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Sammendrag: 

 

Denne oppgaven handler om de ideologiske forskjellene mellom Al Qaida og Den 

islamske staten i perioden 1990-2016. Oppgaven er en komparativ oppgave som tar sikte 

på å identifisere de ideologiske forskjellene og likhetene mellom Al Qaida og Den 

Islamske Staten gjennom å utforske tre områder. Deres virkemidler, deres fiendebilder og 

deres idealsamfunn. Funn på disse områdene vil deretter settes inn i en større sammenheng. 

Siden mine forskningsobjekter tilsynelatende er så like som de er, så er det den såkalte 

forskjells-metoden som denne oppgaven skal benytte, denne metoden søker å holde to 

objekter som er like på overflaten opp imot hverandre. Noe som skal gjøre at kontrastene 

kommer til syne.  
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  Kapittel 1. Innledning

Den 11 september 2001 ble 4 sivile fly kapret og brukt av terror-organisasjonen Al Qaida, i 

det som med tapet av 2993 sivile liv skulle bli det største terror-angrepet i amerikansk 

historie. 13 år senere stod en mann ved navn Abu Bakr al-Baghdadi på talerstolen i den 

ærverdige moskeen i Mosul og titulerte seg som Kalif for Den islamske staten, en stat 

(Kalifat) som på det tidspunktet kontrollerte landområder på størrelse med Storbritannia og 

en befolkning på størrelse med Sverige.  Denne oppgaven skal dreie seg om de ideene som 

lå bak begge disse hendelsene som både har preget og som fortsetter å prege vår samtid.  

 

Tema og Problemstilling 

Tema for denne oppgaven er å sammenligne ideologien til Al Qaida og Den islamske 

staten fra 1990 til 2016. Dette har jeg tenkt til å gjøre gjennom å undersøke tre ideologiske 

områder. Hvilke fiendebilder de har, hvilke virkemidler de benytter seg av og hvordan de 

forestiller seg sine idealsamfunn. 

Både Al Qaida og Den islamske staten befinner seg innenfor det som et flertall av forskere 

på området betegner som den salafist-jihadistiske ideologi. Denne ideologien tilhører en 

religiøs retning som heter salafisme. Salafisme kjennetegnes ved at dens tilhengere 

benytter Profeten Muhammed og hans følgesvenner som rettesnorer for hvordan livet skal 

leves og samfunnet skal organiseres. Dette gjør de gjennom å praktisere en bokstavtro 

tilnærming til hellige tekster, hvor Koranen og Hadith (Profeten sine ord og handlinger) 

utgjør de viktigste kildene. I Quintan Wiktorowicz sin berømte artikkel Anatomy of the 

Salafi Movement så deles salafismen inn i tre kategorier, de politiske, de puritanske og de 

jihadistiske.
1
 Alle deler det samme idealet om en retur til profeten sin tid, forskjellene 

finner vi i hvilke virkemidler som skal benyttes for å nå dette idealet. Her skiller salafist-

jihadistene seg ut gjennom sitt syn på vold som et påbudt virkemiddel. Denne oppgaven 

skal forsøke å gå lenger enn det Wictoroviz gjorde gjennom å undersøke ideologiske 

                                                           
1
Quintan Wiktorowicz (2006) Anatomy of the Salafi Movement, Studies in Conflict & Terrorism, 29:3, 207-

239, DOI:10.1080/10576100500497004 
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forskjeller og likheter innenfor salafist-jihadismen, ved å sammenligne de to 

organisasjonene Al Qaida og Den islamske staten. 

I lys av dette så vil jeg formulere følgende problemstilling: 

Hvordan har de ideologiske forskjellene mellom Al Qaida og Den islamske staten utviklet 

seg i perioden 1990 til 2016? For å svare på dette vil jeg også besvare noen delspørsmål. 

Hvilke fiendebilder har organisasjonene og hvilke forskjeller finner vi i disse? 

Hvilke virkemidler benytter organisasjonene seg av og hvor finner vi forskjeller knyttet til 

disse?  

Hva er organisasjonene sine mål? Hvordan ser de for seg sine idealsamfunn?  

