmed makts okkupasjon. Den amerikanske tilstedeværelsen på saudisk jord 

kritiseres som et brudd på profetens diktat, men kan like mye forstås som motstand mot 

utenlandsk innblanding og en kolonialisering med nye midler. På samme måte er kritikken 

mot Israels fremferd i Palestina også et opprop mot undertrykkelse av et uskyldig folk.
207

 

En klar dreining henimot den ytre fiende, som en hadde kunnet skimte mer og mer 

siden uttalelse 11, kom som nevnt med erklæringen som ble utstedt i 1996. Nå fremmes også 

et åpenbart handlingsimperativ; umma må slutte seg til en defensiv jihad mot inntrengeren 

utenfra – ifølge Osama en individuell plikt for alle muslimer. Kampen har beveget seg til 

selve sentrum av den muslimske verden; amerikanerne skal bekjempes på den arabiske halv-

øy. Selv om den innenrikspolitiske situasjonen i Saudi-Arabia opptar en stor del av epistelen, 

så er det nå amerikanerne og jødene som pekes på som den reelle trusselen mot islam; det er 

korsfareralliansen, som er islams evige, religiøse og ideologiske arvefiende, som er skyld i 

muslimenes ulykke. Idet amerikanerne åpent forsøker å bryte ned det islamske fellesskapet 

kan muslimene legitimt gjøre motstand, med Koranen i hånd; og, idet det er amerikanerne 

som fremstilles som den viktigste årsaken til at muslimene ikke blir styrt etter shari´a, så er 

det mot dem innsatsen må rettes.  

Klagemålene som rettes mot amerikanerne er heller ikke kun religiøst betonte: De 

amerikanske sanksjonene mot Irak fordømmes også fordi disse tar uskyldige liv; USA stod, 

ifølge Osama, bare og så på da tusenvis av bosniske muslimer ble massakrert på Balkan; og, 

Israel opponeres ikke for sin okkupasjon av det islamsk viktige Jerusalem alene, men som 

nevnt på grunn av undertrykkelsen av det palestinske folket. I tillegg fremholdes ameri-

kanerne og jødene som ansvarlige for undertrykkelsen av Sahwa-bevegelsen i Saudi-Arabia. 

Osama anklager også amerikanerne for dobbeltmoral og hykleri; de som står opp mot over-

                                                
207 David Commins hevder at disse politiske klagemålene stammer fra tradisjonen til Det muslimske brorskapet. 

Se Commins, 2006, s. 188. Francois Burgat tilskriver på sin side Osama bin Ladens radikalisering til nettopp 

disse materielle klagemålene  2008, se f.eks. s. 89, 102, 112-117. Se også Hegghammer, 2010, s. 104-105; Saghi, 

2008, s. 30-33. 
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makten anklages for å bedrive terrorisme, mens muslimene selv er fritt vilt. Fellesnevneren 

for disse mer politiske klagemålene er likevel at det er nettopp muslimer som er ofrene, men 

Osama trekker også frem atombombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki under 

andre verdenskrig som eksempel på den amerikanske (stats-)terrorismen. Den selvforsvars-

retten som tilkjennes muslimene, forsøkt ankret i islamsk lov, er også et forsvar mot 

utenlandsk aggresjon. I så måte er Osama bin Ladens kamp også anti-imperialistisk – en 

kamp for frigjøring 

Osama holder likevel hele tiden fast på at hans ultimate, islamske målsetning – etter at 

de vantro okkupantene er kastet ut – er å styre muslimske land etter shari´a, ikke menneske-

skapte lover; dette er både utgangspunktet og endemålet for hans kamp. Det som står i veien 

for impliseringen av Guds lov som normstyrende over umma er nå USA, den ytre fienden, 

som direkte og indirekte griper inn for å svekke islams stilling – enten gjennom okkupasjon, 

sanksjoner eller støtte til de despotiske, lokale herskerne. Dermed kan man betrakte al-

Qa´idas kamp på to nivåer – et religiøst og et politisk – og i to ledd: Dypest sett handler den 

om islam og hvilken rolle religionen skal spille i samfunnet. Slik sett springer den politiske 

kampen ut av en bestemt tolkning av religionen. Likevel er det også en politisk – om enn 

voldelig – kamp mot utenlandsk innblanding, undertrykkelse fra udemokratiske ledere, 

manglende representasjon, sosioøkonomisk ulikhet og så videre. Selv om mange av de mer 

profane ankepunktene også finner sin begrunnelse i islam, er de også politiske. Videre, 

kampen mot utenlandsk – de vantros – inntrengning kommer først, basert på en oppfatning 

om at Vesten holder oppe de lokale herskerne.
208

 Å tvinge den fjerne fienden ut av regionen er 

dermed en forutsetning for å etablere det islamske samfunnet, innføre shari´a og til slutt 

gjenreisningen av kalifatet.
209

 

Med andre ord utkjemper al-Qa´ida og Osama bin Laden en religio-politisk kamp i en 

lokal, regional og global kontekst; deres jihad, den religiøst begrunnede kampen mot de 

frafalne herskerne og de vantro inntrengerne, kan ikke forstås som oppstått i vakuum – som et 

produkt av lesning av Koranen, Sayyid Qutb eller andre i et lukket rom uten vinduer – men 

snarere som en (på grensen til opportunistisk?) tolkning og applisering av religionen på en 

konkret situasjonsforståelse.
210

 

 

                                                
208 Thomas Hegghammer siterer en internt al-Qa´ida-dokument som nettopp skisserer kampen mot Amerika som 

første steg før den viktigste jihad mot Saudi-Arabias regime. Se Hegghammer, 2010, s. 107-108. 
209 Se kapittel 6. Se også Orbach, 2001, s. 59. 
210 Se også Burgat, 2008. 
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4. En global kamp mot det materialiserte jahiliyya? En 

sammenligning av Osama bin Laden og Sayyid Qutb 
 

Det er mange momenter i Osama bin Ladens tekster og ord som synes å passe godt med 

Sayyid Qutbs program, ideer og fiendebilde. Osama sies også å ha blitt inspirert av Sayyid 

Qutbs ideer om uavbrutt jihad mot islams fiender, selv om han ikke eksplisitt referer til Qutb i 

sine uttalelser.
211

 I det følgende vil jeg forsøke å se på anstøtspunktene mellom Qutbs 

jahiliyya-teori og Osamas kamp mot den globale korsfareralliansen, med hovedvekt på hva 

som er bakgrunnen for deres klagemål, hvem de identifiserer som fienden, hvor umiddelbar 

trusselen er, og hvilke virkemidler som kan tas i bruk i striden. 

 

4.1. Hakimiyya – manglende etterlevelse av shari´a som viktigste beveggrunn 

 

Man fabricated laws were put forward permitting  

what has been forbidden by Allah.
212

 

 

Det viktigste, islamske
213

 ankepunktet mot henholdsvis det egyptiske og det saudiske regimet 

for både Sayyid Qutb og Osama bin Laden, er den manglende implementeringen av shari´a; 

herskerne tyr snarere til menneskeskapte, dels fra Vesten importerte lover.
214

 Dette innebærer 

for Osama at det saudiske kongehuset befinner seg i strid med islam, noe som særlig viser seg 

i regimets kampanje mot de han fremstiller som de såkalte rettskafne lærde i Sahwa. Dette 

minner om Qutbs sanksjonering av maktbruk mot dem som aktivt bekjemper de som fremmer 

shari´as uovertrufne normgivende stilling for stat og samfunn, noe som for Qutb er terskel-

verdien for å stemples som en som kan bekjempes i islams navn. Osamas vektlegging av mer 

materielle anliggender som korrupsjon og fattigdom, som en konsekvens av regimets 

despotiske og uislamske karakterer, kan vi også kjenne igjen hos Qutbs Al-Adala.
215

  

Sayyid Qutb vektlegger ikke like klart ulamas rolle i konfrontasjonen med regimet; 

han henvender seg i stor grad til den jevne muslim og dennes ansvar for å ta avstand fra 

jahiliyya og gjenoppbygge det islamske samfunnet. Qutb bidro snarere til å ta den islamske 

                                                
211 En grunn til dette kan være at Sayyid Qutb var egyptisk, og til dels kritisert av wahhabi-salafistene i Saudi-

Arabia. Se f.eks. Scheuer, 2011, s. 44-45. 
212 bin Laden, 1996. 
213 Jf. kapittel 3.4 ovenfor kan det argumenteres for at et vel så viktig – politisk – ankepunkt  for Osama bin 

Laden mot det saudiske regimet er den amerikanske troppeutstasjoneringen. 
214 ”The religious obligations to Al Saud in the [1996] Declaration echo Sayyid Qutb’s accusation that Muslim 

rulers governed through ’man-made’ laws ...” Se Commins, 2006, s. 188. 
215 Se også Burgat, 2002, f.eks. s. 37-41. 
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diskursen ut av koranskolene og inn i samtiden, gjennom sin personlige tilnærming og 

tolkning, ijtihad, av Koranen og hadith. Osama kritiserer på sin side åpenlyst den offisielle, 

semi-statlige ulama-standen, som i praksis opptrer som islamske godkjentstempler for 

regimets uislamske forordninger. Osama trekker også eksplisitt frem Al-Azhars rolle under 

Nassers styre; ifølge Francois Burgat dannet imidlertid ulamas støtte til arabiske herskeres 

vestliggjøring også en viktig del av bakteppet for Qutbs radikalisering.
216

 

Det er etterlevelsen av Guds hakimiyya som er viktigst for Sayyid Qutb, men han 

anerkjenner samtidig Vesten som selve drivkraften bak jahiliyya og striden mot islam; mer 

konkret: Menneskeskapte og vestlige lovers forkvakling av den rene shari´a. ”It is indeed in 

the name of Qutb’s exegisis of the meaning and impact of the Westernization of the norm-

ative system that Ayman al-Zawahiri ... arraigned Hosni Mubarak and his predecessors with 

the same charges of which Osama bin Laden had been accusing king Fahd since 1995, that is, 

ruling under other laws than God has revealed to mankind.”
217

 Allerede i 1994, to år før det 

virkelige skiftet til den fjerne fienden, identifiserer Osama bin Laden korsfareralliansen i 

kulissene; sionistene og de kristne står bak en konspirasjon mot islam, og de lokale herskerne 

har sluttet seg til de vantro, noe som konstituerer ”a divergence from the right path”. Sank-

sjoneringen av de amerikanske troppenes tilstedeværelse i De hellige steders land og Saudi-

Arabias støtte til fredsprosessen i Palestina er for Osama klare indikatorer på at kongehuset 

har alleriert seg med, og dermed underlagt seg, jødene og korsfarerne, de vantro.
218

  

Osama anklager mer generelt de lokale despotiske og sekulære herskerne for deres 

servile holdning overfor Vesten og Israel, som agenter for korsfareralliansen. Det er imidlertid 

viktig å huske på at for Osama fremstilles alliansen med de vantro nettopp som et brudd på 

shari´a; endemålet for hans bestrebelser er at den islamske verden skal styres etter Guds 

åpenbaring, å kaste ut de vantro er kun ett steg på veien. Slik sett er identifikasjonen av, og 

den gjentatte understrekingen av, underdanigheten overfor Vesten en konkretisering av en 

umiddelbar hindring på veien, snarere enn den teoretiske årsaken til Osamas konflikt med 

saudiregimet – selv om det kan anføres at nettopp det vestlige nærværet de facto var den 

utløsende faktoren.
219

 Osama bin Laden følger også Qutb idet han fremholder at det ikke 

finnes noen islamske stater (før etableringen av det islamske emiratet i Afghanistan). 

Sayyid Qutbs instrumentelle og umiddelbare fiende er de som konkret motarbeider 

Guds enerett som lovgiver og hakimiyyas stilling i den muslimske verden, og i etterkrigs-

                                                
216 Burgat, 2008, s. 105. Se også Gerges, 2009, s. 4; Lacroix, 2011, s. 79; Sivan, 1990, s. 50-56. 
217 Burgat, 2008, s. 104, se også s. 114. 
218 Se også Burgat, 2008, s. 39. 
219 Se f.eks. Burgat, 2008; Gerges, 2009, s. 144-145, 149. 
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tidens Egypt er det mest åpenbart de egyptiske styresmaktene, den nære fienden. På den andre 

siden fremholder Qutb hele veien Amerika, sovjetkommunistene og jødene som de viktigste 

eksponentene og ytterste garantister for opprettholdelsen av jahiliyya – i praksis var den 

vestlige og kommunistiske støtten til araberregimene med på å bidra til at at Guds hakimiyya 

ikke ble etterlevd. I så måte er Osama bin Ladens strid mot Amerika i tråd med Qutbs: Han 

angriper i siste instans en ytre fiende som hindrer implenteringen av shari´a, ut i fra en 

forståelse av at USA – den ytre fienden – (nå) er den viktigste faktoren som står i veien for 

innføringen av Guds lov og, til sist, gjenopprettelsen av kalifatet. 

 

4.2. Al-hijra wal-jihad – forberedelser til striden  

 

Our job is to instigate, and by the grace of God,we did that.
220

 

 

Initielt var Osama bin Ladens innsats fredelig, rådgivende og korrigerende; gjennom ARC 

søker han å henlede oppmerksomheten mot regimets løgner og brudd på islamsk lov, og 

”promote peaceful and constructive reform ... using only legitimate means”. Sayyid Qutb var 

også mindre radikal i begynnelsen, men virker i sitt sene forfatterskap å ha gitt opp mulig-

heten for å rådgi de sittende regimer og gjennom dem korrigere tingenes tilstand; den 

islamske staten og samfunnet var snarere endepunktet – et brudd – for en islamsk bevegelse 

som gjennom en fortropp gjenopprettet religionens stilling, og tok den åndelig-politiske 

kampen mot jahiliyya.
221

 Qutb fremmet et islamsk handlingsimperativ, der undertrykkende 

herskere og regimer styrende i utakt med Guds forordninger måtte konfronteres av en islamsk 

bevegelse eller fortropp. Og, allerede i Statement 9 oppildner Osama på sin side muslimene til 

handling i møte med et islamfiendtlig regime som gjentatte ganger har ”committed violations 

of the word of tawhid”. Botemiddelet er å reise ”jihads banner” slik at ”Guds fane heises på 

ny over all frarøvet islamsk jord”. 

Imidlertid befinner Sayyid Qutbs kamp og program seg hele tiden på et mer teoretisk 

plan, selv om innsnevringen av det sosiale rommet skapt av det egyptiske, undertrykkende 

regimet hele tiden danner det åpenbare bakteppet.
222

 Qutb legger ansvaret for å konfrontere 

(denne eksponenten for) jahiliyya på en handlende fortropp, som på sin side har tatt indre og 

                                                
220 Osama bin Laden i intervjuet med Time Magazine, sitert i Orbach, 2001, s. 63. 
221 Se også Commins, David, 2006: The Wahhabi Mission and Saudi Arabia, I.B. Tauris, s. 149. 
222 Francois Burgat hovedtese i Islamism in the Shadow of Al Qaeda (2008) er at utviklingen av Qutbs jahiliyya-

teori, samt al-Qa´idas program, nettopp er et resultat av, og umulig kan forstås uten å skue til, deres opplevelse 

av sine respektive lokale, regionale og globale politiske kontekster. 
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ytre avstand fra jahiliyya, som i neste steg – fra al-Qa´ida, basen
223

 – har ansvaret for å først 

skolere og forberede massene på striden mot jahiliyya, og gjenopprette det islamske sam-

funnet på jorden. Individuell jihad er også for Qutb en viktig og nødvendig ingrediens mot de 

som motarbeider Guds hakimiyya: ”... der man møter konkrete hindringer og påvirkninger, må 

disse først fjernes med makt”. Mer profant, men like fullt islamsk sanksjonert: Qutb åpner for 

vold i selvforsvar, og han fremholder også – i teorien – det koraniske proporsjonalitets-

prinsippet,
224

 jamfør Osama bin Ladens øye-for-øye-argument. Men, den ytre, sverdets jihad 

forutsetter en forutgående indre, hjertets jihad; muslimene kan ikke ta til våpen før de har 

renset sitt indre for alle jahili innflytelser og underkastet seg Gud alene. Trusselen er på 

samme tid umiddelbar og evig, men kan først møtes etter grundige forberedelser,
225

 ledet an 

av en fortropp. Det er til denne fortroppen Qutb har lagt frem sine milæpæler på veien. 

Osama bin Laden på sin side fremstiller trusselen mot islam som akutt – muslimene 

må reise seg nå; han nærmer seg i større grad i en faktisk strid mot Vesten og deres despotiske 

marionetter. Forberedelsene er lagt på treningsfeltet, både ideologisk og militært. Under 

rettledning av de såkalte ”rettskafne lærde” faller byrden på den ikke nærmere definerte 

”ungdommen” – som kanskje kan forstås som Osamas saudiske fortropp på det daværende 

tidspunktet. Sin egen rolle fremstiller Osama gjentatte ganger som oppildnende til individuell 

jihad mot de jødiske og kristne inntrengerne og okkupantene. Målsetningen er i en fjern, siste 

instans å gjenopprette kalifatet og med det ”islamsk overherredømme” gjennom appliseringen 

av shari´a; det største hinderet i veien var opprinnelig de arabiske regimene som de facto har 

latt seg underlegge korsfareralliansen, men snart vendte han seg utelukkende mot de ytre 

fiendene, USA og Israel – de kristne og jødene. 

 

 4.3 Jahiliyya – identifikasjoner av fienden 

 

Enten er dere med korstoget, eller så er dere med islam.
226

 

 

Sayyid Qutb vektlegger ikke like tydelig konkrete størrelser som den islamske staten, 

kalifatet,
227

 eller hvem kampen faktisk står mot – selv om det er temmelig åpenbart at den 

                                                
223 Tittelen på ett av kapitlene  i Sayyid Qutbs Limadha A´damuni (1965) er ”The Islamic Movement Starts from 

the Base [al-Qa´ida]” – det er dermed en mulighet for at inspirasjonen til navnet på Osama bin Ladens 

gruppering er hentet direkte fra Qutb. Se Burgat, 2008, s. 105. 
224 Burgat, 2008, s. 108. 
225 Quintan Wiktorowicz hevder at ”reformist Salafis” også fremhever flere forberedende faser før voldelig jihad 

er tillatt, noe som kan betraktes som en parallell til Qutb. Se Wiktorowicz, 2001, s. 29-30. 
226 Alluni og bin Laden, 2001. 
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nærmeste og viktigste motparten er Nasserregimet.
228

 Hans kamp er i enda større grad enn 

Osamas deterritorialisert – der al-Qa´ida kan kjempe mot fienden overalt, ikke bare innenfor 

de arabiske statene, skisserer ikke Qutb engang hvor og når kampen skal finne sted – og, 

igjen, teoretisk. Kampen står dypest sett mellom to størrelser og motparter,
229

 islam og 

jahiliyya/de vantro, hos begge, men bin Laden peker tydeligere på hvilke islamske områder – 

slagmarkene – som trues av, eller er okkupert av identifiserte fiender. 

Osama bin Laden omtaler ikke sine bestrebelser som en kamp mot Sayyid Qutbs 

moderne ”jahiliyya”
230

 Hans ”globale vantro” fremstår imidlertid på mange måter funksjonelt 

lik Qutbs jahiliyya, som en samlebetegnelse på fienden. Både Osama og Qutb maler et bilde 

av verden som delt i to mellom to diametralt forskjellige og motstående størrelser. Qutbs 

jahiliyya er en mer generell beskrivelse av islams ideologiske og teoretiske antitese – en 

beskrivelse av det onde – og vil således omfatte Osamas vantro, globale korsfarerallianse. 

Jahiliyya er ”alle slags samfunn som ikke oppriktig tjener Gud alene”, og aktivt motarbeider 

og står i motsetning til islam. Hos Osama har derimot fienden våknet til live, materialisert i en 

ond korsfarerallianse av jøder og kristne, og situasjonen er så prekær at det er ingen annen 

mulighet enn å trekke sverdet. Anslagene mot blant annet Saudi-Arabia, Irak og Palestina 

portretteres som en ren krigserklæring mot islam.  

Begge fremholder altså kampen mot vekselsvis de aktive motstanderne av hakimiyya 

og de amerikanske og israelske okkupantene som noe mer enn en forbigående affære eller 

frittstående slag, men heller som en del av en konspirasjon mot islam som religion, ideologi 

og system, en evig strid inntil islam har seiret – et nullsumspill. I begge tilfeller stilles det 

altså opp en absolutt dikotomi mellom islam og henholdsvis Qutbs moderne jahiliyya og 

Osamas allianse av vantro, der hovedkonsekvensen og –ankepunktet er manglende 

implementering og styring etter shari´a, Guds lov.
231

 

En mer spesifikk forskjell mellom de to er i hvilken grad og på hvilken måte de an-

klager de sittende, lokale regimene, særlig med hensyn til takfir. Begge fordømmer herskere 

som ikke styrer ved shari´a, men Osama går et skritt lenger: Han advarer tidlig den saudiske 

kong Fahd om at denne risikerer å miste sin status som muslim på bakgrunn av sine brudd på, 

                                                                                                                                                   
227 Ifølge Bruce Lawrence hevder Sayyid Qutb at en islamsk oppvåkning må finne sted i et muslimsk land, som 

kan danne grunnlaget for et nytt ”senter for den islamske verden”, før kalifatet kan gjenoppstå. Se Lawrence, 

2007, s. 79, note 110. 
228 Se f.eks. Kepel, 2005; Sivan, 1990. 
229 En slik todeling er imidlertid ikke unik for den militante islamismen. Også andre totale ideologier fremholder 

gjerne en fundamental motpart, som for eksempel den tyske nasjonalsosialismens kamp mot jødene. 
230 I Bernard Haykels oversettelse av ”al-Qaeda’s Creed and Path” fremholdes det imidlertid at den som ikke 

styrer i henhold til shari´a er en vantro som følger jahiliyyas lover. Se Haykel, 2009, s. 52. 
231 Se også Orbach, 2001, s. 57-58. 
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og manglende styring ved, Guds lov; allerede i 1995 erklæres arabiske herskere som bryter 

med og erstatter shari´a med menneskeskapte, positive lover som frafalne, murtaddun. Osama 

bin Laden tillater seg altså å erklære muslimske herskere for vantro, takfir – men ikke den 

jevne muslim
232

 – noe som åpner opp for muligheten til å avskjedige dem, idet de ikke styrer i 

pakt med shari´a, med makt om nødvendig.  

Sayyid Qutb holdt til det siste fast på at hans diagnose av samtiden som jahili ikke er 

det samme som å plassere selverklærte, troende muslimer utenfor troens hus. Imidlertid er det 

som nevnt mange som har stemplet Qutb som en takfirist – både hans meningsmotstandere og 

hans senere disipler. Det er samtidig godt mulig at hans åpning for maktbruk mot de som 

legger hindringer i veien for hakimiyya, og hans diagnosering av hele samtiden som jahiliyya, 

bereder grunnen for en de facto angrepsrett mot hans muslimske meningsmotstandere – noe 

som er eksplisitt forbudt i islam, og dermed fordrer ekskommunikasjon, takfir – og innebærer 

samtidig en farlig nedvurdering av de muslimene han fordømmer som passive, defaitistiske 

og kollaboratører.
233

 

Osama bin Laden utsteder i 1996 sin erklæring om jihad mot amerikanerne fra ”en 

sikker base” i Afghanistan; han har foretatt sin endelige hijra fra Saudi-Arabia, og har for 

alvor startet forberedelsene til den kommende striden. Tiden for rådgivning er forbi; til tross 

for gjentatte forsøk, både av ham selv og andre, fortsetter det saudiske regimet sin uislamske 

politikk. Det er nå også åpenbart, ifølge Osama, at det er USA og Israel som er den reelle 

makthaveren i de muslimske landene, og som gjennom direkte og indirekte midler aktivt gjør 

hva de kan for å holde den islamske nasjonen nede. Derfor er det en islamsk plikt å føre jihad 

mot inntrengerne, ”den største vantroen”, for å kaste de vantro ut fra islams land.
234

 Med 

etableringen av Verdens islamske front to år senere fremholdes det som en individuell plikt å 

drepe både sivile og amerikanere, samt de som allierer seg med dem, til okkupantene er kastet 

ut av Mekka og Jerusalem. Den jihad som Osama har erklært mot Amerika fremstilles som 

defensiv, i selvforsvar,
235

 mot en aggressiv inntrenger som hindrer at ”Guds ord blir opp-

høyd”. Hele veien holder altså Osama fast ved at årsaken til hans fiendskap mot den indre og 

den ytre fienden respektive, er at disse står i veien for implementeringen av shari´a.
236

 

                                                
232 Se f.eks. Saghi, 2008, s. 34. 
233 Se også Gerges, 2009, s. 96. 
234 Benjamin Orbach fremholder det som al-Qa´idas ”central principle ... to expel the forces of unbelievers and 

heresy from the Middle East. Se Orbach, 2001, s. 56-57. 
235 Osama bin Laden og de globale jihadistene portretterer islam som under angrep og hevder at amerikanerne 

okkuperer islams land.  Dette bunner i at de fleste lærde fremholder at en ytre makts invasjon og okkupasjon av 

dar al-islam aktiverer en obligatorisk plikt, fard ayn, for alle muslimer om å forsvare troen og de troende. Se 

f.eks. Wiktorowicz, 2005, s. 83-86. Se også kapittel 6.1. 
236 Se også Wiktorowicz, 2001, s. 24. 
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4.4. Tali´a – al-Qa´ida som en global fortropp? 

 

Knights who are never fed up 

or deterred by death.
237

 

 

Osama bin Ladens strid mot den amerikanske fienden og deres jødiske alliansepartnere kan på 

mange måter forstås som en fortsettelse og videreutvikling av Sayyid Qutbs kamp mot 

jahiliyya, i en ny tid og en ny lokal, regional og global kontekst. Ifølge Francois Burgat: ”The 

evolution of the world in the 1990s, from Palestine to Iraq, seemed to reinforce Qutb’s 

analysis forty years earlier and thus sanctioned the radicalism of his categories of rapture.”
238

 

Slik sett er det mulig å betrakte al-Qa´ida som en senere, global eksponent for Qutbs fortropp, 

som har brutt båndene med den omkringliggende vantroen, de korrupte regimene og det 

uislamske samfunnet, og som forbereder og såvidt har startet kampen mot den globale 

vantroen. Og, således kan det knappe tiåret fra al-Qa´ida ble etablert muligens regnes som en 

forberedende fase, der rekruttene gjennomgikk både ideologisk, religiøs og militærtaktisk 

skolering, før etableringen av Verdens islamske front markerte starten på fase to, der fienden, 

vantroen – jahiliyya? – ble møtt av islams fortropp på slagmarken.
239

 

Men, terskelverdien for Sayyid Qutbs godkjenningsstempel for å voldelig konfrontere 

jahiliyya er hvorvidt den islamske bevegelsen, og gjennom denne den muslimske befolk-

ningen, har oppnådd tilstrekkelig grad av religiøs-ideologisk modenhet. Så sent som under 

rettsaken, som skulle komme til å dømme ham til døden, understreket Qutb betydningen av 

da´wa, spredning av det islamske budskapet og systemet; tiden for jihad mot det egyptiske 

regimet var ennå langt unna. Det kan vanskelig argumenteres for at Qutbs – og, i forlengelsen, 

al-Qa´idas – program hadde fått solid fotfeste i den muslimske verden mot slutten av det 

forrige årtusen: Den radikale islamistbevegelsen – eller, snarere –grupperingene – var rad-

brukket av den egyptiske og algeriske staten, og oppslutningen var dramatisk dalende i 

opinionen;
240

 Saudi-Arabias kongehus klarte etter hvert å holde den religiøse opposisjons-

bevegelsen Sahwa på en solid armlengdes avstand;
 241

 og brorparten av de arabiske statene ble 

i beste fall nominelt styrt i henhold til shari´a. Al-Qa´ida og Osama bin Laden var fortsatt 

                                                
237 bin Laden, 2006. 
238 Burgat, 2008, s. 120. Francois Burgat hevder at årsaken til at Sayyid Qutbs utlegninger var så attraktive for de 

militante islamistene var at de var vitne til den samme undertrykkende faktorene i den muslimske verden som 

Qutb beskrev. Se Burgat, 2008, f.eks. s. 102-103. Se også Ayubi, Nazib, 1993 : Political Islam. Religion and 

Politics in the Arab World, Routledge, f.eks. s. 142. 
239 Se f.eks. Shepard, 2003, s. 531. 
240 Se f.eks. Gerges, 2009. 
241 Se f.eks. Lacroix, 2011. 
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relativt ukjente størrelser, med unntak av et knippe anslag de hadde påtatt seg æren, eller ble 

ansett som inspirasjonskilden, for – noe som selvfølgelig endret seg på slutten av 1990-tallet, 

og særlig etter 11. septemberangrepene (se neste kapittel).  

Imidlertid hadde store deler av den arabisk-muslimske verden gjennomgått en religiøs 

vekkelse i tiårene etter henrettelsen av Sayyid Qutb; over nesten hele Midtøsten og Nord-

Afrika representerte islamister den viktigste opposisjonskraften, og religionen hadde gjort 

comeback, både i gatebildet og som politisk ideologi. Selv om man må holde fast på at det i 

overveiende grad var – og er – snakk om moderate grupper og bevegelser, som ofte springer 

ut av eller er inspirert av Det muslimske brorskapet, så er det liten tvil om at den muslimske 

verden fremstod kvalitativt mer religiøs enn på midten av 1960-tallet. Således kan det 

argumenteres for at al-Qa´ida som fortropp var speilet i en mer religio-politisk – islamistisk – 

bevisst umma, om enn på langt nær så voldelig-ekstreme som Osama bin Ladens menn.
242

 

Videre, et av Osamas bærende argumenter er den akutte følelsen av en stadig tettere 

belering fra alle kanter, og en muslimsk verden som blir okkupert og kontrollert av vantro 

krefter utenfra, stadig mer brutalt og åpenlyst. Den forberedende fasen er over, ikke nødven-

digvis fordi man var åndelig og fysisk-materielt klar for striden, men av ren og skjær nødven-

dighet. I tillegg var den rådende oppfatningen i Osama og al-Qa´idas indre krets at USA 

instituerte og utøvet en ny verdensorden med maktens nakne hånd, der deres første offer var 

den islamske verden. Der Sayyid Qutb – igjen, mot bakteppet av Nassers undertrykkende 

regime – først og fremst utformet en teoretisk begrunnelse og godkjenning for (den senere) 

konfrontasjonen med den muslimske verdens jahiliyy regimer, opplevde Osama bin Laden at 

Israel – jødene – fortsatt okkuperte Jerusalem og Al-Aqsamoskeen; at amerikanerne først 

kom, så forble, på den arabiske halvøy, landet til de to helligste stedene i islam; at USA kvelte 

Irak under sanksjonsregimet – slik Osama så det, for å svekke datidens mektigste araberstat; 

samt generelle muslimske lidelser over hele verden, fra Bosnia til Filipinene. Motstanden 

kunne ikke bero lenger, ellers ville USA nå sitt endelige mål: Å ødelegge islam. 

 

4.5. En global jihad mot det materialiserte jahiliyya? 

Selv om det er mange anstøtspunkter mellom Sayyid Qutb og Osama bin Ladens ideologier, 

program og fiendebilder, er det også forskjeller mellom de to: Begge fremholder manglende 

styre etter shar´ia, Guds lov, som den viktigste beveggrunnen til striden, men Osama er 

konkret i mye større grad enn Qutb – hans fiende er navngitte arabiske herskere, vestlige land 

                                                
242 Se f.eks. Abu-Rabi, 2004, s. 7-9; Lacroix, 2011, s. 51-52; Utvik, Bjørn Olav, 2011: Islamismen, Unipub. 
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og religiøse motstandere; islamsk legitimert vold, jihad, sanksjoneres av begge mot fienden – 

de som innfører menneskeskapte lover og aktivt arbeider mot innføringen av shar´ia – en 

fiende som imidlertid for al-Qa´ida på slutten av det tyvende århundre har dreid fra Qutbs 

implisitt indre fiende til en eksplisitt ytre fiende, USA, Vesten og Israel; og, der Qutb an-

moder en fortropp om å ta avstand fra jahiliyya og forberede en fremtidig strid, har Osama tatt 

opp kampen. I tillegg erklærer Osama de arabiske herskerne for frafalne, takfir, idet disse har 

erstattet islamske lover med vestlig-inspirerte, menneskeskapte sådan, og allierer seg med 

Vesten mot muslimene; Qutb, på sin side, opererer i større grad med en fordømmelse av 

samtiden som uislamsk, i en tilstand av jahiliyya. 

Det er også nærmest umulig å lese seg frem til terroranslagene i Nairobi, Dar-es-

Salaam, Aden, New York og Washington D.C. i Sayyid Qutbs skrevne ord og forfatterskap. 

Selv om Qutb er en av dem i moderne tid som tydeligst skaper et bilde av verden som funda-

mentalt delt i to, mellom islam og jahiliyya, og han til syvende og sist sanksjonerer vold mot 

de som står i mellom den islamske bevegelsen og institueringen av Guds hakimiyya, så 

oppildner han ikke sine lesere til drap på presumitivt uskyldige sivile.
243

 Og, selv om han 

fordømmer også muslimske stater og samfunn som underlagt jahiliyya – noe som er Qutbs 

kanskje fremste nyvinning i islamsk moderne idéhistorie – så unnlater han eksplisitt å frata 

noen statusen som muslim, noe som dermed ikke umiddelbart sanksjonerer attentater og 

terrorangrep på hjemmebane.  

Osamas målsetning og al-Qa´idas fremgangsmåte er likevel fortsatt i stor grad de 

samme som Sayyid Qutb anbefalte for sin fortropp, det er først og fremst omgivelsene som 

har endret seg. Slik sett kan for eksempel skiftet til den fjerne fienden og bruk av terrorisme 

betraktes mer som taktiske og strategiske vurderinger enn et klart brudd med Qutbs 

anbefalinger. Dermed kan det kanskje argumenteres for at al-Qa´ida er en virkeliggjort, 

qutbisk fortropp i en post-qutbisk tid: Osama bin Laden ansporet sine menn til kamp i en ny, 

mer presserende kontekst, der den fjerne fiendens følte og faktiske tilstedeværelse i den 

muslimske verden var sterkere og mer avgjørende enn de kuede, lokale regimene. 

 

Hvem var egentlig Osama bin Laden, og hva var årsakene til at han og al-Qa´ida til slutt 

vendte seg og sin jihad mot USA og Vesten? I neste kapittel vil jeg skissere en kronologi over 

hans liv og virke, som deretter vil danne utgangspunktet for å belyse hvordan radikale 

fortolkere av Sayyid Qutbs ideer kan ha bidratt til å lede Osama inn på den militante sti.  

                                                
243 Se f.eks. Wiktorowicz, 2005, s 87. 
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5. Osama bin Laden – entreprenørsønnen som ble en 

global jihadist 
 

Osama bin Laden ble født 10. mars 1957 i Riyadh, Saudi-Arabia. Osama (den ”unge løven” 

på arabisk) var sønn av Muhammad bin Laden, en svært suksessfull entreprenør som hadde 

skaffet seg kongehusets gunst. Familien beskrives som ”generally devout”, og Osama ble 

tidlig eksponert for islam; hans far hadde åpnet familiehjemmet for prominente pilgrimmer 

under den årlige pilgrimsferden, hajj – flere av dem tilhørte islamistiske bevegelser eller 

prominente ulama.
244

 Ikke lenge etter farens død i 1967 begynte Osama å utvise tegn på 

religiøsitet, og han skal ha gått inn i Det muslimske brorskapet i Saudi-Arabia på midten av 

1970-tallet. I løpet av studieårene møtte han også to personligheter som skulle komme til å 

forme hans syn på islam, politikk og verden: Abdallah Azzam, som angivelig var den som 

rekrutterte Osama til Brorskapet, og Muhammad Qutb, ”the keeper of his brother’s flame and 

chief interpreter of his works”.
245

 Sayyid Qutbs verker skulle ha stor innvirkning på Osama 

bin Laden. Azzams stier skulle Osama komme til å krysse igjen ikke lenge etter, gjennom 

førstnevntes hovedrolle i organiseringen av den afghanske jihad (se kapittel 6.2).
246

 

 Osama bin Ladens verdensbilde var også formet av den kulturelle, religiøse og 

politiske konteksten i Saudi-Arabia, samt regionale og globale hendelser i hans samtid. Saudi-

Arabias ”statsreligion”, wahhabi-salafismen, er en puritansk og svært skriftkonservativ 

variant av islam; ”Wahhabi history and paradigms were an essential part of Osama bin 

Laden’s religious faith and sense of history, a heritage he would turn to in later life for 

inspiration and guidance.”
247

 (Se kapittel 6.1.) Hvis en løfter blikket og inkluderer også den 

muslimske verden utenfor den arabiske halvøya var 1970-tallet vitne til en islamsk 

vekkelse.
248

 Særlig oljeembargoen som de oljerike araberstatene innførte mot Vesten som en 

del av Yom Kippurkrigen mot Israel i 1973, var ifølge John Esposito ”another significant 

event in the world of Osama bin Laden ... The Arab world and the heartland of Islam seemed 

                                                
244 For en gjennomgang av familien bin Ladens historie, se f.eks. Coll, Steve, 2008: Familien bin Laden. En 
arabisk slektskrønike i amerikanernes tidsalder, oversatt av Kjell Olaf Jensen, Versal forlag. 
245 Bergen, 2002, s. 51. 
246 Bergen, 2002, s. 44-51; Bergen, Peter L., 2006: The Osama bin Laden I Know. An Oral History of Al Qaeda’s 

Leader, Free Press, s. 19; Buchan, James, 2011: ”Osama bin Laden: Terrorist leader who waged jihad against  

’Jews and Crusaders’ and ordered the attacks of 11 September 2011”, Independent.co.uk; Esposito, 2002, s. 3-8; 

Kepel, 2006, s. 51; Kepel og Milelli (red.), 2008, s. 273, note 10; Lacroix, 2011, s. 47, 113-114, 152; Riedel, 

2010, s. 40-41; Scheuer, 2011, s. 34; Wright, 2008,  s. 8, 87-89 
247 Esposito, 2002, s. 7. Se også Riedel, 2010, s. 40  
248 Se f.eks. An-Na´im, Abdullahi A., 2005: ”Political Islam in National Politics and International Relations”, i 

Berger, Peter (red.), 2005: The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World Politics, Ethics and 
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to reemerge as a major economic power after centuries of subservience to European 

imperialism”.
249

 Osama hevder selv at denne embargoen, samt den amerikanske luftbroen 

som bidro til Israels seier over Egypt, var tidspunktet for hans politiske oppvåkning.
250

 

1979 – midt i Osama bin Ladens studieløp – var kanskje det mest turbulente året i 

Midtøstens moderne historie; verden skulle komme til å bevitne en rekke formative hendelser, 

som satte sitt preg på Osama såvel som regionens utvikling og verdenspolitikken som helhet: 

Revolusjonen i Iran, og institueringen av den islamske republikken under Ayatollah 

Khomeini;
251

 fredsavtalen mellom Egypt og Israel, som gjorde førstnevnte til en paria blant 

nabostatene; Al-Jama´a al-Salafiyya al-Muhtasibas beleiring av islams helligste moské, i 

Mekka (Osama anså på daværende tidspunkt gjerningsmennene som for ekstreme, men skulle 

senere komme til å uttrykke støtte til aksjonen);
252

 og, til sist, Sovjetunionens invasjon av 

Afghanistan. Sovjetunionens inntog i et muslimsk land var ifølge ulike lærde – i Det 

muslimske brorskapet såvel som Saudi-Arabias offisielle ulama-stand – et angrep på dar al-

Islam, islams land, som fordret en defensiv jihad. Angrepet forente den afghanske befolk-

ningen i jihad mot supermakten, og forsvarskampen skulle etter hvert rekruttere mujahidin fra 

hele den muslimske verden. Osama bin Laden skulle komme til å spille en viktig rolle.
253

 

 

5.1. Afghanistan – jihad mot supermakten og etableringen av al-Qa´ida 

 

For å etablere sannheten må vi kvitte oss med det onde 

og opprette en islamsk nasjon.
254

 

 

Den sovjetiske invasjonen var ikke mange uker gammel da Osama dro til den afghanske 

flyktningleiren i Peshawar, Pakistan. De første årene reiste han mellom hjemlandet og 

Pakistan med penger og materiell, samtidig som han oppfordret familie og venner til å bidra 

finansielt til motstandskampen. Han jobbet også som bidragsyter til propagandaskriftet Al-
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Jihad sammen med Abdallah Azzam – hans mentor, som fremstilles som den som overbeviste 

Osama til å bidra til finansieringen av tilreisende mujahidin. I 1982 entret han for første gang 

det krigsherjede landet, der han brakte med seg store mengder byggemateriale og penger som 

ble brukt til bygging av veier, baser og krigssykehus. To år etter, i 1984, etablerte Osama et 

gjestehus – Bait al-Ansar, hjelpernes hus – i Peshawar for muslimer som kom utenfra for å 

delta i den afghanske jihad. Samme år etablerte han og Azzam Makhtab al-Khadamat, 

Tjenestebyrået, med det formål å gi arabiske mujahidin en større rolle i motstandskampen.
255

 

Etableringen av Tjenestebyrået i 1984 bidro til å konsolidere den arabiske finansielle 

støtten, særlig fra Saudi-Arabia, og de såkalte afghanaraberne begynte å strømme inn til 

grensebyen – klare til å gjøre sin religiøse plikt mot den ateistiske og kommunistiske fienden. 

Ifølge Fredrik Barth omfattet den utenlandske kontigenten omlag 35.000 i løpet av 1980-

tallet. Det var treningen, opplevelsene og kontaktnettverket som skulle ha den største og mest 

varige innvirkningen på afghanaraberne: ”They rubbed shoulders with militants from dozens 

of countries and were indoctrinated in the most extreme ideas concerning jihad.”
256

 Sovjet-

unionen ble imidlertid i overveiende grad drevet ut av afghanerne selv (med økonomisk støtte 

fra gulfstatene og USA), som også fremmet kampen som jihad mot en ateistisk inntrenger.
257

 

 1984 skulle bli året Osama bin Laden for alvor trådte frem på den afghanske jihad-

scenen; Azzam annonserte for eksempel at Osama hadde tatt på seg å finansiere leve-

kostnadene til afghanaraberne. To år etter flyttet han permanent til Peshawar, som hadde 

utviklet seg til navet i organiseringen av den afghanske jihad, og ble mer involvert i den 

væpnede kampen. Han etablerte samme år, i 1986, den første av det som etter hvert skulle bli 

flere egne baser inne i Afghanistan, Ma`sadat al-Ansar, Hjelpernes hule – som kun trente 

afghanaraberne. Ifølge Thomas Hegghammer sprang dette ut av et ønske om å skape 

uavhengige arabiske styrker i kampen mot de kommunistiske okkupantene, noe som – skulle 

det vise seg – bar bud om en Osama som begynte å tre ut av sin mentors skygge (se kapittel 

6.2). Arabiske journalister utstasjonert i Peshawar begynte samtidig å skrive hjem om Osama 

bin Laden, multimillioneren som viet sitt liv til jihad. I forbindelse med den afghanske mot-

standskampen møtte han også Ayman al-Zawahiri – en figur som skulle spille en av hoved-

rollene i det senere al-Qa´ida (se kapittel 6.3).
258
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Forholdet mellom Osama bin Laden og Ayman al-Zawahiri har i stor grad vært basert 

på gjensidige interesser, til tross for til tider store ideologiske og strategiske uenigheter. Der 

førstnevnte hadde en visjon om en arabisk mujahidin-styrke som kunne settes inn der islam 

var truet og under angrep, hadde Ayman sitt hovedfokus på regimeendring i Egypt. Men, 

Osama satt på pengesekken. Ayman hadde trådt inn som Osamas ideologiske veileder, til 

fordel for Abdallah Azzam, og mange av hans menn sluttet rekker med Osamas arabiske 

brigade – deres fokus på den nære fienden ser ut til å ha begynt å påvirke Osama (se kapittel 

6). Han hadde imidlertid ennå ikke vendt seg mot regimet i Saudi-Arabia; Osama bin Laden 

samarbeidet faktisk med Saudi-Arabia under den afghanske jihad.
259

 

Osama søkte å danne en fortropp bestående av arabiske veteraner fra den afghanske 

jihad, som kunne videreføre kampen etter Sovjetunionens tilbaketrekning fra Afghanistan – 

en arabisk mujahidin-styrke som kunne settes inn der islam var truet og under angrep. 

Afghanaraberne anså seieren over den kommunistiske supermakten som sin fortjeneste, og 

anslo at de nå kunne repetere bedriften hvor som helst. Osama var i mellomtiden blitt valgt til 

afghanarabernes nye leder, og annonserte i 1988 dannelsen av al-Qa´ida, ”basen”. Navnet 

henspiller direkte enten på databasen, qa´idat al-ma`lumat eller sijil al-qa´ida, som ble 

opprettet for å samle informasjon om afghanaraberne, eller ganske enkelt navnet gruppen 

brukte på treningsleiren de brukte, al-qa´ida al-askariyya, den militære basen.
260

 I tillegg 

hadde Abdallah Azzam fremmet ideen om en sikker base (al-qa´ida al-sulba) for 

gjenerobringen av fordums islamske territorier (se kapittel 6.2).
261

 

Den nye grupperingen startet virksomheten i 1989; kampen skulle i første omgang stå 

mot ikke-muslimske okkupanter av islams land, særlig det ateistiske Sovjetunionen i islamske 

utposter. Ledelsen formulerte lover og utarbeidet en rudimentær organisasjonsstruktur; 

rekruttene, som alle måtte sverge troskap til Osama, skulle skoleres og trenes til væpnet jihad; 

og, al-Qa´ida skulle i tillegg koordinere og støtte opp om jihadistbevegelser over hele 

verden.
262

 Samme år trakk de siste sovjetstyrkene seg ut av Afghanistan, hvor en borgerkrig 

brøt ut mellom de afghanske mujahidin. Osama bin Laden bestemte seg for å vende hjem til 
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Saudi-Arabia, men før han dro tok han et siste farvel med sin gamle mentor og venn, 

Abdallah Azzam (se kapittel 6.2).
263

 

 

5.2. Saudi-Arabia og Gulfkrigen – de vantros okkupasjon av de to moskeers land 

 

Drive the Polytheists out of the Arabian peninsula.
264

 

 

Afghanistanveteranen Osama bin Laden ble mottatt som en helt hjemme i Saudi-Arabia; både 

han selv og opinionen anså de arabiske mujahidin som utslagsgivende for seieren over 

kommunistene. Han skulle imidlertid raskt havne på kant med regimet, mot bakteppet av den 

irakiske invasjonen av Kuwait, Gulfkrigen og den etter hvert permanente utstasjoneringen av 

amerikanske tropper i de to moskeers land – senere skulle han beskrive sistnevnte som et 

avgjørende vendepunkt. Osama begynte å uttale seg kraftig mot USA og Vesten, som han 

holdt som ansvarlige for den arabisk-muslimske verdens tilbakeliggenhet: ”De har angrepet 

våre brødre i Palestina, som de har angrepet muslimer og arabere andre steder ... Ameri-

kanerne kom seg ikke ut av Vietnam før de hadde lidd store tap ... Amerikanerne vil ikke 

innstille støtten til jødene i Palestina før vi har påført dem en serie slag. De vil ikke stoppe før 

vi fører jihad mot dem.”
265

 Imidlertid oppfordret ikke Osama på dette tidspunktet til vold mot 

amerikanerne, men boikott og dialog: ”Alle amerikanere vi møter, må få vite om våre klage-

mål.”
266

 Og, selv om kongehuset, USA og Osama bin Laden delte den økende bekymringen 

for Saddam Hussein, hadde Osama et alternativ til bistand fra den amerikanske patronen:
267

 

 Osama hadde advart mot trusselen fra Irak allerede i 1990, før invasjonen, men til 

kongehusets døve ører. Men da Irak invaderte Kuwait ba kong Abdullah det amerikanske 

militærmaskineriet om hjelp, med forsikring om at de amerikanske troppene ikke skulle stå 

der permanent. De første soldatene var ikke før ankommet før Osama ba om et møte med 

forsvarsminister prins Sultan, der han tilba sine tjenester til forsvar av det saudiske konge-

dømmet: ”Jeg er rede til å stille med 100 000 krigere med god stridskapasitet innen tre 
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måneder”.
268

 Forslaget ble ikke tatt seriøst, på tross av Osamas argument om afghanarabernes 

rolle i nedkjempelsen av Sovjetunionen i Afghanistan, og analogien der USA ble fremstilt 

som en ny, invaderende makt i islams land. Regimet befant seg imidlertid på gyngende 

islamsk grunn; på sitt dødsleie skal profeten Muhammad ha uttalt: ”Let there be no two 

religions in Arabia”.
269

 De hadde likevel sikret seg en fatwa fra kongedømmets offisielle 

ulama-stand, under ledelse av sjefs-mufti Abd al-Aziz bin Baz, som sanksjonerte den ameri-

kanske militærbistanden. Dette var det avgjørende bruddet som skulle bringe Osama bin 

Laden på kollisjonskurs med regimet.
270

 

 

5.3. Sudan – slangens hode, eller skiftet til den fjerne fienden 

 

... you don’t have any better than Osama at that time 

to raise funds and help the goverment.
271

 

 

Osama innså i 1991 at hans dager som prominent regimekritiker i Saudi-Arabia var talte – 

”[i]n imitation of the Prophet Muhammad’s flight [hijra] from Mecca to Medina, Osama left 

his home because his political views were out of tune with those of the ruling government”
272

 

– og flyttet til den islamistiske republikken Sudan,
273

 hvis etterretningstjeneste  ”al-Qaeda 

[already] had a cozy relationship” med.
274

 Planene om å reise dit var allerede lagt; i Sudan 

ville al-Qa´ida kunne etablere et nærvær nærmere araberlandene.
275

 

Saudieren investerte tungt i det fattige Sudan, til gjengjeld fikk han oppholde seg og 

operere i landet. Firmaene og bygningsprosjektene var i virkeligheten et skalkeskjul for opp-

bygning av al-Qa´idas virksomhet, blant annet gjennom etableringen av treningsleire nord i 

landet og planlegging av fremtidige angrep. Samtidig sluttet mange militante islamister seg til 

Osamas rekker, blant annet som følge av undertrykkelse i sine hjemland. Al-Qa´ida og Osama 
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hadde på det daværende tidspunktet ennå ikke rettet siktet mot USA: ”It concentrated on 

providing training and logistics and financial support for jihad à la Azzam at the periphery of 

the Muslim world [against foreign aggressors] and jihad à la Faraj against the ’near enemy’ in 

Egypt in Yemen”;
276

 al-Qa´ida trente for eksempel mujahidin til å kjempe i det muslimsk-

dominerte Bosnia mellom 1992 og 1995. Osama etablerte også kontakt med militante 

islamistgrupperinger fra hele den muslimske verden. Al-Qa´ida opprettholdt samtidig flere 

treningsleire og et gjestehus i Afghanistan og Pakistan. Det var i denne perioden treningen 

begynte å rette seg mer mot terrorisme – flykapring, gisseltakning og lignende – i motsetning 

til et tidligere fokus på opplæring i gerilja- og motstandskamp.
277

 

USA stod fortsatt med styrker i Saudi-Arabia, noe som fungerte som et vedvarende 

horn i siden for Osama. Det var også et amerikansk militært nærvær, denne gangen i Somalia, 

som skulle trigge de første direkte anslagene mot USA som al-Qa´ida var involvert i og tok på 

seg skylden for.
278

 USA hadde sendt soldater til det sultrammede landet for å beskytte FNs 

hjelpe-mannskaper, noe som av al-Qa´ida-ledelsen ble tolket som et geopolitisk og –strategisk 

grep – et ledd i kampen mot og omringingen av islamske land. Al-Qa´idas fatwa-komité ut-

stedte også  i 1992 en oppfordring til angrep på amerikanske styrker i Somalia, for å kutte 

”slangens hode”.
279

 Mer generelt begynte USA å utkrystallisere seg som den nye fienden.
280

  

Sovjetunionen var beseiret, og USA var nå verdens eneste ledende supermakt. Ameri-

kanerne hadde siden slutten av den kalde krigen satt et stadig mer tydelig fotavtrykk i den 

arabisk-muslimske verden – både direkte, i Saudi-Arabia og Irak, og indirekte, gjennom støtte 

til Israel og lokale herskere – noe som skulle komme til å speiles i Osama bin Ladens senere 

erklæringer (jf. kapittel 3). Gradvis begynte et nytt fiendebilde der  USA og Vesten stod bak 

en global konspirasjon mot islam å ta form. Seieren over Sovjetunionen hadde oppmuntret 
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mujahidin-veteranene til å tro at de kunne ta opp kampen også med USA. Al-Qa´ida håpet 

forene umma til jihad mot Amerika.
281

 Den islamske revolusjonen skulle gjennomføres 

gjennom å tvinge de arabiske klientregimenes siste patron ut av regionen – noe som snudde 

opp ned på den tradisjonelle, operasjonelle logikken siden 1970-tallet, der de frafalne, jahili 

herskerne måtte tas ut først for slik å hindre Vestens underkuelse av islams land.
282

 

Sentral i skiftet var lederen for al-Qa´idas fatwakomité, Mamdouh Mahmoud Salim 

(Abu Hajer), som argumenterte for at denne ledende makten blant korsfarerne var det største 

hinderet som stod i veien for det ultimate, islamske siktemålet, gjenopprettelsen av Guds 

autoritet over muslimske land. Gradvis adopterte Osama bin Laden et nytt fiendebilde: 

Striden stod først og fremst mellom islam og korsfarerne, ”the greatest kufr”.
283

 USA hadde 

også tidligere blitt fremstilt som i krig med islam, ved hjelp av sine lokale, underdanige 

agenter, men av strategiske årsaker hadde hittil jihad mot de lokale herskerne blitt prioritert. 

Fawaz Gerges understreker at Osama delte blant andre Ayman al-Zawahiris anklager mot de 

lokale herskerne som frafalne (se kapittel 6.3), men anså dem som ”mere agents of the 

American-Israeli alliance”.
284

 Beslutningen å vende seg mot den ytre fienden var også basert 

på en antakelse om at de amerikanske okkupantene kun ville tåle noen få, målrettede slag, før 

de ville trekke seg ut av islams land – noe som ville rive ned fundamentet under de lokale 

regimene.
285

 Nimrod Raphaeli hevder at al-Qa´ida omkring 1994-95 begynte å koordinere 

aktivitetene til ulike militante islamistgrupper for å gjennomføre angrep mot USA.
286

 

Etter gjentatte invitasjoner om å returnere til Saudi-Arabia mistet Osama i 1994 sitt 

statsborgerskap og hans bankkonti ble frosset, blant annet grunnet hans bånd til det sudanske 

regimet og hans forbindelser til militante islamister. Samme år så den Londonbaserte Advice 

and Reform Commitee (ARC) dagens lys; kontoret ble etablert av Osama bin Laden, med et 

politisk siktemål: ”promote peaceful and constructive reform with regard to the way Arabia is 

governed using only legitimate means”.
287

 Den amerikanske regjeringen knytter ARC til al-

Qa´ida, men ifølge Peter Bergen er den like mye en naturlig forlengelse av Sawha-bevegelsen 

                                                
281 For en grundigere gjennomgang av islamismen og anti-amerikanisme, se Paz, 2003. 
282 Se f.eks. Gerges, 2009, s. 30-34, 43-50, 56-57; Lawrence, 2007, s. 23-24; Paz, 2003; Stern, 2004, s. 313-314. 
Se også Arnett og bin Laden, 1998. 
283 Osama bin Laden, sitert i Gerges, 2009, s. 144. 
284 Gerges, 2009, s. 144. 
285 Hizbullahs selvmordsangrep mot en amerikansk militærforlegning i Libanon i 1983, som førte til at USA 

trakk seg ut av landet, skulle komme til å tjene som modell for hvordan al-Qa´ida håpet å tvinge amerikanerne ut 

av regionen. Se Bergen, 2002, s. 88, Wright, 2008, s. 177. 
286 Bergen, 2002, s. 84-86, 177; Gerges, 2009, s. 38, 43-50, 143-145; Hegghammer, 2010, s. 101; Raphaeli, 

Nimrod, 2002: ”Ayman Muhammad Rabi` Al-Zawahiri: The Making of an Arch-Terrorist”, i Terrorism and 

Political Violence, Routledge, 14:4, 2002, s. 13; Sageman, 2004, s. 40-44, 149; Wright, 2008,  s. 173-178, 190-

191, 210-11. 
287 Sitert i Bergen, 2002, s. 91, min kursivering. 
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(se kapittel 6.1). Under ARC-paraplyen kom Osama med en rekke uttalelser i perioden 

mellom 1994 og 1998, der han kritiserte en rekke aspekter ved saudiregimets styre og stell (jf. 

kapittel 3). Saudiregimet forsøkte å overtale Osama til å utelukke kongehuset fra sin kritikk – 

”Your fight is with the United States, not with us”
288

 – uten hell.
289

 Ayman al-Zawahiri 

styrket på denne tiden egypternes posisjon rundt Osama, og fremheves av Bruce Riedel som 

den som trolig inspirerte Osama til å bryte med hjemlandet en gang for alle – selv om 

myndighetenes crackdown mot Sahwa-mobiliseringen spilte en vel så viktig rolle
290

  

 På midten av 1990-tallet ble det gjennomført en rekke angrep hvor al-Qa´ida og 

tilknyttede grupper ble mistenkt for å stå bak – Islamsk jihads aksjoner mot egyptiske mål i 

1993 og 1995;
291

 to angrep i Saudi-Arabia, henholdsvis i 1995 og 1996;
292

 samt impliseringen 

av Osama bin Laden i etterforskningen av bombeangrepet mot World Trade Center i 1993 – 

noe som til slutt resulterte i et så stort internasjonalt,  press på myndighetene i Sudan at 

Osama og al-Qa´ida ble utvist i 1996. Osama bin Laden returnerte til Afghanistan.
293

 

 

5.4. Tilbake i Afghanistan – jihad mot korsfareralliansen 

 

Disse hendelsene har delt verden inn i to leire – de troende og de vantro.
294

 

 

Osama bin Laden foretok sin andre hijra, denne gangen til Afghanistan, i mai 1996, for å 

omgruppere og planlegge sin jihad mot Vesten og USA. Osama ankom Jalalabad og ble møtt 

av en delegasjon fra landets nye herskere,
295

 madrasa-islamistene Taliban,
296

 som forpliktet 

                                                
288 Sitert i Bergen, 2002, s. 92. 
289 Saudi-Arabias etterretning er i tillegg mistenkt for å ha orkestrert et mislykket likvideringsforsøk mot Osama 

i 1994. Se Bergen, 2002, s. 92. 
290 Bergen, s. 91-92; Commins, 2006, s. 187; Hegghammer, 2010, s. 101; Lacroix, 2011, s. 195-195; Riedel, 

2010, s. 52-54; Wright, 2008,  s. 194-201. Se også Arnett og bin Laden, 1997. 
291 Ayman al-Zawahiri og Islamsk jihad stod blant annet bak likvideringsforsøkene mot Egypts innenriksminister 

Hassan al-Alfi i 1993 og president Hosni Mubarak i 1995, samt det velykket selvmordsangrep mot den eyptiske 

ambassaden i Islamabad, Pakistan. Se f.eks. Lacroix, 2008, s. 155-158; Riedel, 2010, s. 22, 55; Wright, 2008,  s. 

188-189, 215-220. 
292 Militæranlegg inneholdende amerikanske soldater ble angrepet i Riyadh i 1995 og Khobar i 1996. al-Qa´ida 

og Osama bin Laden har ikke tatt på seg ansvaret, , men har uttrykt støtte for angrepene: ”What they did is a big 
honor that I missed participating in”. En av Riyadh-aksjonistene har imidlertid uttalt at han var inspirert av 

Osama og egyptiske grupper. Khobarangrepet i 1996 skulle senere vise seg å være gjennomført av en saudisk 

shi´a-gruppe. Se f.eks. Bergen, 2002, s. 90-91; Hegghammer, Thomas, 2008b: “Deconstructing the Myth about 

al-Qa`ida and Khobar”, i CTC Sentinel, Vol.1, Issue 3, februar, 2008; Lacroix, 2011, s. 199; Orbach, 2001, s. 65; 

Wright, 2008,  s. 212-214. 
293 Bergen, 2002, s. 93-94; Commins, 2006, s. 188; Esposito, 2002, s. 14; Riedel, 2010, s. 54-56; Sageman, 2004, 

s. 44-45; Wright, 2008,  s. 197, 215-224. 
294 bin Laden, 2001a. 
295 Shamila N. Chaudhary hevder at Osama bin Laden ble invitert til Afghanistan av lederen for den såkalte 

Nordalliansen, Ahmad Shah Massoud – den samme som al-Qa´ida senere skulle ta livet av – og ikke av Taliban. 

Se Chaudhary, Shamila N., 2012: ”Talking ’Bout Negotiation”, ForeignPolicy.com. 
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seg å beskytte og huse mujahid-veteranen, mot lovnaden om å ikke kritisere Saudi-Arabia 

eller uttale seg til pressen. Mulla Omar,
297

 lederen for Taliban og Afghanistans øverste 

autoritet, hadde lovet kongehuset i Saudi-Arabia å holde kontroll på deres fortapte sønn. 

Osama skulle i Afghanistan komme til å knytte nok en gjensidig fordelaktig relasjon til mulla 

Omar: Han gjentok mønsteret med å investere i et fattig land, bistå med byggeprosjekter, og 

sendte også sine menn til å kjempe side ved side med Taliban i trefninger med bevegelsens 

motstandere. Samtidig startet han gjenoppbyggingen av treningsleire og hulekomplekser – 

delvis finansielt støttet av ISI som anså fasilitetene som nyttige til opptrening av rekrutter til 

Kashmir.
298

 Ifølge Ibrahim Abu-Rabi er de viktigste årsakene til alliansen med Taliban 

sistnevntes konservative tolkning av islam og deres rolle i jihaden mot Sovjetunionen. Den 

viktigste konsekvensen for al-Qa´idas allianse med Taliban var imidlertid at de sikret seg et 

nytt fristed til å bygge opp organisasjonen og planlegge kommende aksjoner.
299

 

 23. august 1996 utstedte Osama bin Laden kanskje sin mest beryktede uttalelse, 

erklæringen om jihad mot Amerika,
300

 hvor han utpensler hvordan USA og Israel systematisk 

undertrykker muslimene og okkuperer islams land – eneste botemiddel er å ta til våpen, hver 

muslims plikt til å forsvare islam. Året etter, i 1997, sluttet Ayman al-Zawahiri og flere 

medlemmer av Islamsk Jihad seg til Osama i Afghanistan, det samme gjorde andre militante 

islamister tilknyttet grupper i blant annet Egypt, Bangladesh og Pakistan. Ifølge Lawrence 

Wright hadde den negative mottakelsen av Luxormassakren, som Islamsk Jihad og Jama´a al-

Islamiyyas eksternlederskap hadde planlagt i samarbeid i Afghanistan,
301

 ført til selv-

ransakelse også i al-Qa´idas midte. Man beveget seg mot utarbeidelsen av en strategi for 

veien videre, en måte å forene de ulike kreftene i Afghanistan. I januar 1998 begynte Ayman 

al-Zawahiri på utkastet til fatwaen som skulle se dagens lys måneden etter, undertegnet av 

denne, Osama bin Laden og tre andre prominente islamister på vegne av ”Verdens islamske 

                                                                                                                                                   
296

 Navnet Taliban stammer fra det arabiske ordet for student, talib, og er betegnelsen på en religiøs-politisk 

bevegelse som oppstod på pakistanske madrasaer, religiøse skoler, i 1994. Støttet og rustet opp av Pakistan og 

Saudi-Arabia tok Taliban raskt kontroll over store deler av det krigsherjede Afghanistan, hvor de innførte en 

streng, saudi-inspirert tolkning av islam – Saudi-Arabia finansierte også mange av madrasaene, noe som hadde 

påvirket skolene og Taliban i wahhabi-salafistisk retning. Se f.eks. Barth, 2008; Esposito, 2002, s. 15-17; Riedel, 

2010, s. 62-67; Wright, 2008,  s. 225-229. 
297 Mulla er en tittel som benyttes om ”a religious functionary, cleric, learned man, or someone with religious 

education”. Se Oxford Dictionary of Islam, 2003, s.v. ”Mullah”. 
298 9/11 Commision hevder at ”the ISI facilitated [Osama bin Laden’s] arrival in Afghanistan and helped him get 

set up. ISI was also instrumental in arranging his first meetings with Taliban leader Mullah Omar”. Se Riedel, 

2010, s. 57. 
299 Abu-Rabi, 2004, s. 11; Barth, 2008, s. 54-57; Bergen, 2002, s. 95-96; Esposito, 2002, s. 5, 17; Riedel, 2010, s. 

56-57, 67; Stern, 2004, s. 281; Wright, 2008,  s. 225-235, 245, 250. 
300 bin Laden, 1996. 
301 I alt 68 mennesker ble drept da en celle tilknyttet Jama´a al-Islamiyya åpnet ild mot turister i Luxor, Egypt 

17. november, 1997. Angrepet var godkjent av eksillederskapet til både Jama´a og Islamsk jihad, under Ayman 

al-Zawahiri, og var finansiert av Osama bin Laden. Se f.eks. Wright, 2008, s. 255-257; al-Zayyat, 2004, s. 73-92. 
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front for jihad mot jøder og korsfarere”.
302

 Ifølge Osama selv var den nye organiasjonens 

formål ”to pool together the energies and concentrate efforts against the infidels represented 

in the Jewish-crusader alliance”.
303

 Dette markerte fullbyrdelsen av skiftet fra den nære til den 

fjerne fienden:
304

 USA, den vantro supermakten som ydmyket islam og muslimene, og som 

holdt oppe de lokale herskerne og beskyttet Israel, skulle endelig få unngjelde – dog gjennom 

en defensiv jihad, slik al-Qa´ida legitimerte det.
305

 

 ”Publisitet var bin Ladens valuta nå”, skriver Lawrence Wright; fatwaen skaffet 

Osama enorm publisitet, noe som genererte en ny strøm rekrutter og donasjoner til al-Qa´ida i 

Afghanistan. Etter noen estimater anslås 10-20.000 rekrutter å ha vært innom treningsleirene 

deres mellom 1996 og 2001. Disse gjennomgikk et rigorøst trenings- og ideologisk program. 

Al-Qa´idas rolle i den brede jihadistbevegelsen beskrives av Sageman som overordnet 

koordinerende, gjennom trening, finansiering og logisitisk støtte til samarbeidsgrupperinger 

og mer eller mindre løst tilknyttede celler. Osama bin Laden kunne imidlertid ikke ved 

inngangen til året 1998 virkelig ta æren for en aksjon av noe slag; alle tidligere anslag hvis 

ansvar hadde blitt lagt på eller tatt av gruppen, hadde Osama og hans følgesmenn i beste fall 

hatt en marginal rolle i.
306

  

7. august det året – på dagen åtte år etter de første amerikanske troppenes ankomst til 

Saudi-Arabia – skulle imidlertid al-Qa´ida skrive sitt etter hvert blodige navn inn i verdens-

historien: To selvmordsangrep ble gjennomført mot de amerikanske ambassadene i Kenya og 

Tanzania.
307

 Ambassadeangrepene markerte et skift til offensive operasjoner utenfor islamske 

kjerneområder. Osama skulle senere uttale om angrepene: ”They deserved it. It made them 

taste what we have tasted during the massacres committed in [Lebanon and Israel].”
308

 

Foruten å gi amerikanerne sin egen medisin, hevder Lawrence Wright at Osama ønsket å 

lokke USA inn i Afghanistan, ”en gravplass for imperier”.
309

 President Bill Clinton nøyde seg 

                                                
302 De tre andre signatorene var Rifa´i Taha fra al-Jama´a al-Islamiyya i Egypt, shaykh Mir Hamzah fra Jamiat-

Ulema i Pakistan og maulana Fazlur Rahman fra en jihadbevegelse i Bangladesh. Se Lawrence, 2007, s. 102-

103. Se også bin Laden, 1998. 
303 Sitert i Gerges, 2009, s. 39. 
304 Thomas Hegghammer fremholder at Osama bin Ladens ”global jihadist doctrine” består av tre nyvinninger: 
En fjern fiende, panislamisme og global krigføring. Se Hegghammer, 2010, s. 102-103. 
305 bin Laden, 1996; Bergen, 2002, s. 98-102; Esposito, 2002, s. 20-25; Kepel, 2006, s. 317-319; Riedel, 2010, s. 

59-60; Saghi, 2008, s. 22; Stern, 2003, s. 30-31; Wright, 2008,  s. 234-235, 255-260. al-Qa´ida opprettholdt 
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i Brekke, Torkel (red.): Ethics of War in Asian Civilizations. A comparative perspective, Routledge, 2010. 
306 Sageman, 2004, s. 48, 55; Wright, 2008, s. 261-268, 297-299. 
307 To nær simultane selvmordsangrep tok livet av 224 mennesker og skadet over 4000. Se f.eks. Bergen, 2002, 

s. 111-117; Wright, 2008,  s. 268-270. 
308 Osama bin Laden i intervju med al-Jazira, 1999, sitert i Bergen, 2002, s. 116. 
309 Wright, 2008, s. 271. 
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imidlertid med tiltenkt, men i realiteten mislykkede, kirurgiske hevnangrep mot al-Qa´ida. 

Osama bin Laden ble nå etablert som et antiamerikansk motstandsikon i den muslimske 

verden. Samme år sverget han også troskap til mulla Omar.
310

 

 Osama bin Laden og al-Qa´ida mistenkes for å stå bak eller å ha tilknytning til flere 

mislykkede aksjonsforsøk i forbindelse med milleniumsskiftet.
311

 12. oktober 2000 lyktes det 

imidlertid en al-Qa´ida-celle å ramme den amerikanske krysseren USS Cole som lå ankret i 

Adenbukten i Jemen.
312

 Osama bin Laden kunne innkassere en stor seier for al-Qa´ida, noe 

som speilet seg i nok en økning av rekrutter og pengebidrag. Han klarte likevel heller ikke 

denne gangen å lokke USA inn i Afghanistan. Allerede våren 1999 hadde Osama imidlertid 

beordret planleggingen av det som skulle kulminere i 11. septemberangrepene to og et halvt 

år etter.
313

 Osama så for seg at han kunne knekke USA for godt med den grandiose aksjonen 

de planla: ”Amerika er en stormakt med enorme militære krefter og en omfattende økonomi, 

men alt dette er bygget på en ustabil grunnmur som kan rammes, med spesiell oppmerk-

somhet mot de åpenbart svake punktene. Hvis det blir rammet på en hundredel av disse 

punktene, vil det, hvis Gud vil, gå over ende, visne bort og måtte gi avkall på sin ledende 

stilling i verden.”
314

 Jessica Stern hevder at den viktigste hensikten med 11. september-

angrepene var å vende amerikanernes antatte påfølgende mottrekk, invasjonen, til en krig 

mellom islam og Vesten.
315

 

11. september 2001 kapret i alt 19 personer tilknyttet al-Qa´ida fire passasjerfly i 

amerikansk luftrom – to av dem ble styrtet inn i hvert av tvillingtårnene World Trade Center, 

ett inn i Pentagon, mens kaprerne ble overmannet på det siste. ”The Manhattan Raid”, som al-

Qa´ida kaller angrepene, klarte endelig å lokke Amerika inn i den afghanske hengemyren. 

Bare to dager tidligere hadde medlemmer av al-Qa´ida tatt livet av Ahmad Shah Massoud, 

den viktigste kommandanten for Nordalliansen og Talibans erkefiende, og med det betalt litt 

av sin gjeld til mulla Omar. Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri og restene av et al-Qa´ida 

som hadde måtte tåle store tap i møte med de amerikanske bombeangrepene, klarte å flykte.
316

  

                                                
310 Bergen, 2002, s. 108-129; Sageman, 2004, s. 47-48; Wright, 2008,  s. 232, 268-285. 
311 Se f.eks. Bergen, 2002, s. 142-145, Wright, 2008,  s. 292-294. 
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6. Qutb i kulissene? Røttene til Osama bin Ladens jihad 
 

Røttene til Osama bin Ladens rettferdiggjøring og islamske legitimering av global jihad mot 

den fjerne fienden blir som regel attribuert enten til Saudi-Arabias wahhabi-salafi-tradisjon, 

Abdallah Azzams globale jihad for å gjenerobre fordums islamsk land, eller til Ayman al-

Zawahiris revolusjonære fortolkning av Sayyid Qutb. Osama skulle imidlertid bryte med alle 

tre, på hver sin måte: Ideen om en individuell jihad som ikke er sanksjonert av herskeren er 

fremmed i Saudi-Arabia; Azzam holdt seg utenfor araberstatenes indre anliggender; og, 

Ayman fremholdt den nære fienden som den viktigste. Man kan imidlertid skimte Sayyid 

Qutbs innflytelse både i Saudi-Arabia og på Osama bin Ladens to mentorer – som en rød tråd 

som knytter sammen de ideologiske tradisjonene Osama har hentet sin inspirasjon fra.  

For å forklare og utdype på hvilken måte Osama bin Ladens al-Qa´ida kom til å 

representere både en forlengelse av og et brudd med Sayyid Qutbs teoretiske fortropp, vil jeg i 

det følgende gå dypere inn i hvordan – og gjennom hvem – Osama har møtt Qutbs ideer i 

løpet av sitt liv og virke. Jeg vil først se på Osamas religiøs-ideologiske bakgrunn fra Saudi-

Arabia: I hvilken grad har Qutbs ideer fått gjennomslag på den arabiske halvøy – og, har 

introduksjonen av qutbiske elementer i wahhabi- og salafi-diskursen beredet grunnen for en 

politisering av den tradisjonelt apolitiske religiøse strømningen i kongeriket? I hvilken grad 

Osama bin Laden hentet begrunnelsen for sin jihad mot Amerika fra hjemlandet? 

Videre vil jeg undersøke den ideologiske innflytelsen fra Osamas to viktigste mentorer 

– hvis ideologi var inspirert av blant andre Sayyid Qutb – Abdallah Azzam og Ayman al-

Zawahiri: Representerer Azzam og Aymans ideer og program en direkte forlengelse av Qutbs 

teoretiske utlegninger, eller er det også viktige elementer som skiller dem? Hvordan formet 

deres respektive ideer Osama bin Ladens syn på jihad, og i hvilken grad bidro de til at Osama 

skulle komme til å rette kampen mot den fjerne fienden?  

Utviklingen av Osamas religio-politiske program og kamp kan heller ikke forstås uten 

å plasseres i kontekst: Fra den gryende politiseringen av den tradisjonelt politisk-kvietistiske 

salafismen i Saudi-Arabia på 1960- og 1970-tallet; via Azzams oppfordring til jihad mot den 

sovjetiske inntrengeren i 1980-årene; til Ayman al-Zawahiris skift til den fjerne fienden, i 

kjølvannet av de egyptiske jihad-grupperingenes mislykkede kampanje mot den egyptiske 

staten, på midten av 1990-tallet. Således vil jeg forsøke å vise hvordan et samspill mellom 

sentrale lokale, regionale og globale hendelser og utviklingsforløp på den ene siden, og inn-

flytelsen fra visse sentrale personligheter og deres ideologiske bagasje på den andre, var med 
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å forme bakgrunnen for det som rundt årtusenskiftet kulminerte i Osamas erklæring om jihad 

mot jødene og korsfarerne og til slutt angrepene 11. september.
317

 

 

6.1. Salafi-jihadisme? Wahhabi-salafismen, Sayyid Qutb og Osama bin Laden 

Osama bin Laden hadde sin bakgrunn fra det wahhabi-salafistiske Saudi-Arabia, noe som 

uunngåelig var med på å danne fundamentet for hans syn på islams plass i samfunnet. Ifølge 

John Esposito har Osamas verdensanskuelse sitt utspring i ”the [religious and political] 

environment of Saudi Arabia ... [and] the militant jihad ideology of Egypt’s Sayyid Qutb, 

whose disciples had found refuge and positions in the kingdom”.
318

  Quintan Wiktorowicz 

omtaler videre al-Qa´ida som en del av den salafistiske bevegelsen.
319

 Osamas livssyn 

betegnes også som modellert på ”[l]evemåten til Profetens tradisjoners folk og det religiøse 

samfunnet i overensstemmelse med de rettskafne forgjengernes forståelse, som helhet og i 

detalj”
320

 – som er typisk for de som anser seg som salafistister.
321

 

Betegnelsen salafisme stammer fra al-salaf al-salih, de fromme forfedrene, som 

salafistene fremholder som det ypperste eksempel på korrekt islamsk livsførsel. Salafistene 

arbeider for purifisering av islam gjennom å vektlegge absolutt monoteisme, tawhid, ved hjelp 

av en retur til kildene, Koranen og sunna – og avviser religiøs innovasjon, bid´a.
322

 Sala-

fismen kjennetegnes også av å være strengt literalistisk; ”[t]he claims to greater certainty of 

God’s law through a hyper-textual methodology are a trademark of the Salafis.”
323

 Ifølge 

Olivier Roy fremholder salafistene seg selv som de eneste sanne muslimer.
324

 

 Den såkalte wahhabismen
325

 deler en salafistisk tilnærming til islam, og benyttes ofte 

som en betegnelse på reformbevegelsen initiert på 1700-tallet av Muhammad bin Abd al-

Wahhab (1703-1792) på den arabiske halvøy (selv kaller de seg for eksempel ”al-muwah-

hidun”, enhetens folk, henspillende på vektleggelsen av tawhid). Han gikk til kamp mot det 

han anså som lokale skikker og uislamske innovasjoner, bida´, som hadde spredt seg på den 

                                                
317 Se også Burgat, 2008. 
318 Esposito, 2002, s. 6. 
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2005, s. 75, 81-83. 
322 Se også Oxford Dictionary of Islam, 2003, s.v. ”Innovation”. 
323 Haykel, 2009, s. 36. 
324 Esposito, 2002, s. 5-7; Haykel, 2001; Haykel, 2009, s. 34-39; Hegghammer, 2009a, s. 248-249; Lacroix, 

2011, s. 8-11; Meijer, 2009a, s. 3-4; Mousalli, 1999, s. 11-13; Roy, 2006, s. 232, 243-244; Vogt, 2005, s. 269-71, 

275. For en gjennomgang av salafismen, se f.eks. Meijer, Roel (red.), 2009: Global Salafism. Islam’s New 

Religious Movement, Colombia University Press. 
325 Ifølge Kari Vogt brukes termen ”wahhabisme” av motstandere av wahhabi-salafismen. Se Vogt, 2005, s. 234. 

Se også Wiktorowicz, Quintan, 2006: ”Anatomy of the Salafi Movement,” i Studies in Conflict & Terrorism 29, 

Routledge, s. 235, note 1.  
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arabiske halvøy siden Profetens tid. Ibn Abd al-Wahhab inngikk en politisk-religiøs allianse 

med Muhammad bin al-Sa´ud,  som gav han mulighet til å iverksette og håndheve sitt 

religiøse program – noe som samtidig temperte wahhabi-tradisjonens jihad mot uislamske 

praksier. Samarbeidet mellom Sa´ud-klanen og wahhabiene skulle resulterere i tre historiske 

statsdannelser – den siste av disse er det moderne Saudi-Arabia, som ble etablert i 1925. 

Wahhabi-ulama fikk av herskerfamilien ansvaret for det Stepháne Lacroix (med Pierre 

Bourdieu) kaller det religiøse feltet, i bytte mot lojalitet til kongefamilien, wali al-amr.
326

 

 Denne ordningen har resultert i at hovedstrømningen i ”wahhabismen” tradisjonelt har 

fremstått som innadskuende, kvietistisk og apolitisk; det religiøse feltet konsentrerer seg i all 

hovedsak om sær-religiøse spørsmål – deres samfunnsengasjement strekker for det meste til 

ansvaret for opprettholdelse av den offentlige, islamske moral. Den politiske dimensjonen av 

ulamas virke har som regel tatt form av råd til herskerne på bakrommet; ”the wahhabi 

tradition ... had tended to leave the political authorities in charge of defining how shari´a ws 

to be applied”.
327

 Wahhabi-salafistene har således ingen agenda om en islamsk stat. Så lenge 

ulama ikke bryter med normene lagt ned av kongehuset al-Saud, får de til gjengjeld skjøtte 

det religiøse feltet i fred – en borgfred mellom staten og moskeen, som understøttes av konge-

husets økonomiske kooptering av det religiøse feltet gjennom oljepenger.
328

 

 Den andre halvdelen av det tyvende århundret med fremveksten av Saudi-Arabia som 

en ledende oljenasjon fra 1950-tallet, særlig etter den saudi-initierte oljekrisen i 1973, bidro 

imidlertid til at det tilbaketrukne kongedømmet ble konfrontert med en verden utenfor den 

arabiske halvøy. Resultatet ble en bred, mangefasettert salafistisk palett som alle sporet seg 

tilbake til salafismen og ibn Abd al-Wahhab, men som i tillegg var påvirket av hendelser og 

utviklinger på lokalt, regionalt og globalt nivå. Det var også i denne perioden den saudiske 

salafismen utviklet et tydeligere politiske vokabular, en utvikling som i stor grad kan spores 

tilbake til Sayyid Qutb og hans fortolkere, gjennom de politiske flyktningene tilknyttet Det 

muslimske brorskapet som begynte å ankomme kongedømmet fra 1950-tallet og utover.
329

 

 

                                                
326 Esposito, 2002, s. 6-7; Gerges, 2009, s. 131; Lacroix, 2011, særlig s. 6-7; Meijer, 2009a, s. 4-9, 15; Mousalli, 

1999, s. 3-11; Vogt, 2005, s. 234-39. For en mer detaljert gjennomgang av wahhabi-salafismen og Muhammad 

ibn Abd al-Wahhabs liv og lære, se f.eks. Commins, 2006; DeLong-Bas, Natana J., 2004: Wahhabi Islam. From 

Revival and Reform to Global Jihad, I.B. Tauris. 
327 Lacroix, 2011, s. 25. 
328 Commins, 2006, s. 147; Haykel, Bernard, 2011: ”Saudi Arabia vs. the Arab Spring”, ProjectSyndicate.org; 

Lacroix, 2011, særlig kapittel 1; Meijer, 2009a, s. 17; Mousalli, 1999, s. 7-8, 16; Wiktorowicz, 2006, s. 217-221. 
329 Commins, 2006, s. 181-184; Meijer, 2009a, s. 8-9; Lacroix, 2011, særlig kapittel 2; Wiktorowicz, 2005, s. 81; 

Wiktorowicz, 2006, s. 222. 
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6.1.1. Brødrene – Det muslimske brorskapet, Muhammad Qutb og Sahwa-bevegelsen 

 

Under these [the circumstances of today], restorting to  

violence does not help the da´wa.
330

 

 

Ifølge Roel Meijer har det imidlertid alltid vært en politisk spenning i salafismen: Hvordan 

kan en salafi muslim akseptere å leve under et regime som ikke styrer i henhold til shari´a? 

Selv om saudi-salafismen i sin offisielle og institusjonelle manifestasjon fremstår apolitisk, og 

i all hovedsak opptatt av religiøs praksis og dogma, finnes det konsepter som kan politiseres – 

som takfir og al-wala wal-bara, lojalitet til islam og de troende, separasjon fra de vantro og 

det som bryter med shari´a (se under). Salafistene fremholder også et islamsk handlings-

imperativ; ”true belief is constituted by both inner faith and manifest action”.
331

 En eventuell 

befatning med politikk vil slik sett være et virkemiddel for å fremme det sanne islam.
332

 

 I Saudi-Arabia dannet spenningen mellom wali al-amr og regimets rolle som opp-

rettholder av tawhid bakteppet: Så lenge kongehuset rettmessig kunne anses som islams 

beskyttere og styrende på grunnlag av shari´a, beholdt det religiøse feltet sitt fokus på da´wa, 

forkynnelse av troen, og religiøs utdannelse. Men når det etter hvert skulle bli stilt spørsmål 

ved regimets underkastelse for islam i sitt styresett, skulle den fremvoksende generasjonen av 

saudi-salafister vende seg mot regimet – lojaliteten til islam var sterkere enn lojaliteten til 

kongefamilien. Opposisjonskampanjen ble ledet av ”a diffuse but well-organized movement, 

the Sahwa (short for al-Sahwa al-Islamiyya, ’Islamic awakening’)”
333

 – som hadde sin 

politisk-ideologiske inspirasjon fra Det muslimske brorskapet og Sayyid Qutb.
334

 

 Blant andre Lacroix, Francois Burgat og Quintan Wiktorowicz portretterer sahwa-

bevegelsens ideologi som en fusjon av wahhabi-salafi-tradisjonen og den politiske 

inspirasjonen fra Det muslimske brorskapet – og i særdeleshet fra Sayyid Qutb. ”There is 

indeed a close ideological affinity between Qutbist thinking and the Wahhabi tradition, both 

of which are based on the same Manichaean opposition between Islam and jahiliyya.”
335

 

Qutbs innflytelse i Saudi-Arabia er mer konkret et resultat de muslimbrødre som dro i eksil til 

                                                
330 Muhammad Qutb, sitert i Lacroix, 2011, s. 55. 
331 Haykel, 2009, s. 40. 
332 Meijer, 2009a,  s. 4, 17-19; Wiktorowicz, 2001, s. 19-21; Wiktorowicz, 2006, s. 207-214. 
333 Lacroix, 2011, s. 2. 
334 Lacroix, 2011, s. 38, 53-56. For en gjennomgang av Sahwa-bevegelsen i Saudi-Arabia, se Lacroix, 2011. Se 

også Commins, 2006, s. 176-184. 
335 Lacroix, 2011, s. 53. Quintan Wiktorowicz fremmer  også Sayyid Qutb og hans disipler som ”more Salafi-

oriented”, og hevder at Qutb ”at a minimum ... held a number of Salafi precepts”, som vektleggelsen av tawhid, 

bruken av Koranen og Sunna som kilde og kampen mot shirk. Se Wiktorowicz, 2006, s. 222, samt s. 208-209. Se 

også Sageman, 2004, s. 9-11. Saudi-Arabias stor-mufti Abd al-Aziz bin Baz kritiserte imidlertid Qutbs tolkning 

av islam som for lite i tråd med wahhabi-salafistisk metode. Se Commins, 2006, s. 149-150. 
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kongeriket på 1970-tallet, der mange var influert av nettopp ham. Samtidig vant den qutbiske 

linjen frem i Sahwa-bevegelsen – på bekostning av en tilnærming nærmere hovedstrømingen i 

Brorskapet – også som et resultat av denne var mer kompatibel med wahhabi-tradisjonen. 

Sayyids bror, Muhammad – ”[the] sheikh of the Sahwa”
336

 – skulle spille en særlig rolle.
337

  

Muhammad Qutbs viktigste bidrag var innsatsen for å samkjøre brorens jahiliyya-teori 

med den wahhabi-salafistiske tradisjonen. Han argumenterte for at Sayyid Qutbs dikotomi 

mellom jahiliyya og hakimiyya var en parallell til wahhabi-todelingen mellom jahiliyya og 

tawhid; han gikk faktisk så langt som å argumentere for at tawhid al-hakimiyya, suvereni-

tetens enhet, var den fjerde form for tawhid,
338

 og inkluderte dermed et styre under shari´a 

som et islamsk påbud – noe som har blitt tatt opp av de senere politiske (herunder Sahwa) og 

jihadistiske salafistene.
339

 Stepháne Lacroix beskriver tawhid al-hakimiyya som ”a sword of 

Damocles suspended over the regime”.
340

 Muhammad la også lokk på brorens forfatterskap 

før Fi Zilal – Al-Adala kunne for eksempel bli tatt som for venstrevridd – men tonet samtidig 

ned spesielt Ma´alims revolusjonære implikasjoner. Likefullt, det var dermed primært Sayyid 

Qutbs sene, mer radikale verker som kom i sirkulasjon i Saudi-Arabia. Brødrene Qutb 

omtales av Lacroix som Sahwas fremste ideologer.
341

 

Mot slutten av 1980-tallet begynte Sahwa-bevegelsen å mobilisere mot den rådende 

orden i Saudi-Arabia – ideologisk væpnet med en politisert salafisme, inspirert av Brorskapet 

og Sayyid Qutb. I første omgang ble kritikken rettet mot den offisielle ulama-standens 

kvietistiske holdning overfor herskernes brudd på shari´a, basert tahwid al-hakimiyya, samt 

ulamas manglende kunnskap om den virkelige verden. Katalysatoren for den brede mobili-

seringen Sahwa-bevegelsen iverksatte på begynnelsen av 1990-tallet var beslutningen om å 

tillate amerikanske tropper i Saudi-Arabia – som også skulle innvirke så sterkt på Osama bin 

Laden. Den offisielle ulama-standens ratifisering av utstasjoneringen – noe som ifølge David 

Commins var problematisk å forsvare i wahhabi-doktrinenen – bidro til å forsterke inntrykket 

av disse som ikke stort mer enn en forlengelse av regimet, ”palace ulama”.
342

 Sahwa begynte 

nå å vende seg mot et regimet, som avslørte seg som i ledtog med sekularismen og en fiende 

                                                
336 Lacroix, 2011, s. 53. 
337 Burgat, s. 62, 83; Commins, 2006, s. 181-183; Esposito, 2002, s. 5-6; Gerges, 2009, s. 59, 131-133; 

Hegghammer, 2008a, s. 90; Lacroix, 2011, s. 51-56, 123; Wiktorowicz, 2006, s. 222. 
338 Ifølge Stepháne Lacroix hevdet Muhammad ibn Abd al-Wahhab at tawhid omfatter at Gud er én (tawhid al-

ubudiyya), at Gud er den eneste som tilbes (tahid al-uluhiyya) og at ”he is one with all his names and attributes” 

(tawhid al-asma  ̀wal-sifat). Se Lacroix, 2011, s. 11. 
339 Quintan Wiktorowicz (2006) deler opp salafistene i tre fraksjoner, ”purists”, ”politicos” og ”jihadis”, ut fra 

deres metode og befatning med samfunnet rundt. 
340 Lacroix, 2011, s. 152. 
341 Lacroix, 2011, s. 54-55, 106, 152; Wiktorowicz, 2005, s. 81; Wiktorowicz, 2006, s. 232-233. 
342 Lacroix, 2011, s. 161. 
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av islam; målsetningen var ”a revival of original Wahhabism”.
343

 Den politiske sahwa-

oppstanden ble til slutt slått ned av det saudiske regimet i 1994.
344

 

  

6.1.2. Den afghanske smeltedigelen; en salafistisk begrunnelse for jihad? 

 

 ... a new, hybrid Islamist ideology whose first principle was to  

rationalize the existence and behaviour of militants.
345

 

 

Stepháne Lacroix fremstiller jihadistene som ”remarkably indifferent to the Sahwi protest 

movement” før 1993. Det var først etter Osama bin Laden mistet sitt saudiske statsborgerskap 

i 1994 at han skulle rette sin harme mot de indre forholdene i Saudi-Arabia. Osamas Advice 

and Reform Committee
346

 ble etablert samme år, og fulgte eksplisitt opp Sahwas ankepunkter 

mot kongehuset. Men, allerede med 1996-fatwaen brøt Osama med den mer forsiktige, 

korrigerende Sahwa-retorikken – som kviet seg for å fullstendig avvise herskerfamilien som 

illegitime og uislamske – ved å fordømme det saudiske kongehuset som frafallent – selv om 

han fortsatt stilte seg opp som i naturlige forlengelse av Sahwas aktivisme.
347

 

 Så, i hvilken grad kan Osama bin Laden og al-Qa´ida anses som utsprunget av 

wahhabi-tradisjonen i Saudi-Arabia, og spesielt den moderne Sahwa-bevegelsen? Det er et 

svært langt sprang fra Sahwa-bevegelsens kritikk av saudiregimet, delvis basert på det Qutb-

inspirerte tawhid al-hakimiyya, og Osamas sanksjonering av voldelig, individuell jihad mot 

amerikanske styrker i Saudi-Arabia og senere mot amerikanere generelt. Selv om man kan 

hevde at Osama delte Sahwas generelle målsetning – selv om han ifølge Thomas Hegg-

hammer ikke var en ”sahwist”
348

 – så skiller de seg først og fremst når det gjelder legitimering 

og bruk av individuell jihad. Sahwa støttet for eksempel den afghanske jihad i ord og med 

donasjoner, med gikk ikke med på Azzams stadfestelse av jihad som den fremste individuelle 

plikt, selv foran islams fem søyler (se nedenfor). De fremhevet også behovet for å løfte frem 

tawhid i hjemlandet gjennom utdanning og trening, fremfor det som ble hevdet var å stille 

muslimenes ungdom til disposisjon for amerikanerne i deres proxy-krig mot Sovjetunionen.
349

 

                                                
343 Mousalli, 1999, s. 9. 
344 Lacroix, 2011, særlig s. 62-80, 129-133, 141-211. Se også Bergen, 2002, s. 91; Commins, 2006, s. 176, 182; 

Mousalli, 1999, s. 9-10; Wiktorowicz, 2006, særlig s. 208, 216, 221-225; Wright, 2008, s. 163-164. 
345 Kepel, 2006, s. 219. 
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348 Hegghammer, 2010, s. 101. 
349 Se f.eks. Hegghammer, 2010, s. 101-102; Lacroix, 2011, s. 109-112. 
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 Dette innenrikspolitiske fokuset skiller saudi-salafistene fra de mer globalt orienterte 

jihadistene i al-Qa´ida. Wahhabi-establissementet har som nevnt nærmest utelukkende fokus 

på trosbetonte spørsmål innad i Saudi-Arabia – i tillegg er deres engasjement i samfunnet ikke 

politisk, det handler om å purifisere trospraksisen. Muslimbrødrene-i-eksil, de intellektuelle 

fedrene til Sahwa-bevegelsen, hadde riktignok beholdt et visst fokus på situasjonen i sine 

respektive hjemland, men den fremvoksende saudi-fødte sahwa-generasjonen utarbeidet på 

sin side et mer – fra muslimbrødrene autonomt – nasjonalt religio-politisk vokabular. De 

saudiske Sahwa-islamistene beholdt i all hovedsak fokuset innenfor grensene av Saudi-

Arabia; fokuset på USA ble først et tema etter troppeutstasjoneringen i Saudi-Arabia.
350

 

 Det var først etter det ideologiske møtet med særlig de egyptiske – ”qutbiske” – 

militante under den afghanske jihad at saudierne, de senere såkalte ”jihadi-salafistene”, i noen 

særlig grad vendte sitt blikk til situasjonen utenfor Saudi-Arabia. Han hevder at disse i løpet 

av tiden i Afghanistan inkorporerte nye elementer i sitt religio-ideologiske verdenssyn, og at 

erfaringene fra treningsleirene og slagmarken injiserte i dem ”a revolutionary international 

sensibility that was missing”
351

 – et  voldelig syn på politikk som jihad. Slik sett møtte de 

saudiske mujahidin her Sayyid Qutbs oversatte og omtolkede tanker for andre gang; de hadde 

først blitt sosialisert i Sawha-bevegelsens ”salafi-qutbisme” i Saudi-Arabia, og ble nå intro-

dusert for Islamsk jihad og Al-Jama´a al-Islamiyyas (Den islamske gruppen)
352

 revolusjonære 

tolkning av Qutbs ideer. Samtidig spredtes også wahhabi-salafistiske ideer blant ikke-

saudiske mujahidin i Afghanistan, delvis gjennom saudi-sponsede madrasaer og treningsleire. 

Alt dette fant sted på treningsfeltet og i skyttergravene mot en ytre fiende.
353

 

Fawaz Gerges hevder at ”Bin Laden and modern Saudi jihadis are product of this 

recent marriage between evangelical Salafism-Wahhabism and transnational Islamism 

represented by the late Sayyid Qutb.”
354

 Denne hybriden betegnes som salafi-jihadisme,
355

 

som Gilles Kepel forstår som en kombinasjon av en ”understanding-cum-practice ... 
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2011, s. 112-116; Mousalli, 1999, s. 31-32;Wiktorowicz, 2001, s. 22-24; Wiktorowicz, 2005, s. 82-83; 
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comparable to the Wahhabi persuasion” og en overbevisning om individuell ”armed jihad for 

the implementation of the ’Islamic State’”
356

 – hentet fra Qutbs disipler.
357

 Men, en salafistisk 

legitimering for individuell jihad skulle det i utgangspunktet være vanskelig å se for seg:
358

 

I tradisjonelle og salafistiske tolkninger av islam har nemlig væpnet jihad tradisjonelt 

vært under en islamsk herskers beslutningsmyndighet; det har vært siden profetens tid vært 

enighet om offensiv jihad (for å spre islam) som et kollektivt foretakende, fard kifaya – hvis 

et tilstrekkelig antall oppfyller amirens befaling, så er resten av umma fritatt.
359

 Jihad har 

tradisjonelt først blitt en individuell plikt, fard ayn, idet islams territorium er under  faktisk 

angrep. Sayyid Qutbs disipler (særlig etter Muhammad Abd al-Salam al-Faraj’ Det glemte 

imperativ) fremmet imidlertid jihad mot de frafalne herskerne som en individuell plikt. Og 

Abdallah Azzam hevdet på sin side, i forbindelse med den afghanske jihad, at frigjøringen av 

alle fordums islamske territorier er fard ayn for alle muslimer (se nedenfor) – noe som fortsatt 

ligger til grunn for dagens globale salafi-jihadisters legitimering av sin globale jihad.
360

 

Disse argumentene for jihad som en individuell plikt har hovedstrømningen i (saudi-) 

salafismen funnet vanskelig å akseptere. Muhammad bin Adb al-Wahhab fremholdt jihad som 

fard kifaya, som bare kunne erklæres av herskeren. Ifølge Quintan Wiktorowicz vil puristene 

også i dag avvise enhver beskjeftigelse med politikk – herunder også, i deres øyne, prematur 

bruk av voldsmakt for å etablere en islamsk stat. Jihad på utebane fremholdes også fortsatt 

som et kollektivt foretakende. Puristene vedkjenner imidlertid at jihadistene i stor grad deler 

den samme, salafistiske troslæren; de avviser jihadi-metoden som bid´a – den revolusjonære 

tilnærmingen fordømmes også som en vestlig eller marxistisk import. Sahwa-bevegelsen 

stiller på sin side spørsmål om timingen av al-Qa´idas globale jihad mot Amerika; er tiden 

moden for å ta opp kampen med den fjerne fienden? På hjemmebane fremholdes en ikke-

voldelig korrigering av et regime som ikke har mistet sin status som islamsk.
361
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 ”Since Islam explicitly rejects rebellions against Muslim leaders, Salafi jihadis faced a 

potential theological obstacle in legitimating violent actions.”
362

 (Wahhabi-)salafismen, 

forbyr da også opprør mot en muslimsk hersker. Det er imidlertid nettopp denne anklagen de 

Qutb-inspirerte jihadistene anfører; idet herskerne ikke styrer på bakgrunn av shari´a er de å 

anse som frafalne. Et eksempel er Ayman al-Zawahiri, hvis tolkning av Sayyid Qutb (se 

nedenfor) ansporet ham til å arbeide for å fjerne det sittende, egyptiske regimet idet dette ikke 

styrte i henhold til Guds lov. Osama retter også, som nevnt, den samme dommen over det 

saudiske kongehuset i sin fatwa av 1996, men attribuerer regimets uislamske praksis til 

amerikanernes hegemoni over disse. De hjemlige herskerne portrettes dermed som de facto 

under fremmed okkupasjon, noe som er helt avgjørende for hans argument om at jihad mot 

korsfarerne er fard ayn for alle muslimer.
363

  

Ifølge Quintan Wiktorowicz vil den jevne salafi også avvise å fordømme en muslim 

som frafallen på bakgrunn av uislamske handlinger – synd – alene. Takfir knyttes således til 

en absolutt avstandtagen fra troen, fra islam, og terskelen for å bevise for eksempel en 

herskers vantro settes blant annet ut fra intensjon, kjennskap til islam og hvorvidt han kan ha 

blitt tvunget til å gå vekk fra shari´a av eksterne krefter.
 
Der en saudi-salafistisk ”purist” vil 

avvise at landets herskere har gått bort fra islam, vil salafi-jihadistene i større grad helle mot 

en takfir-dom – en domavsigelse som i tillegg er blitt desentralisert, tatt ut av de tradisjonelt 

sentraliserte, semi-statlige shari´a-domstolene – og slik anføre at ”a ruler’s persistence in 

legislating sinful acts, despite warnings from scholars, is sufficient evidence about what he 

believes”.
364

 Dette er delvis basert på den qutbiske tawhid al-hakimiyya Jihadistene trekker 

også frem fengslingen av opposisjonelle som nok et bevis på regimets vantro.
365

 

Osama bin Laden hadde likevel hentet flere elementer av sin islamske ideologi fra 

Saudi-Arabia, både fra den tradisjonelle wahhabi-salafismen og fra den mer Qutb-inspirerte 

Sahwa-bevegelsen. Hans betoning av de lærdes stilling er én åpenbar salafi-inspirasjon; hans 

manhaj
366

 i sine uttalelser er en annen – den nitidige siteringen av Koranen og hadith for å 

underbygge sine argumenter er helt i tråd med den tradisjonelle, salafistiske metoden. Videre, 

                                                
362 Wiktorowicz, 2001, s. 26. 
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i Statement 17 (1995) er Osamas kanskje viktigste anklage mot det saudiske kongehuset deres 

brudd på ”doktrinen om tawhid”,
367

 blant annet ved å sette shari´a til side. Det som imidlertid 

trekkes frem som kanskje den viktigste doktrinen jihadistene har hentet fra salafismen og 

Saudi-Arabia er al-wala wal-bara, som understreker betydningen om å ha lojalitet til islam, 

shari´a og muslimene, og ta avstand til innovasjoner og (de) vantro.
368

 

 

6.1.3. Al-wala wal-bara – en salafistisk jihad-doktrine? 

 

... to support the infidels against the Muslims is one of the ten ’voiders’  

that would strip a person from his Islamic status.
369

 

 

Joas Wagemakers sporer al-wala wal-bara delvis tilbake til Ibn Taymiyya, som benyttet de to 

begrepene som et religiøst verktøy i kampen mot bida´, og senere til Muhammad bin Abd al-

Wahhabs sønnesønn Sulayman bin Abd Abdallah Al al-Shaykh (d. 1818) som, i tillegg til 

bekjempelsen av innovasjon, fremmet doktrinen som en måte å separere islam og muslimene 

fra (de) vantro. Den senere Hamd ibn Ali bin Atiq (d. 1883) gikk enda lenger: Han knyttet al-

wala og al-bara direkte til tawhid, og gjorde således konseptet til en organisk del av wahhabi- 

og salafi-islamsk tro og praksis; en muslim er en muslim kun såfremt han tar avstand til ikke-

muslimer. Dette innebar også en tydelige vektleggelse av avstandtagen, bara`. Den offisielle 

ulama-standen i Saudi-Arabia, som i wahhabi-tradisjonen tradisjonelt, benytter imidlertid i all 

hovedsak innenfor den religio-sosiale – ikke den politiske – sfæren, i fordømmelsen av lokale 

skikker, advarsler om å ikke emulere de vantro og så videre. Kongefamilien holdes imidlertid 

utenfor kritikk, i tråd med vektleggelsen av wali al-amr (se over).
370

 

 Juhayman al-Utaybi (d. 1980) – lederen for gruppen som stod bak okkupasjonen av 

den hellige moské i Mekka i 1979 – var, i tillegg til å være den første som faktisk benyttet 

sammenstillingen ”al-wala wal-bara”, den som politiserte og operasjonaliserte konseptet i sin 

kamp mot det saudiske regimet. Inntil da hadde konseptet i all hovedsak vært knyttet til 

religiøs purifisering av troen. Juhayman hevdet imidlertid at enhver troskap til regimet var 

opphørt idet kongehuset ikke styrte i tråd med shari´a, og dermed brøt med doktrinen om 

                                                
367 bin Laden, 1996. 
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lojalitet til islam og avstandtagen til vantro. Han avviste imidlertid å erklære regimet for 

frafallent, hans kritikk er institusjonell: Muslimene må ta avstand til en uislamsk stat.
371

  

Juhayman var en viktig inspirasjonskilde for palestineren Abu Muhammad al-Maqdisi, 

en salafist som var først var sosialisert innenfor qutbiske sirkler i Kuwait. Al-Maqdisi erklærte 

imidlertid også takfir mot ”those rulers who do not govern according to God’s revelation”.
372

 

Ifølge ham måtte Guds ord og åpenbaring adlydes også i en stats lovgiving; å styre ved 

menneskeskapte lover er dermed et brudd på wala, lojaliteten til islam, og liknes til avguds-

dyrkelse – en form for sekulær polyteisme. Motgiften er nettopp bara`; det er en trosplikt å ta 

avstand til de frafalne herskerne og deres uislamske praksiser, fortrinnsvis gjennom voldelig 

jihad – som al-Maqdisi fremhever som den fremste form for bara. Han levner minst ære til 

Saudi-Arabia, som gjør krav på å være et dawlat al-tawhid, enhetens land, men likefullt 

systematisk bryter med shari´a. Al-Maqdisi hadde en viss innflytelse på saudierne som befant 

seg i Afghanistan mot slutten av 1980-tallet, men Thomas Hegghammer understreker at kun 

et fåtall av disse skulle vende seg mot regimet.
373

 

Lacroix beskriver al-Maqdisis The Community of Abraham (ca. 1985) som ”an 

original synthesis of the ideas of JSM [Juhayman al-Utaybi’s group] with the core elements of 

Qutbism”.
374

 Joas Wagemakers sammenligner videre al-Maqdisi fordømmelse av uislamske 

herskere som frafalne med Sayyid Qutbs vektleggelse av de samme herskernes tilranelse av 

Guds suverenitet, hakimiyya. Qutb betrakter også disse herskerne som moderne taghawit, 

avguder – følgelig er etterfølgelsen av deres uislamske lover en form for avgudsdyrkelse.
375

 

Qutb benytter seg imidlertid ikke av konseptet al-wala wal-bara, men det var på samme tid 

blitt trukket paralleller mellom Qutbs jahiliyya versus hakimiyya og al-wala wal-bara: 

Sahwa-salafisten Muhammad Sa´id al-Qahtani, som hadde studert under Muhammad Qutb, 

satte likhetstegn mellom å applisere shari´a og lojalitet til islam; å følge sekulære ideologier – 

jahiliyya – var som å sverge troskap til de vantro. Han bidro også til å reformulere konseptet 

til et våpen også mot Vesten. Lacroix fremholder at al-Qahtanis Al-wala wal-bara fi al-Islam 

(1985) bibrakte ”the reformulation of the fundamentals of Qutbist ideology in terms that, 

although they had become common in Wahhabi discourse, were still considered distinctive 

markes of Wahhabi exclusivism”,
376

 og skulle få stor innflytelse i Saudi-Arabia.
377
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Dermed verserte det koblinger mellom Qutbs tanker og al-wala wal-bara i konge-

dømmet, sannsynligvis som et resultat av de sterke qutbistiske strømningene i Saudi-Arabia 

siden 1970-tallet. Konseptet skulle få en sentral plass hos den globale jihadismens ideologer; 

sågar erke-qutbisten Ayman al-Zawahiri publiserte i 2002 en tekst i med tittelen ”Loyalty and 

Separation”.
378

 Jarret Brachman hevder at al-wala wal-bara er en av deres viktigste doktriner. 

I hvilken grad dette representerer et skift vekk fra den qutbiske begrunnelsen vil kort 

behandles avslutningsvis i kapittel 6.3.
379

 

 

6.1.4. Osama bin Laden – en salafi-jihadist? 

 

It is a duty now on every tribe in the Arab Peninsula to fight, Jihad,  

in the cause of Allah and to cleanse the land  

from those occupiers.
380

 

 

Bruce Riedel hevder at Osama bin Ladens tolkning av islam er i tråd med wahhabi-

salafismen, slik den i hans øyne bør praktiseres i Saudi-Arabia, og at hans bestrebelser på 

begynnelsen av 1990-tallet sprang ut av et ønske om å bringe kongehuset og ulama-standen 

tilbake til den rette sti. Wiktorowicz betegner ham på dette tidspunktet som ”a politico 

salafi”.
381

 Osama hadde også, som nevnt, sin bakgrunn fra et Sahwa-tilknyttet nettverk i 

Hijaz. Med andre ord, Osama slutter seg til en viss grad til den salafistiske troslæren. Osama 

bin Laden finner imidlertid liten støtte for de jihadistiske elementene i sin ideologi verken hos 

de puristiske wahhabi-salafistene eller i den mer politiske Sahwa-bevegelsen.
382

  

Uenigheten skyldes til en viss grad en ulik tolkning av konteksten: Osama hevdet at 

islam befinner seg i krig med den vantro korsfareralliansen, noe som i hans øyne legitimerer 

en individuell, defensiv jihad for å drive ut fienden. Dessuten fordømte han også det saudiske 

regimet som frafallent idet kongefamilien hadde satt shari´a til side og alliert seg med de 

vantro. Men i tradisjonelle tolkninger av salafi-islam fordrer selv jihad som fard ayn et 

mandat fra en islamsk hersker. Og selv om Sahwa kritiserte regimet for manglende 

implementering av islamsk lov, gikk de aldri så langt som erklære det som frafallent.
383
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David Commins understreker at ”the Wahhabi mission essentially aims to institute 

correct performance of worshipping God”;
384

 salafistene konsentrerer seg hovedsakelig om en 

apolitisk, purifisering av islam. Selv om Sahwa-bevegelsen, væpnet med det Qutb-inspirerte 

tawhid al-hakimiyya, anklaget det sittende regimet i Saudi-Arabia for manglende styre ved 

Guds lov, avviser fortsatt den store majoriteten av salafister enhver politisk deltakelse som 

forstyrrende for da´wa og i strid med islam. Reuven Paz hevder at de såkalte jihadi-

salafistene har ”lost all connection” med den puristiske hovedstrømningen,
385

 og stiller 

spørsmålstegn ved om de i det hele tatt kan betegnes som salafister. Osama bin Ladens 

bestrebelser var for eksempel i stor grad også politiske – ikke begrunnet i et behov for å rense 

islam for bid´a. Osamas jihad var riktignok legitimert i islam, men hadde samtidig et (religio-

) politisk – islamistisk – siktemål, der målsetningen i siste instans var å gjeninnsette shari´a 

også i den politiske sfæren. I tillegg fungerte den amerikanske troppeutstasjoneringen i Saudi-

Arabia som en formativ hendelse, og var med på å overbevise Osama om både kongehusets 

uislamske styre og det amerikanske innflytelsen i den muslimske verden.
386

  

Osama bin Ladens legitimering av al-Qa´idas kamp og hans oppfordring til indivi-

duell, væpnet jihad stammer således i liten grad fra salafi-trafisjonen i  Saudi-Arabia. Del-

takelsen i den afghanske jihad skulle spille en avgjørende rolle for omvendelsen av Osama til 

jihadismen; både erfaringsmessig – afghanaraberne anså sitt bidrag som tungen på vekt-

skålen for supermaktens nederlag – og på det ideologiske plan, med introduksjonen av 

Azzams og egypternes radikalt fortolkede qutbiske ideer om henholdsvis global-defensiv og 

intern-revolusjonær jihad.
387

  

 

6.2. Osama bin Ladens mentor: Abdallah Azzam, ”the imam of jihad”
388

 

Abdallah Azzam (1941-1989), ”a devout student of Sayyid Qutb’s thought”,
389

 regnes som en 

av jihadistbevegelsens viktigste figurer, inspirasjonskilder og ideologer. Han skulle vie sitt liv 

til kampen mot jahilyyya: ”Taking his inspiration from Qutb, Azzam was the man who 

developed the idea of jihad in a complete way”.
390

 Azzam hadde også en betydelig innflytelse 

på Osama bin Ladens – såvel som Ayman al-Zawahiris – tankesett, og fremstilles av Fawaz 

Gerges som den skikkelsen som påvirket Osama mest. Det var under ham Osama og andre 
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saudiere ”emerged from under the cloak of the Saudi Salafi call”.
391

 Azzam tok den unge 

saudieren under vingene, og gjennom deres samarbeid i Afghanistan ble Osama overbevist 

om behovet for væpnet motstand, jihad, mot andre makters anslag mot islam.
392

  

 

6.2.1. En lærd muslimbror – Abdallah Azzam før den afghanske jihad 

 

Every principle must be supported by a vanguard ...
393

 

 

Abdallah Azzam ble født i Jenin i daværende Transjordan, og utmerket seg som barn med et 

usedvanlig skarpt sinn. I tenårene ble han medlem av Det muslimske brorskapet – en 

indikator på en tidlig interesse for islam og islamisme – og leste i denne perioden Brorskapets 

verker. Azzam studerte islamsk lov ved Universitetet i Damaskus på 1960-tallet, men etter 

seksdagerskrigen i 1967 dro han og familien tilbake til Jordan. ”Already a firm believer in 

jihad” skulle Azzam årene etter komme til å delta i motstandskamp og geriljakrig mot 

Israel
394

 – mot sin families vilje, noe som senere ledet ham til å konkludere at deltakelse i 

jihad ikke fordret foreldrenes godkjenning, men var en individuell plikt for den enkelte 

muslim (se nedenfor)
395

 – der han ledet en paramilitær base under den palestinske motstands-

bevegelsen Fatah. Ønsket om å frigjøre Palestina fra de fremmede, jødiske okkupantene 

forble en hovedmålsetning for Azzam til hans død i 1989. Hans møte med en utenlandsk, 

fremmed okkupasjon på hjemmebane kan være med på å forklare hvorfor Azzam prioriterte 

kampen mot den ytre fienden, inntrengeren, fremfor jihad mot lokale herskere. Han skulle 

imidlertid komme til å forlate kampen mot inntrengerne for denne gang på begynnelsen av 

1970-tallet, til fordel for  høyeregrads studier i Egypt – delvis desillusjonert av den 

palestinske motstandsbevegelsens manglende religiøse karakter.
396

 

Abdallah Azzam ankom Kairo i 1971 for å fortsette sine islamske studier ved 

universitetet i hovedstaden. Han knyttet raskt kontakter i islamistmiljøet, blant annet til Qutb-

familien – i 1966 hadde han forøvrig sendt et telegram til den egyptiske regjeringen med en 
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fordømmelse av henrettelsen av Sayyid Qutb, noe som ytterligere plasserte han på sikkerhets-

tjenestens radar. Han forlot Egypt to år etter, med en doktorgrad i islamsk lov fra al-Azhar, til 

fordel for hjemlandet der han ble ansatt ved universitetet i Amman. Med Thomas Hegg-

hammer: ” Cassette tapes of his lectures circulated, and his growing influence earned him the 

sobriquet the Jordanian Sayyid Qutb.”
397

 Stadig mer kritisk til regimet i Jordan tiltrakk han 

seg etterhvert sikkerhetstjenestens negative oppmerksomhet også her. Azzam bestemte seg 

derfor på starten av 1980-tallet for å reise til Saudi-Arabia, ”then the favorite haven of 

Islamist intellectuals”,
398

 der han begynte å undervise ved universitetet i Jeddah – hvor også 

Muhammad Qutb hadde en stilling. På samme tid studerte Osama bin Laden ved lærestedet, 

men det er usikkert om de to møtte hverandre her.
399

 

 

6.2.2 Organisator og propagandist – Abdallah Azzams rolle i den afghanske jihad 

 

If jihad against our enemies are fundamentalism, 

then we are fundamentalists.
400

 

 

Det var også en fremmed inntrenger, Sovjetunionens inntog i Afghanistan i 1979, som skulle 

bli scenen der Abdallah Azzam etablerte sitt ettermæle. Han ble raskt involvert i motstands-

kampen Ifølge Lawrence Wright fremstilte Azzam striden mot Sovjetunionen som en kamp 

mot jahiliyya, ”slik Qutb hadde skissert den og som Azzam trodde fullt og fast på”.
401

 Hans 

hovedrolle i den afghanske jihad kan beskrives som meklende mellom de afghanske muja-

hidin og tilreisende islamister fra Midtøsten; resten av tiden virket han som forkynner og 

propagandist, ”[using] his influence to convince the rest of the Muslim world to send men and 

money into the country”.
402

 Mot midten av 1980-tallet nedskalerte Azzam sin akademiske 

karriere til fordel for stadig større involvering i motstandskampen.
403

  

1984 var et kjerneår for Azzam: Han flyttet til Peshawar, der han etablerte Tjeneste-

byrået sammen med Osama bin Laden, og publiserte ”Forsvaret av muslimske territorier 

konstituerer den første intellektuelle plikt” – som skulle få svært stor utbredelse og inn-
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flytelse.
404

 Her fremholdt han at jihad i Afghanistan var en individuell plikt, fard ayn, for alle 

muslimer idet fienden hadde entret dar al-Islam (se ovenfor). Teksten skulle bli startskuddet 

for tilstrømningen av arabiske mujahidin til Afghanistan. I den senere ”Join the Caravan” 

(1987) understreker Azzam at det er en evig – her er han, ifølge Quintan Wiktorowicz, 

åpenbart influert av Sayyid Qutb – individuell plikt, på lik linje med islams fem søyler, å føre 

jihad til alt okkupert islamsk territorium er gjenerobret og frigjort.
405

 Der Osama skulle 

komme til å spisse sin involvering i Afghanistan i retning av en egen arabisk jihad-styrke og 

et tydeligere militært prosjekt, fortsatte Azzam sin politiske kamp som en vidtreisende 

ambassadør for den afghanske motstandskampen og sitt ideologiske virke som forfatter av 

jihadistiske tekster, særlig i tidsskriftet Al-Jihad.
406

  

Abdallah Azzam, ”the father of the Afghan jihad”,
407

 ble likvidert i et bombeangrep i 

en hovedgate i Peshawar, 24. november 1989 – han rakk dermed å se Sovjetunionen forlate 

Afghanistan februar samme år. Drapet står uoppklart, men mistankene har vært rettet mot alt 

fra Osama bin Laden og Ayman al-Zawahiri,
408

 via afghanske mujahidin, til den pakistanske 

etterretningstjenesten Inter-Services Intelligence (ISI), CIA eller Mossad.
409

 

  

6.2.3. Abdallah Azzam og den globale jihad – al-Qa´idas gudfar og fødselshjelper? 

 

Today, there is not a single land of jihad worldwide,  

not a mujahid fighting along God’s path,  

that Abdallah Azzam’s life, teachings,  

and works have not inspired.
410

 

 

Thomas Hegghammer hevder at Azzams viktigste bidrag til den radikale islamistbevegelsen 

var på det ideologiske planet. Selv om han ikke var den første til å politisere jihad som et 

middel til å effektuere forandring, eller til å fremme jihad som en individuell plikt, frem-

holdes Azzam av for eksempel Wiktorowicz som ”the most important figure to resurrect 

active participation in defensive jihad in the contemporary period”.
411

 I tillegg var det Azzam 
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409 Hegghammer, 2008a, s. 95-97; Lacroix, 2011, s. 109-116; Wright, 2008, s. 148-149 
410 Azzam.com, sitert i Hegghammer, 2008a, s. 81. 
411 Wiktorowicz, 2005, s. 84 
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som introduserte martyrdimensjonen i den moderne sunni-jihadismen: De som gav sitt liv for 

Guds sak var sikret evig liv i Paradis. Hans argumenter har fortsatt stor innflytelse blant 

jihadister i dag, også blant ”salafi-jihadistene”. Azzam bidro først og fremst til å skifte fokus 

fra den nære til den fjerne fienden. Videre, forsvar og  gjenerobring av islams land var 

viktigere enn kamp mot den indre fienden. Azzam fulgte imidlertid Sayyid Qutb i behovet for 

en utdannelse i jihad, tarbiyya jihadiyya, men i motsetning til sistnevntes disipler i Islamsk 

jihad motsatte han seg en revolusjonær jihad i muslimske land. Azzams jihad lå også nær-

mere en tradisjonell, væpnet jihad i selvforsvar mot en angripende, ytre fiende. Hans visjon 

var etableringen av en solid base, al-qa´ida al-sulba, en fysisk, terrioriell base utenfor 

regionens undertrykkende regimers kontroll, hvor islamistbevegelsen kunne forberede en 

fortropp  på gjenerobringen av islams land
412

 – ifølge Lawrence Wright ”etter samme linjer 

som Sayyid Qutb hadde skissert”.
413

 Fawaz Gerges foreslår at Abdallah Azzams mål i kjøl-

vannet av motstandskampen mot Sovjetunionen var å bygge en form for islamisk armé, en 

kampenhet som kunne settes inn der muslimer var under angrep.
414

 

Abdallah Azzams internasjonale fokus i sin oppfordring til jihad er en forløper til, og 

delvis overlappende med, det senere al-Qa´idas globale jihad.
415

 Det er åpenbart at Azzams 

rolle i fremveksten av den globale dimensjonen av jihadismen siden 1980-tallet er betydelig 

viktigere enn Qutbs. Men, det er likevel et stort sprang mellom Azzams ”rapid reaction force” 

som en reaksjon på utenlandsk invasjon og okkupasjon i den muslimske verdens periferi,
416

 

og al-Qa´idas terrorisme mot sivile på ikke-muslimsk jord. De første kimene til bruddet 

mellom visjonene til de to viste seg i forbindelse med etableringen av den første treningsleiren 

kun for arabere i 1986. Der Azzam så for seg at disse fortsatt skulle samarbeide med 

afghanske mujahidin, så Osama for seg en oppbygning av uavhengige, arabiske styrker.
417

 

Etableringen av al-Qa´ida fant sted midt oppi striden mellom Azzamfløyen, som så for 

seg Palestina og andre okkuperte, muslimske områder som neste steg på veien, og egypterne 

rundt Ayman al-Zawahiri, som hadde den nære fienden i siktet.
418

 Sistnevnte hadde mot 

                                                
412 Se f.eks. Azzam, 1988. 
413 Wright, 2008, s. 136. 
414 Gerges, 2009, s. 134-136; Gunaratna, 2002, s. 3-4; Hegghammer, 2008a, s. 98-100; Kepel, 2006, s. 147; 

Kepel, 2008, s. 6; Sageman, 2004, s. 18, 36-40; Wiktorowicz, 2001, s. 23-24; Wiktorowicz, 2005, s. 84-85; 

Wright, 2008, s. 104, 113-115, 136. 
415 Thomas Hegghammer hevder at Abdullah Azzam – ikke Sayyid Qutb – er ”the founding ideologue of global 

jihadism”. Se Hegghammer, 2009b. 
416 Gerges, 2009, s. 135. 
417 Gerges, 2009, s. 135-136; Hegghammer, 2008a, s. 93-94, 98-100; Hegghammer, 2009; Lacroix, 2008, s. 154-

155; Sageman, 2004, s. 39. 
418 Et viktig stridsspørsmål var hvorvidt man kunne erklære andre muslimer for vantro, takfir, noe Abdallah 

Azzam motsatte seg. Se f.eks. Gerges, 2009, s. 96-98, 142; Masallam, 2005, s. 191; Vogt, 2005, s. 268-69. 
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slutten av 1980-tallet vunnet Osamas gunst. Azzam hadde på sin side holdt det som imperativt 

å bevare muslimsk enhet mot den ytre fienden, og fryktet hvordan appliseringen av takfir og 

jihad mot arabiske regimer kunne skade bevegelsens sak; ”[he] opposed meddling in the 

internal affairs of Arab and Muslim countries, including Afghanistan. He also eschewed 

terrorism [and] targeting civilians”.
419

 Selv om Osama bin Laden skulle ta opp kampen mot 

den ytre fienden, var det ikke Azzam som inspirerte ham til å ty til det Montasser al-Zayyat 

kaller en ”jihadi approach”; han hevder at Azzams innflytelse begrenset seg til ”political and 

geographical issues related to jihad against the Soviets”.
420

 Således, selv om det var Azzam 

som inspirerte Osama bin Laden til å engasjere seg i defensiv jihad mot sovjetiske styrker i 

Afghanistan og andre steder der islam var under angrep så spilte sannsynligvis Ayman al-

Zawahiri den viktigste rollen i den ytterligere radikaliseringen av saudieren (se under).
421

 

Selv om Abdallah Azzams kandidatur i konkurransen med Ayman al-Zawahiri åpen-

bart ble svekket med førstnevntes likvidering i 1989, hadde kretsen rundt sistnevnte i tiden før 

begynt å styrke sin stilling rundt Osama bin Laden. Men, der Aymans Islamsk jihad ønsket å 

kanalisere innsatsen – og Osamas midler – inn mot regimeskifte og maktovertakelse i Egypt, 

skulle et knippe avgjørende hendelser i den muslimske verden i løpet av det kommende tiåret 

anspore Osama og al-Qa´ida til å ta jihad globalt. Dette var ikke en fortsettelse av Azzams 

globale innsatsstyrke til forsvar mot eksterne anslag; Osama bin Ladens jihad ble til slutt tatt 

til fiendens hjemmebane – noe Abdallah Azzam, ifølge Thomas Hegghammer, aldri ville gått 

inn for.
422

 

 

6.3. Osamas høyre hånd: Ayman al-Zawahiri 

Den mest åpenbare kilden for Sayyid Qutbs innflytelse på Osama bin Laden er gjennom 

Ayman al-Zawahiri, ifølge Gilles Kepel ”undeniably the main thinker of [al Qaeda]”.
423

 

Ayman var, sammen med Abadallah Azzam, den viktigste skikkelsen som ledet Osama inn på 

den mer militante sti, og overbeviste ham om nødvendigheten av å ta til voldelig motmæle 

mot islams fiender. Men, Osama skulle på 1990-tallet komme til å rette våpnene mot den 

fjerne fienden, i motsetning til det som hele veien hadde vært Aymans – og implisitt Qutbs – 

hovedmotstandere, de lokale herskerne. I det følgende skal jeg forsøke å vise på hvilken måte 

                                                
419 Gerges, 2009, s. 136 
420 al-Zayyat, 2004, s. 69 
421 Abu-Rabi, 2004, s. 10-11; Gerges, 2009, s. 134-140; Hegghammer, 2008a, s. 97-101; Lacroix, 2008, s. 154-

155; Sageman, 2004, s. 18, 35-37; Wright, 2008, s. 136-137; al-Zayyat, 2004, s. 68-69. 
422 Gerges, 2009, s. 131-136; Hegghammer, 2008a, s. 101; Sageman, 2004, s. 39-40; al-Zayyat, 2004, s. 69. 
423 Kepel, 2008, s. 4. 
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Ayman al-Zawahiri lot Qutbs jahiliyya-teori inspirere sin jihad mot det egyptiske regimet, og 

under hvilke omstendigheter han lot seg omvende til jihad mot den fjerne fienden.
424

 

 

6.3.1. Sayyid Qutbs operative disippel? Ayman al-Zawahiri ideologiske bakteppe 

 

[Sayyid Qutb’s] message fanned the fire of the Islamic revolution  

against the enemies of Islam at home and abroad.
425

 

 

Ayman al-Zawahiri ble født i Kairo i 1951, inn i en prominent familie som tradisjonelt hadde 

hatt viktige stillinger ved Al-Azhar, på hovedstadens universiteter og i politikken. Ayman 

markerte seg både som from og svært intelligent allerede som barn. Han fikk også tidlig et 

forhold til Sayyid Qutb – hans onkel var Qutbs advokat, og fortalte sin nevø ”om Qutbs rene 

sinn og lidelsene han hadde gjennomgått i fengselet”.
426

 Qutb skulle komme til å ha en 

avgjørende innflytelse på Ayman. Stéphane Lacroix hevder for eksempel at ”Qutb’s work – 

especially Signposts, as well as his famous commentary on the Qur´an, In the Shade of the 

Qur´an – provided the foundation for Zawahiri’s political ideology.”
427

 Og, ifølge Montasser 

al-Zayyat er ”Zawahiri’s love for Qutb clear” idet han siterer ham i nesten alt han har 

publisert. Ayman understreker selv i Fursan Taht Raye tal-Nabby (heretter ”Fursan”), 

Riddere under Profetens banner (2000), Qutbs avgjørende og grunnleggende innflytelse på 

ham selv og islamistbevegelsen: ”Sayyid Qutb underscored the importance of monotheism 

[tawhid] in islam, and that the battle between it and its enemies is at its enemies is at its core 

an ideological difference over the issue of the oneness of God. It is the issue of who has the 

power: God and his shar´a or man-made, materialistic laws.”
428

 Det er dermed Sayyid Qutbs 

dikotomi mellom islam og hakimiyya på den ene siden, og jahiliyya, der bruk av menneske-

skapte lover bryter med Gud som den suverene lovgiver på den andre, som danner det 

ideologiske fundamentet for Ayman al-Zawahiris religio-politiske engasjement.
429

  

Ifølge Montasser al-Zayyat formet Qutb også Aymans ”approach to effecting 

change”:
430

 Ayman etablerte sin første hemmelige celle i 1966-1967, inspirert av Qutb.
431

 

                                                
424 Gerges, 2009, s. 18; Lacroix, 2008, s. 154-160; Raphaeli, 2002, s. 1; Riedel, 2010, s. 21-24; al-Zayyat, 2004 
425 Al-Zawahiri, Ayman: Fursan Taht Raye tal-Nabby,  sitert i al-Zayyat, 2004, s. 25. 
426 Wright, 2008, s. 49. 
427 Lacroix, 2008 s. 150. 
428 Sitert i al-Zayyat, 2004, s. 24. 
429 Abu-Rabi, 2004, s. 7; Burgat, 2008, s. 102-105, 109-110; Gerges, 2009, s. 5-6; Kagan, 2005; Lacroix, 2008, 

s. 147-150; Raphaeli, 2002, s. 1, 3; Riedel, 2010, s. 18; Stern, 2004, s. 291-292; Wiktorowicz, 2005, s. 80-81; 

Wright, 2008, s. 45-52; al-Zayyat, 2004, s. 16-18, 24-25, 48.  
430 al-Zayyat, 2004, s. 24. 
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Men der Sayyid Qutb hadde motsatt seg en prematur konfrontasjon og maktovertakelse før 

samfunnet var tilstrekkelig islamisert, søkte Ayman å ta makten gjennom et kirurgisk 

statskupp i samarbeid med islamistiske elementer i det egyptiske militæret, og derifra 

islamisere samfunnet ovenfra og ned, gjennom og ved hjelp av statsinstitusjonene - en 

revolusjonær operasjonalisering av Qutbs teori. Ayman avviste også – som Qutb – mulig-

heten for forandring gjennom fredelig da´wa alene innenfor rammene av jahiliyya.
432

  

Ayman virket også i (reaksjon på) en lokal og regional kontekst, som igjen hadde stor 

innvirkning på retningen han og andre egyptiske islamister skulle komme til å velge – 

radikaliseringen – i sine bestrebelser for å løfte Guds ord inn i Egypts statsinstitusjoner og 

derfra ut til samfunnet. Året etter henrettelsen av Qutb led den egyptiske hæren et knusende 

nederlag mot Israel, under seksdagerskrigen i 1967, noe som skulle fortone seg som et 

banesår for Nassers sekulære ideologi. Ibrahim Abu-Rabi foreslår at etterdønningene og den 

ideologiske krisen som oppstod etter seksdagerskrigen ”perhaps forced [Ayman al-Zawahiri] 

to choose violence against the state as the only way out of the impasse of his society”.
433

 Slik 

sett kan kompasset som initielt ledet Ayman al-Zawahiri inn på den voldelig-revolusjonære sti 

forstås som påvirket av både lokale og regionale omstendigheter og en revolusjonær, 

islamistisk strømning med utgangspunkt i Sayyid Qutbs tankegods.
434

 

 

6.3.2. Jihad mot den moderne farao – Ayman al-Zawahiri og den nære fienden 

 

Sadat let the genie out of the bottle.
435

 

 

I det politiske og ideologiske klimaet etter 1967, der regimets sekulære, ”left-wing” ideologi 

var ”discredited and delegitimized”, forsøkte president Anwar Sadat – som hadde tatt over 

                                                                                                                                                   
431 Ayman al-Zawahiri tidfester selv sin interesse for religiøse spørsmål etter det egyptiske regimets crackdown 

mot Det muslimske brorskapet i 1965, som inkluderte hengningen av Sayyid Qutb året etter. Se Higher State 

Security Court (the Jihad case), gjengitt i al-Zayyat, 2009 s. 42. Se også s. 129, note 13. Nimrod Raphaeli hevder 

at Ayman først var medlem av salafi-organisasjonen Jami`iyat Ansar al-Sunnah Al-Muhammadiyya, før han ble 

en del av jihad-bevegelsen. Se Raphaeli, 2002, s. 4. 
432 Aboul-Enein, Youssef H., 2004: “Ayman al-Zawahiri: The Ideologue of Modern Islamic Militancy”, i The 

Counterprofileration Papers, Future Warfare Series, No. 21, USAF Counterproliferation Center, s. 4; Burgat, 

2008, s. 110; Gerges, s. 89-91; Musallam, 186-190; Raphaeli, 2002, s. 3; Rubenstein, Richard L., 2010: ”Jihad 

versus Jahiliyya: The Seminal Islamist Doctrine of Sayyid Qutb”, NewEnglishReview.org; al-Zayyat, 2004, 24-

25, 45. For andre viktige innflytelser på Ayman al-Zawahiri, se f.eks al-Zayyat, 2004, s. 25-27. Youssef Aboul-

Enein hevder i tillegg at Ayman al-Zawahiri møtte Abdallah Azzam i Egypt på begynnelsen av 1970-tallet, 

”further shaping his jihadist views”. Se Aboul-Enein, 2004, s. 4. 
433 Abu-Rabi, 2004, s. 8. 
434 Se f.eks. Aboul-Enein, 2004, s. 4; Abu-Rabi, 2004, s. 8-9; Bergen, 2006, s. 1; Utvik, 2011, s. 105-109; al-

Zayyat, 2004, s. 23-24. 
435 Ayman al-Zawahiri, sitert i Raphaeli, 2002, s. 5. 
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etter Nassers død i 1970 – å fremstille seg som ”the pious president”.
436

 Dette innebar en mer 

forekommende linje overfor sin forgjengers erkefiende, islamistene: ”[He] freed most the 

militants his predecessor had jailed, and tacitly encouraged their activites. This policy was 

also benificial to the most radical islamists”.
437

 Dette speilet seg imidlertid ikke i et mer 

islamsk styre. Mot bakteppet av Sadats vestlig-importerte, sekulære modernisering, ”that [did] 

not deliver even on its material promises”,
438

 begynte cellen til Ayman al-Zawahiri å vokse, 

og slo seg i 1979 til slutt sammen med andre celler i Kairo for å danne det myndighetene 

skulle betegne som ”Tanzim al-Jihad”, Jihad-gruppen,
439

 under Muhammad Abd al-Salam al-

Faraj.  Adnan Mousalli fremholder den løse grupperingen som ”theoretical followers” av 

Sayyid Qutb.
440

 Ayman ble raskt en av de viktigste skikkelsene.
441

  

Den tradisjonelle grunnen som anføres for de militante islamistenes til slutt dødelige 

uenigheten med Sadat er hans fredsavtale med Israel i 1978.
442

 Men, ifølge Fawaz Gerges, var 

det fortsatt statsmakten manglende instituering av Guds lov som var hovedgrunnen til fiend-

skapet: ” In [the jihadis’] eyes, ’the pious president’ became a ’pharaoh’ marked for assas-

sinated after ... not honouring his promise to make the Shariah the only source of legislation 

and his distancing of his administration from Islamists.”
443

 Fienden ble således fortsatt 

opponert på nominelt samme grunnlag som Sayyid Qutb hadde fordømt de som la kjepper i 

hjulene for Guds hakimiyya; herskerne måtte fjernes fordi de unnlot å styre ved shari´a.
444

 

Attentatet på Sadat resulterte i at Ayman al-Zawahiri, selv om han ikke var delaktig, 

ble arrestert og satt bak lås og slå i tre år. I fengselet trådte han frem som en av de fremste 

skikkelsene i Egypts militante islamistmiljø. Ayman hadde motsatt seg det, i hans øyne, 

premature attentatet på Sadat. Dette var imidlertid en taktisk vurdering; ”Zawahiri’s ambi-

valence about the use of force had more to do with efficacy and probability of success”.
445

 

                                                
436 Gerges, 2009, s. 46. 
437 Lacroix, 2008, s. 151. For en mer detaljert gjennomgåelse av 1970-tallets Egypt og særlig det radikale 

islamistmiljøet, se f.eks. Kassem, Maye, 2004: Egyptian Politics. The Dynamics of Authoritarian Rule, Lynne 

Rienner Publishers; Kepel, 2005; al-Zayyat, 2004. 
438 Sivan, 1990, s. 11. 
439 Fawaz Gerges avviser at Tanzim al-Jihad var én samlet organisasjon før Ayman al-Zawahiri etablerte Islamsk 

jihad i Afghanistan: ”... until the mid 1980s the Jihad Group included a motley crew of loosely linked cells and 

networks and did not constitue a unified structure ...”. Se Gerges, 2009, s. 88.  
440 Mousalli, 1993, s. 244. 
441 Aboul-Enein, 2004, s. 4-6; Burgat, 2008, s. 79-81; Gerges, 2009, s. 46; Lacroix, 2008, s. 151; Raphaeli, 2002, 

s. 5-6; Riedel, 2010, s.18-19; Sageman, 2004, s. 30; Sivan, 1990, feks. s. 10-12; Wright, 2008, s. 52-55.  
442 For en gjennomgang av drapet på Sadat, se f.eks. Kepel, 2005, s. 212-225; al-Zayyat, 2004, s. 21-23. 
443 Gerges, 2009, s. 46. 
444 Gerges, 2009, s. 43-6; Kepel, 2005, s. 212-225; Lacroix, 2008, s. 150-151; Riedel, 2010, s. 19; Sageman, 

2004, s. 32; Wright, 2008, s. 59; al-Zayyat, 2004, s. 21-23. 
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Ayman al-Zawahiri fremholdt fortsatt et militærstøttet kupp som den foretrukne fremgangs-

måten, inspirert av en revolusjonær lesning av Qutb.
446

 

Under rettssaken mot Ayman al-Zawahiri i 1981 ble han konfrontert med 

målsetningene og virkemidlene for cellen han etablerte om lag femten år tidligere, en passasje 

som kan fungere som en konsis oppsummering av hans ideologi og tilnærming frem til midten 

av 1990-tallet: 

 

Question [by the interrogator]: What was the purpose of this cell? 

Answer [by Ayman al-Zawahiri]: We wanted to establish an Islamic government. 

Question: What does an Islamic government mean according to this cell? 

Answer: A government that rules according to the shari´a of God Almighty.  

... 

Question: What is the meaning of ”jihad” according to your cell? 

Answer: ”Jihad” means removing the current government through resisting it and 

changing the current regime to establish an Islamic government. 

Question: How would you replace the current government with an Islamic one? 

Answer: Through a coup. We were convinced that civilians and the military should 

cooperate to achieve this end. 

Question: Why did you want to remove the current government? 

Answer: Because it does not rule according to the shari´a of God, glorified be His 

name.
447

  

 

Fawaz Gerges hevder at det egyptiske regimets knusende slag mot islamistbevegelsen etter 

anslaget mot Sadat ”reinforced [Ayman al-Zawahiri’s] belief that only a swift military coup, 

not jihadis’ armed skirmishes with local rulers, is the most effective means to replace 

jahiliyya (state of ignorance) with hakimiyya (God’s sovereignty)”.
448

 Det fremholdes 

dessuten av blant andre Stepháne Lacroix at fengselsoppholdet og –torturen opplevdes av 

Ayman al-Zawahiri som om han gjenlevde Sayyid Qutbs lidelser, og dermed styrket hans 

opplevelse av seg selv som en av sin mentors arvtagere. Ayman var imidlertid nå kommet i 

myndighetenes søkelys. Han måtte derfor se seg om etter en ny base utenfor Egypt.
449
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6.3.3. En ny base – den afghanske jihad og møtet med Osama bin Laden  

 

Du bør forandre hele sikkerhetsopplegget ditt ... 

fordi du retter et slag mot slangens hode.
450

 

 

Montasser al-Zayyat portretter valget av Afghanistan som det ideelle valget for Ayman al-

Zawahiri, i kjølvannet av Mubaraks crackdown mot jihadistgrupperingene på 1980-tallet. Her 

kunne han ta opp igjen forberedelsene av kampen mot statsmakten i moderlandet, i trygge 

omgivelser og skjermet for den egyptiske sikkerhetstjenestens vaktsomme øye. For Ayman og 

mange andre jihadister var den afghanske jihaden i stor grad ”a rehearsal for the real battle to 

come, against the near enemy, not the far enemy”.
451

 Hans profil som en av de viktigste 

skikkelsene i den militante islamistbevegelsen styrket seg i Afghanistan, og han var spilte en 

viktig rolle i foreningen av egyptiske jihadister under Islamsk jihads fane, i perioden 1987-90. 

Samtidig begynte han en mer utadrettet produksjon og distribuering av ideologisk litteratur.
452

 

 Det var også i denne perioden at Ayman al-Zawahiri spilte en viktig rolle i ”om-

vendelsen” av Osama bin Laden – som han hadde møtt første gang i Saudi-Arabia i 1984 – fra 

en salafistisk hjelpearbeider til en militant islamist: Ayman overbeviste Osama sakte men 

sikkert om nødvendigheten av væpnet jihad som det viktigste botemiddelet mot de som stod i 

veien for institueringen av shari´a, og bidro ifølge Peter Bergen til å overbevise Osama om at 

jihad var mer enn et defensivt foretakende mot inntrengere utenfra – før møtet med Ayman 

hadde Osama ikke befattet seg med den indre fienden.  Også fordømmelsen av muslimer, 

fortrinnsvis herskere, som frafalne, takfir – som ifølge blant andre Fawaz Gerges og Gilles 

Kepel i hvert fall delvis hadde sine røtter i fortolkere av Sayyid Qutb
453

 – og bruken av 

selvmordsbomber adopterte Osama angivelig etter hvert fra Ayman al-Zawahiri.
454

 Ifølge 

                                                
450 Ayman al-Zawahiri til Osama bin Laden etter at sistnevnte hadde fremmet boikott av amerikanske produkter 
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ideer om takfir innflytelse blant særlig de saudiske jihadistene. Se Wagemakers, 2009, s. 102. 
454 Selvmord er strengt forbudt i islam. al-Qa´ida fremhever imidlertid martyrdimensjonen; selvmordsbomberen 

ofrer sitt liv for islam. Se Wiktorowicz, 2005, s. 93. Lawrence Wright hevder at Ayman al-Zawahiri sannsynlig-

vis fikk inspirasjonen om bruk av selvmordsbomber fra Hizballah. Se Wright, 2008, s. 188. Den palestinske 

islamistbevegelsen Hamas tok på sin side i bruk selvmordsbomber allerede i 1993-94, også som et resultat av 

forbindelser til Hizballah. Se f.eks. Saarnivaara, Minna, 2008: ”Suicide Campaigns as a Strategic Choice: The 

Case of Hamas”, i Policing. A Journal of Policy and Practice, Oxford Journals, vol. 2, nr. 4, 2008, s. 423-433. 
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Nimrod Raphaeli skulle Ayman i tillegg senere fremme motstanden mot den amerikanske 

troppeutstasjoneringen i Saudi-Arabia som ” a cardinal objective of the struggle against the 

infidels”.
455

 Dette var langt fra Abdallah Azzams visjon.
456

  

Da Ayman kom til Afghanistan var imidlertid fortsatt Azzam Osama bin Ladens 

udiskutable mentor, og afghanarabernes mest fremstående skikkelse. ”Ayman al-Zawahiri did 

not bother paying alligiance to Abdallah Azzam ... but directed his attention instead toward 

[the] young Saudi.”
457

 Ayman arbeidet målrettet for å skjerme Osama fra Azzams innflytelse, 

og klarte raskt å knytte seg og sin egyptiske klikk stadig tettere til saudieren.
458

 Selv om 

Osama (som Azzam) anså kampen mot den nære fienden som ørkesløs og at den ville bidra til 

indre splittelser i umma – kampen mot den fjerne fienden ville være bedre for oppslutningen – 

foreslår Fawaz Gerges at Ayman ”reckoned that he could easily influence his junior partner’s 

conduct and maneuver him into his own desired path”:
459

 Å utnytte Osamas økonomiske 

midler og al-Qa´idas manpower i kampen mot det egyptiske regimet.
460

 

 

6.3.4. Fra Kairo til Washington – Ayman al-Zawahiris skift til den fjerne fienden 

 

Enough of words, it is time to take action against this iniquitous  

and faithless force which has spread its troops  

through Egypt,Yemen and Saudi-Arabia.
461

 

 

Ifølge Nimrod Raphaeli hadde Osama bin Laden og Ayman al-Zawahiri blitt enige om at 

Islamsk jihad skulle forbli som en separat, egyptisk organisasjon også etter lanseringen av al-

Qa´ida. Resultatet ble det motsatte: Islamsk jihad ble i løpet av det neste drøye tiåret sakte 

men sikkert absorbert av, og i praksis vanskelig å skille fra, al-Qa´ida, og Ayman skulle til 

slutt vende seg mot den fjerne fienden, USA. Dette kan delvis forklares som et resultat av 

økonomisk styrke: Etter hvert den afghanske jihaden gikk mot slutten stoppet overføringene 

fra gulfen til de ulike jihad-grupperingene som kjempet der, og Osama bin Laden ble snart 

                                                
455 Raphaeli, 2002, s. 20. 
456 Aboul-Enein, 2004, s. 11; Abu-Rabi, 2004, s. 10-11; Bergen, 2011; Gerges, 2009, s. 96-98, 119, 125-128, 
138-145; Hegghammer, 2008a, s. 101; Kepel, 2005, s. 56-57; Lia, Brynjar, 2009a: Architect of Global Jihad. 

The Life of Al-Qaida Stratigist Abu Mus´ab al-Suri, Hurst & Company, s. 92, 94; Sageman, 2004, s. 35-37; 

Wright, 2008, s. 133-134, 188, 219-220; al-Zawahiri, tidlig 1990-tall; al-Zayyat, 2004, s. 67-70.  
457 Lacroix, 2008, s. 154. 
458 En indikator på al-Qa´idas egyptiske representasjon er den eksplisitte forsikringen i uttalelsen som fulgte 

grupperingens etablering om at ”this future project is in the interest of the Egyptian brothers”. Sitert i Lacroix, 

2008, s. 155. 
459 Gerges, 2009, s. 128. 
460 Aboul-Enein, 2004, s. 9-11; Bergen, 2011; Gerges, 2009, s. 96-98, 119, 125-128, 138-145; Lacroix, 2008, s. 

154-155; Sageman, 2004, s. 35-37; Wright, 2008, s. 133-134; al-Zayyat, 2004, s. 33, 67-70. 
461 Ayman al-Zawahiri, sitert i Bergen, 2002, s. 189. 



99 

 

Islamsk jihads nærmest eneste eksterne inntektskilde. Slik sett var en allianse med Osama og 

al-Qa´ida, og i forlengelsen en aksept av den globale visjon for jihad som etter hvert skulle ta 

form, på mange måter en forutsetning for videre drift for Ayman al-Zawahiri.
462

  

Ayman hadde fulgt med Osama til Sudan, latt sin organisasjon sette på al-Qa´idas 

lønningsliste, og håpet at dette nye fristedet, som grenset til Egypt i nord, kunne fungere som 

en bakvei inn i moderlandet. Ifølge Bruce Riedel ble båndene mellom Osama og Ayman 

ytterligere styrket i Sudan, og hevder at det er sannsynlig at det var Ayman som oppmuntret 

Osama til å bryte med Saudi-Arabia for godt. Kronologisk var det imidlertid først etter 

Islamsk jihads kampanje og nederlag mot det egyptiske regimet på 1990-tallet at Ayman al-

Zawahiri ”whole-heartedly joined” Osama bin Ladens ”jihadi caravan”.
463

 Mot bedre vitende 

hadde Ayman gitt etter for presset fra andre Afghanistan-veteraner i Islamsk jihad som ønsket 

å endelig omsette erfaringen og forberedelsene fra Afghanistan i kamp mot det egyptiske 

regimet – samt av frykt for å bli plassert på sidelinjen av rivalen Al-Jama´a al-Islamiyya, hvis 

aksjoner mot statsapparatet hadde begynt allerede på slutten av 1980-tallet.
464

  

Ifølge Montasser al-Zayyat representerte kampanjen mellom 1993 og 1995 det første 

bruddet med Aymans tradisjonelle modus operandi, som frem til da hadde foreskrevet tål-

modighet og nøye forberedelser inntil hans gruppering var tilstrekkelig forberedt til å 

gjennomføre et kirurgisk kupp – ikke drap i større skala. Kampanjen skulle også vise seg å bli 

en fullstendig fiasko; ikke bare evnet ikke jihadistene å ta makten i Egypt, de påfølgende 

arrestasjonene skulle komme til å svekke Islamsk jihad ytterligere. Dødsstøtet for jihad på den 

egyptiske hjemmebanen var våpenhvilen Al-Jama´a al-Islamiyya inngikk med myndighetene i 

1997 i kjølvannet av Luxormassakren – en avtale som ble fordømt av Ayman al-Zawahiri.
465

 

Han hadde nå lite annet valg enn å slutte seg til Osamas jihad  mot den fjerne fienden.
466

 

Dermed kan det hevdes at alliansen med Osama bin Laden og skiftet til den fjerne 

fienden ikke bare var et resultat av tvingende økonomisk nødvendighet. Fawaz Gerges’ 

hovedtese i The Far Enemy (2009) er at jihadistenes skift til den fjerne fienden må forstås 

kontekstuelt, som et resultat av statsmaktens seier over de militant islamistene i Algerie og 

Egypt, erfaringene fra Afghanistan og USAs rolle i gulfkrigen og påfølgende troppe-

utstasjonering på den arabiske halvøy. Dette resulterte i utskillingen av det han kaller 

                                                
462 Aboul-Enein, 2004, s. 15; Gerges, 2009,  s. 120-125; Lacroix, 2008, s. 158-159; Raphaeli, 2002, s. 11; 

Wright, 2008, s. 129; al-Zayyat, 2004, s. 65-66. 
463 Gerges, 2009,  s. 120. 
464 Abu-Rabi, 2004, s. 12; Gerges, 2009, se f.eks. s. 121; Lacroix, 2008, s. 155-158; Riedel, 2010, s. 22-23, 54; 

Stern, 2004, s. 292-293; Wright, 2008, s. 133-134, 185, 187-189, 215-220; al-Zayyat, 2004, s. 60-72 
465 For kontroversene rundt våpenhvilen, se f.eks. al-Zayyat, 2004, s. 73-92 
466 al-Zayyat, 2004, s. 60-72. Se også Gerges, 2009,  s. 121, 128-130; Lacroix, 2008, s. 158-160; Wiktorowicz, 

2001, s. 35. 
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”transnational jihadists” fra populasjonen av de tradisjonelle militante islamistene, som om-

tales som ”religious nationalists”.
467

 Sistnevnte – herunder Ayman al-Zawahiri – vendte seg 

mot USA ”when they reached the end of their rope and could no longer battle the security 

forces at home”.
468

 De forsøkte samtidig å forene krefter mot en ny samlende fiende, slik 

kampen mot Sovjetunionen hadde forent mujahidin så vel som umma på 1980-tallet.
469

 

Likevel, så sent som i 1995 fremholdt Ayman ennå den nære fiendens forrang – veien 

til frigjøringen av Jerusalem passerte fortsatt gjennom Kairo.
470

 Men et dramatisk endret 

globalt, regionalt og nasjonalt bakteppe – samt en nestenfengsling i russisk Tsjetsjenia i 1997, 

hvis uforsiktighet førte til at Osama reduserte utbetalingene til Islamsk jihad, og med det i 

praksis tvang Aymans gruppering nærmere al-Qa´ida – skulle bringe Ayman inn i Osama bin 

Ladens fold for alvor. Montasser al-Zayyat hevder at Osama bin Laden vant over Ayman til 

sin globale jihad etter sistnevntes retur til Afghanistan i 1997. Året etter forfattet og signerte 

Ayman al-Zawahiri erklæringen som annonserte etableringen av Verdens islamske front og 

oppfordret til drap på amerikanere overalt. Islamsk jihad var nå i praksis en del av al-Qa´ida, 

en allianse som skulle sementeres formelt med fusjonen av de to i ”Qa´idat al-Jihad” i 2001. 

Mentoren fant seg nå som sin elevs nestkommanderende; det var Osamas visjon om jihad mot 

den fjerne fienden som dannet premissene for al-Qa´idas ideologi, program og operasjoner.
471

 

 

6.3.5. I tospann med Osama – global jihad mot korsfareralliansen 

 

The battle has become international after all the powers of 

blasphemy united against the Mujahedin.
472

 

 

Ayman al-Zawahiri hadde latt seg overbevise om at hans erkefiende, de hjemlige herskerne 

som hadde tilranet seg Guds hakimiyya, var lokale marionetter som best kunne overvinnes 

gjennom å slå til mot deres beskytter, USA. Jihad mot den nære fienden var fruktesløst; det 

var mot den ytre fienden kampen måtte føres. Osama var den naturlige lederen for al-Qa´ida 

og Verdens islamske front – han satt med pengene, hadde en betydelig kontigent under sin 

kommando, og Taliban hadde dessuten krevd at han ledet araberne i Afghanistan. Ayman 

                                                
467 Gerges, 2009, s. 25. 
468 Gerges, 2009, s. 34. 
469 Gerges, 2009, se særlig s. 24-25, 30-34, 101, 158-65. Se også Hegghammer, 2010, f.eks. s. 99; Sageman, 

2004, s. 48; Wiktorowicz, 2001, s. 35; al-Zayyat, 2004, s. 1-2. 
470 Ayman al-Zawahiri publiserte i 1995 en uttalelse der han understreket at kampen mot den nære fienden måtte 

komme før Jerusalem kunne frigjøres. Se f.eks. Gerges, 2009, s. 33, al-Zayyat, 2004, s. 62 
471 Gerges, 2009, s. 30-34, 42, 119-120; Raphaeli, 2002, s. 14-15; Riedel, 2010, s. 58; Sageman, 2004, s. 46-47;  

Wright, 2008, s. 248-250, 259-260, 330; al-Zayyat, 2004, s. 62, 68-70. 
472 al-Zawahiri, Ayman: Fursan Taht Raye tal-Nabby, sitert i Raphaeli, 2002, s. 15. 
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fremstilles imidlertid som gruppens ideologiske leder, Osamas høyre hånd, og egypterne 

forble ”the brain trust and the nerve center within al Qaeda”.
473

 På  mange måter var alliansen 

mellom de to også et fornuftsekteskap: Osama bin Laden sikret seg fortsatt tilgang til 

egypternes ideologiske og operative kompetanse og ressurser – Ayman al-Zawahiri og 

Islamsk jihad var i desperat behov for økonomiske midler for å kunne fortsette sin jihad.
474

 

 Montasser al-Zayyat understreker likevel at Aymans allianse med Osama var en 

overlagt beslutning. I tillegg til at muligheten for jihad mot den nære fienden nå var sterkt 

begrenset, gav også alliansen tilgang til al-Qa´idas ressurser, nettverk og personell på tids-

punkt der Islamsk jihad var sterkt svekket av mange arrestasjoner. Foreningen av Islamsk 

jihad og al-Qa´ida gjorde det først og fremst mulig for de egyptiske jihadistene rundt Ayman 

al-Zawahiri å fortsette sin kamp. Globalisering av jihad mot en felles, ytre fiende syntes sam-

tidig å ha stort mobiliseringspotensiale blant verdens muslimer, i motsetning til opinionens 

dom over jihad på hjemmebane: Voldskampanjen i Egypt og den algeriske borgerkrigen på 

1990-tallet hadde medført oppslutningen om de militante islamistene og deres kamp mot 

statsmakten hadde stupt. Alternativet, å vende seg mot USA og korsfareralliansen – de 

korrupte regimenes mektige og åpenbare patron – innebar en mulighet til å snu tendensen og 

forene både den islamistiske bevegelsen såvel som umma bak Osama og Aymans fortropp.
475

 

Men, og viktigst, Ayman al-Zawahiri ser også til slutt ut til å ha akseptert Osama bin 

Ladens rasjonale: Slik det kommer frem i Fursan Taht Raye tal-Nabby (2000) var kampen 

mot den fjerne fienden den mest naturlige å føre på slutten av det tyvende århundre – ikke 

bare av opportunistiske mobiliseringsårsaker eller som et alternativ til kampen mot den nære 

fienden – men bunnet i en overbevisning om at det var de amerikanske bakmennene som 

holdt de lokale herskerne oppe, og som ikke under noen omstendigheter ville tillate 

islamistene å komme til makten. Skiftet bunnet dermed i en oppfatning av USAs relativt 

sterkere maktposisjon enn tidligere, og en forestilling om at hvis en kunne tvinge USA ut av 

regionen ville de lokale herskernes maktapparat falle sammen og slik overvinnes – dermed lå 

fortsatt en regional, islamistisk omveltning i bunnen. Konflikten mellom islam og den ytre, 

umiddelbare fienden ble således globalisert; motstand på nasjonalt og regionalt nivå var ikke 

tilstrekkelig mot bakteppet av USAs fiendskap mot verdens muslimer.
476

  

                                                
473 Gerges, 2009, s. 139-140. 
474 Bergen, 2011; Burgat, 2008, s. 47-48; Gerges, 2009, s. 138-145; Scheuer, 2011, se f.eks. s. 8-15; Stern, 2004, 

s. 293-294; al-Zayyat, 2004, s. 68-70. 
475 al-Zayyat, 2004, s. 68-110. Se også Aboul-Enein, 2004, s. 12-14; Burgat, 2008, s. 32, 110-111; Gerges, 2009, 

f.eks. s. 128-131. 
476 Se f.eks. Aboul-Enein, 2004, s. 16; Gerges, 2009, s. 13, 25-26, 32, 158-165; Hegghammer, 2010, s. 102-108; 

Kagan, 2005; Scheuer, 2011, f.eks. s. 8-15; al-Zayyat, s. 60-72. 
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Fawaz Gerges hevder at Ayman al-Zawahiri ”superimposed the present on the past” 

for å rettferdiggjøre sitt skift til den fjerne fienden: Ayman hevdet i Fursan at alle for-

beredelsene og bestrebelsene hittil hadde vært en del av, og ledet naturlig opp mot, den uunn-

gåelige kampen mot USA.
477

 Men det hadde vært et tydelig skift, fra den nære til den fjerne 

fienden – i hvert fall på overflaten. På mange måter fortonet det seg like mye som en 

strategisk reposisjonering i møte med kontekstuelle endringer, noe som kan skimtes i Aymans 

egne formuleringer: Den kommende striden må føres mot ”the superpower that now has sole 

dominance over the globe”.
478

 Det var USAs globale stilling som eneste supermakt og deres 

innflytelse i den muslimske verden som var årsaken til at den faktiske kampen nå skulle føres 

mot amerikanerne – ikke nødvendigvis fordi USA i seg selv er en evig fiende av islam.
479

 

Dermed er vi tilbake til utgangspunktet: Det ultimate, islamske siktemålet for Ayman 

al-Zawahiri, såvel som Osama bin Laden, er insitueringen av Guds hakimiyya i islams land. 

Den nye maktbalansen etter den kalde krigen hadde imidlertid ført til en overbevisning om at 

kampen nå var global – det var amerikanernes stilling i det internasjonale samfunnet som var 

det første og største hinderet på veien – en kamp mellom Vesten og islam, der al-Qa´ida er 

den globale fortroppen som tar opp kampen mot jahiliyyas seneste fanebærere, USA. 

 

6.3.6. Al-wala wal-bara – mot en ny rettferdiggjørelse for global jihad?  

 

... we consider that the greatest sedition in our time ...  

is to abandon the alliance of Muslims and  

hostility towards the unbelivers.
480

 

 

Stéphane Lacroix hevder at dette kan potensielt forstås som Ayman al-Zawahiris – og de 

globale jihadistenes – skift fra Sayyid Qutbs hakimyya-jahiliyya-dikotomi til al-wala wal-

bara, hentet fra den wahhabi-salafistiske tradisjonen, som definerende og motiverende for 

kampen. Som nevnt ovenfor holdes dette konseptet frem som en av de viktigste doktrinene for 

den globale jihadismen. Men, Lacroix påpeker samtidig at prinsippet opprinnelig har vært – 

og fortsatt er – mer knyttet til opprettholdelsen av salafi-ortodoksi og korrekt islamsk tros-

praksis (jf. kapittel 6.1). Aymans lojalitet og separasjon er mer politisk betont, som en 

identifikasjon og understreking av islams fiender og hvordan alliansen med disse svekker den 

                                                
477 Gerges, 2009, s. 13. 
478 Al-Zawahiri, Ayman: Fursan Taht Raye tal-Nabby, sitert i Gerges, 2009, s. 13, min kursivering. 
479 Reuven Paz knytter nettopp USA mer fremtredende rolle i Midtøsten til fremveksten av den islamistiske anti-

amerikanismen. Paz, 2003, særlig s. 56, 60. Se også Gerges, 2009, f.eks. s. 13, 25-26, 32, 74-75, 158-165; Kepel, 

2005, s. 12; al-Zayyat, 2004, s. 109. 
480 al-Zawahiri, 2002, s. 209. 
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islamistiske bevegelsen – ikke som en dom mot den enkelte muslim for hans troshandlinger. 

Det kan videre også hevdes at vektleggingen av al-wala wal-bara henger sammen med skiftet 

til den ytre fienden: Grensene måtte trekkes klarere mellom muslimer og de vantro, mellom 

islam og Vesten; avstandtaken fra den umiddelbart nærværende jahiliyya på hjemmebane ble 

mindre presserende enn motstand mot vestlige anslag mot islam.
481

 

Sayyid Qutb blir fortsatt sitert, også av såkalte salafi-jihadister. Videres, hans dikotomi 

kan i noen henseender fungere som et overgripende rammeverk for, eller overlappende med, 

al-wala wal-bara; ifølge Lacroix er det for eksempel nettopp en stats adlydelse av shari´a 

som avgjør om Ayman kan tillate seg å alliere seg med den. Qutbs oppfordring til muslimene 

om å ta avstand til jahiliyya er også en åpenbar parallell til vektleggingen av bara overfor 

vantro. Grensene mellom den politiske – og senere jihadistiske – saudi-salafismen og den 

egyptiske qutbismen hadde også til en viss grad blitt visket ut: Først i Sahwa-bevegelsen som 

hadde inkorporert tawhid al-hakimiyya, Muhammad Qutbs salafi-qutbistiske nyvinning, og 

siden i al-Qa´idas treningsleire i Afghanistan og Sudan, som et resultat av møtet mellom 

saudiske salafister og egyptiske qutbister. Det fantes også, som nevnt, anstøtspunkter mellom 

Abu Muhammad al-Maqdisi – som fremmet jihad som en logisk forlengelse av bara, av-

standtagen til de vantro, og knyttet wala, lojalitet til islam, til institueringen av shari´a – og 

Sayyid Qutb. I tillegg hadde Muhammad al-Qahtani til og med eksplisitt knyttet det sala-

fistiske konseptet til Qutbs dikotomi. Avstanden mellom den politiske operasjonaliseringen av 

al-wala wal-bara og Qutbs skille mellom hakimiyya og jahiliyya var slik sett kort.
482

 

Ayman al-Zawahiri, Osama bin Laden og al-Qa´idas overordnede målsetning, etter å 

ha drevet de vantro amerikanerne ut – et steg på veien i den store sammenhengen, en milepæl 

– forble innføringen av Guds lov over islams land – å erstatte jahiliyya med hakimiyya. 

Lojalitet og separasjon kan muligens like mye anses som et praktisk påbud – å støtte 

muslimer i kampen mot inntrengere, og å ta avstand fra de vantro som ønsker å ødelegge 

islam – og som et resultat av skiftet til den fjerne fienden. Slik sett kan konseptet betraktes 

som en del av den grunnleggende islamsk-teoretiske beveggrunnen for en strid som det kan 

argumentes for at fortsatt – direkte og indirekte – har sitt viktigste utspring hos Sayyid Qutb 

og hans disipler: Kamp og væpnet jihad mot jahiliyya, for å instituere Guds hakimiyya.
483

 

                                                
481 Brachman, 2009, s. 22, 47-48; Gerges, 2009, s. 229; Lacroix, 2008, s. 166-169; Mousalli, 1999, s. 13-15; 

Raphaeli, 2002, s. 1; Wagemakers, 2009; Wiktorowicz, 2005, s. 81-82; al-Zawahiri, 2002. 
482 Gerges, 2009, s. 131-133; Kepel, 2005, s. 74; Hegghammer, 2009a, s. 254; Lacroix, 2008, s. 168; Qutb, 2004, 

se f.eks. s. 17; Wagemakers, 2009. 
483 Se f.eks. Brachman, 2009, s. 22, 47-48; Lacroix, 2008, s. 167-168; al-Zawahiri, 2002. 
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7. Konklusjon: Al-Qa´ida i skyggen av Sayyid Qutb 
 

There’s hardly the shadow of a doubt that it was Qutb who bequeathed  

the main theological-theoretical resource to the political  

radicalism of al-Qaeda’s founders.
484

 

 

Osama bin Laden var ikke en gang ti år gammel da Sayyid Qutb ble sendt til Nassers galger. 

Han møtte dermed aldri Qutb personlig, denne kanskje viktigste inspirasjonskilden – gudfaren 

– for den religio-ideologiske tradisjonen Osamas jihad mot USA skulle springe ut ifra. 

Imidlertid kan man spore Qutb i kulissene gjennom hele Osama bin Ladens aktivistiske 

karriere for islams sak; fra hans tidlige, spede involvering i Sahwa-bevegelsen i Saudi-Arabia 

– hvis politiserte salafisme står i stor gjeld til Qutb – til møtet med mer voldelige og revolu-

sjonære fortolkere av Qutbs verker i Afghanistan, der Osama fikk øynene opp for væpnet 

jihad mot islams indre og ytre fiender. Sayyid Qutb hadde staket ut den teoretiske kursen – 

skissert milepælene på veien – for den moderne jihadismens bestrebelser for å med islamsk 

sanksjonert voldsmakt korrigere den uislamske samtiden; hans militante disipler tolket Qutbs 

postulat om en islamsk fortropps ansvar for å lede veien ut av jahiliyya og tilbake til en 

underkastelse for Guds shari´a som blankofullmakt for revolt og revolusjon. 

Osama bin Laden skulle imidlertid ta jihad ut av de muslimske nasjonalstatene, der 

Qutbs disipler hadde ført den siden 1970-tallet. Sistnevnte hadde virket innenfor en nasjonal 

kontekst der de lokale herskernes manglende instituering av shari´a, til fordel for en videre-

føring av kolonitidens flørt med fra Vesten importerte lover, hadde overbevist en liten 

minoritet av islamistbevegelsen om at den eneste, og mest effektive, måten å oppfylle Guds 

hakimiyya var gjennom voldsmakt, maktovertakelse og påfølgende islamisering gjennom 

statsapparatene – basert på en radikal fortolkning av Qutbs skrifter. Kampen mot den nære 

fienden hadde imidlertid ikke ført frem; sett bort ifra den vellykkende likvidasjonen på Egypts 

president Anwar Sadat i 1981 (som på ingen måte ble etterfulgt av en islamistisk regime-

overtakelse) kunne de sekulære despotene fortsatt sitte trygt i sine palasser. 

Osama bin Ladens kontekstuelle begrunnelse for å ta opp kampen mot den ytre 

fienden var tredelt: For det første anså han kampen mot den nære fienden som fruktesløs, 

samtidig som han ønsket å bevare muslimsk enhet innad. For det andre stod USA igjen som 

verdens eneste supermakt etter den kalde krigens slutt, og deres fotavtrykk i Midtøsten ble 

stadig tydeligere – i Saudi-Arabia og Irak, og gjennom støtten til Israel og regionens 

                                                
484 Burgat, 2008, s. 103. 
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diktatorer. Og, til sist, delvis som et resultat av seieren over Sovjetunionen i Afghanistan, anså 

Osama og jihadistene at de kunne utfordre også verdens gjenværende supermakt. Samarbeidet 

med Azzam, som fungerte som hans mentor, overbeviste dessuten Osama – på et mer 

religiøst-ideologisk plan – om jihad som en defensiv bestrebelse mot andre makters invasjon 

og okkupasjon av islams land. Dette var også al-Qa´idas opprinnelige formål; grupperingen 

sprang ut av den arabiske mujahidin-kontigenten i Afghanistan og Azzams visjon om en 

internasjonal innsatsstyrke – en global fortropp – for islams forsvar.  

Al-Qa´ida var således i utgangspunktet ingen terrororganisasjon; en kombinasjon av 

hendelser på bakken og innflytelsen fra den egyptiske kretsen rundt Ayman al-Zawahiri skulle 

imidlertid være med på å lede Osama bin Laden inn på stien som munnet ut i en individuell, 

global jihad mot USA, med terroraksjoner mot amerikanske mål i og utenfor landets grenser. 

Utstasjoneringen av amerikanske tropper i Saudi-Arabia synes å ha vært den avgjørende 

katalysatoren som innledet Osamas skift fra en islamsk frihetskjemper til en global jihadist og 

terrorist; kampen stod mot det tilsynelatende militært allmektige Amerika. Osama skulle 

likevel bli overbevist om at noen få, målrette angrep mot amerikanske mål ville tvinge 

amerikanerne ut av regionen, slik de hadde trukket seg ut fra Libanon i 1983 og fra Somalia i 

1992. Ayman al-Zawahiri hadde dessuten introdusert selvmordsbomber – forsøkt gjort 

islamsk legitimt gjennom å knytte det til et martyroffer for religionens sak – for første gang i 

sunni-islamismen, inspirert av det shi´a-islamistiske Hizballahs aksjoner. Osama og al-Qa´ida 

skulle til slutt omfavne terrorisme som det viktigste virkemiddelet i kampen, fremstilt som 

hevnoperasjoner i selvforsvar mot amerikansk aggresjon – dog på langt nær proporsjonalt 

med de lidelsene USA ifølge Osama bin Laden hadde påført verdens muslimer. 

Ingen steder i Sayyid Qutbs forfatterskap fremholdes terrorangrep mot uskyldige – 

muslimer såvel som vantro – som et anbefalt eller legitimt virkemiddel i kampen mot 

jahiliyya. Men, Qutb var den som hadde åpnet opp muligheten for revolt og voldsbruk, jihad 

med sverdet, mot de som stod i veien for hakimiyya, et styre under Gud som den eneste 

lovgiver. Hans disipler tok dette til å bety alt fra en insistering på islamisering av lovverket 

(jf. Sahwa-bevegelsen i Saudi-Arabia) til opprør og revolusjon mot herskeren. Osama bin 

Laden var på midten av 1990-tallet imidlertid kommet til den innsikt at sistnevnte var lite 

annet enn marionetter kontrollert fra Washington D.C. og Tel Aviv – som slik sett var det 

viktigste hindrene etter den kalde krigen – ergo måtte slaget rettes mot ”slangens hode”.  

Osama bin Ladens ideologi har av mange blitt betegnet som ”salafi-jihadisme”, jihad 

begrunnet i salafistisk troslære – blant annet fremmes salafi-konseptet al-wala wal-bara, 

lojalitet til islam og separasjon fra de vantro, som en av de viktigste doktrinene som regulerer 
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jihadistenes fiendebilde. Al-Qa´ida og Osama bin Laden fremmer i så måte den salafistiske 

troslæren gjennom sin jihad. Imidlertid synes det vanskelig å forene disse to størrelsene: Al-

Qa´idas terrorangrep, pakket inn som individuell jihad mot den vantro ”korsfareralliansen”, 

møtes i beste fall med stor skepsis hos de salafistiske hovedstrømningene. Salafistene har i det 

hele tatt tradisjonelt holdt seg utenfor politikken: Den salafistiske manhaj har opprinnelig lagt 

hovedvekten på religiøs purifisering, å rense islam fra eksterne innovasjoner, gjennom 

islamsk utdanning og da´wa; politikk regnes som en vestlig import, og deltakelse i væpnet 

jihad er en kollektiv plikt, fard kifiya, under en islamsk herskers befaling. Al-wala wal-bara 

er også i all hovedsak et religiøst konsept: En muslim skal ta avstand til kufr og bid´a og ha 

lojalitet til islam, for slik å bevare religionen ukorrumpert.  

Politiseringen av salafismen i Saudi-Arabia, dens offisielle høyborg og Osama bin 

Ladens hjemland, fant sted så sent som på 1970-tallet – som nevnt i stor grad inspirert av 

Sayyid Qutbs insistering på Guds hakimiyya. Selv om dette resulterte i at Sawha fremmet en 

mer politisk-salafistisk retorikk overfor regimets manglende etterlevelse av shari´a, påkalte 

ikke bevegelsen en islamsk revolusjon og regimeendring. Islamiseringen av samfunnet og 

opprettholdelsen av tawhid skulle fortsatt komme gjennom da´wa, ikke gjennom individuell 

jihad. Og, selv om salafismen per definisjon er anti-vestlig, idet den avviser adopsjon av 

uislamske konsepter og ideologier utenfra, finner al-Qa´idas jihad mot USA liten støtte i 

salafistisk tankegods. Foreningen av jihad som fard ayn med salafi-islam er dermed 

problematisk, og det er mer nærliggende å spore denne dimensjonen til Qutbs disipler. 

 

Så, i hvilken grad representerer Osama bin Ladens globale jihad en faktisk fortsettelse av 

Sayyid Qutbs kamp mot jahiliyya? Qutb forutsatte eksistensen av et islamsk samfunn forut for 

striden, og fremholdt heller ikke terrorisme som et legitimt virkemiddel. Al-Qa´idas frem-

gangsmåte og islamske målsetning følger likevel i grove trekk de retningslinjene Qutb la opp 

for sin fortropp: Tilbaketrekning fra fiendens domene, jahiliyya; åndelig og militær for-

beredelse til striden; individuell jihad, også i væpnet forstand, mot de som legger hindringer i 

veien for shari´a som normgivende for muslimene; og til sist, i en uoverskuelig fremtid, 

gjeninnføringen av hakimiyya. Osamas jihad mot USA er i én forstand nettopp en kamp for å 

fravriste de vantro den dominansen og innflytelsen de utøver over islams land og muslimene, 

og slik bryte ned de hindringene amerikanerne legger i veien for en innføring og fullstendig 

etterlevelse av shari´a. Således kan al-Qa´ida betraktes som en operasjonalisering av Sayyid 

Qutbs teoretiske retningslinjer, i en ny historisk og geopolitisk kontekst; kampen er iverksatt, 

mot en konkret fiende, men den islamske beveggrunnen og legitimeringen er den samme. 
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