 

Avgrensning 

I en oppgave som dette blir det nødvendig å gjøre avgrensninger. Tidsmessig vil jeg 

hovedsakelig forholde meg til tidsrommet fra 1990 til 2015. Årsaken til at jeg har valgt å 

avgrense til denne perioden er som følgende: I 1989 trakk Sovjet seg ut fra Afghanistan, 

denne konflikten hadde fungert som en smeltedigel for radikale islamistiske ideer. Året 

etter stod den religiøse lederen Safar al-Hawali på en talerstol i en moske i den saudi- 

arabiske hovedstaden Riyahd og deklarerte at hovedtrusselen mot Saudi-Arabia ikke kom 

fra Saddam Hussein sitt Irak, men fra USA som benyttet Kuwait-krisen til å okkupere 

Saudi-Arabia.
2
 Ifølge lederskikkelsene i det såkalte Sawha-opprøret (Sawha betyr 

oppvåkning) var den første Irak-krigen en del av en vestlig plan om å dominere muslimer -

et moderne korstog som var motivert av et behov for olje og med et mål om spredning av 

kristendom og støtte til Israel.
3
 Denne bevegelsen både påvirket og inspirerte Bin Laden, 

og den er i stor grad ansvarlig for å skape de fiendebildene mot Vesten som både Al Qaida 

og Den islamske staten benytter seg av. 1990 er derfor et naturlig årstall å begynne på. Det 

samme kan vi si om 2016, det er da to år siden Den islamske staten har proklamert sitt 

Kalifat i Syria og Irak. En handling som er historisk i den forstand at for første gang i 

historien så har en salafist-jihadistisk organisasjon realisert sine mål, og implementert sitt 

idealsamfunn. 

                                                           
2
 Commins, David: The Wahhabi Mission and Saudi Arabia, s181 

3
 ibid 
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Samtidig er det umulig å ikke gå lenger tilbake i visse tilfeller. Dette har med å gjøre at jeg 

skal drøfte en ideologi som utelukkende legitimerer seg selv ved bruk av historiske kilder 

og hendelser. Salafismen har som sitt ideologiske fundament en retur til de fire første 

generasjonene etter profeten Muhammed sin død i 690.  Den er derfor historisk i sin 

essens. Ytterligere avgrensninger blir gjort gjennom temaet for oppgaven. Jeg vil ikke gå i 

detaljer når det gjelder eventuelle terrorangrep eller operasjonell virksomhet. Målsetningen 

er å identifisere ideologien til de to organisasjonene og deretter se hvilke forskjeller som 

eksisterer.  

 

Metode 

Denne oppgaven tar i bruk både primær og sekundærkilder, men hovedtyngden av 

oppgaven vil basere seg på primærkilder. Mange av disse kildene er publisert på engelsk, 

men en betydelig del av de er også publisert på arabisk. Mine arabiske språkkunnskaper er 

heller begrenset, til tross for at jeg forsøker å lære meg språket. Noen av mine 

primærkilder er derfor oversatt. Dette skaper utfordringer, da jeg selv ikke har mulighet til 

å verifisere at det som står i tekstene er korrekt oversatt. Videre er arabisk et språk som 

ikke er uproblematisk å oversette, mening kan gå tapt, ord kan ha forskjellig mening. I 

noen tilfeller er det også slik at ord og begreper ikke eksisterer i andre språk. 

I forordet til The Al Qaeda Reader som er en av kildene til denne oppgaven, så påpeker 

oversetter Raymond Ibrahim problemstillingene knyttet til å oversette mellom to så 

forskjellige språk som engelsk og arabisk. Her må man velge om man vil ha et språk som 

er elegant og flyter godt eller en mer nøyaktig oversettelse som hakker og som er mindre 

elegant i formen. Raymond sin løsning på dette er å fokusere på nøyaktighet framfor et 

engelsk språk som flyter godt.
4
  

I likhet med metoden til Raymond Ibrahim så benytter denne oppgaven seg av 

oversettelser som anses for å være nøyaktige. Dette gjør jeg gjennom å benytte meg av 

kilder som er oversatt og brukt i en akademisk sammenheng, altså at de er publisert i 

faglitterær bokform slik som antologien Al Qaida in its own words. Eller at de er publisert 

ved akademiske institusjoner som Combating Terrorism Center ved West Point som har 

oversatt flere av brevene som denne oppgaven bygger på. 

                                                           
4
 Ibrahim, Raymond: The Al Qaeda reader, sXV-XVI 
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Men det finnes også flere utfordringer en kun korrekt språklig oversettelse av kildene som 

denne oppgaven bygger på. Man må også kunne tolke kildene, noe som krever en god del 

bakgrunnskunnskap. Dette gjelder særlig brev og traktater som er publisert uten noe forord 

fra oversetter. Som et eksempel på dette er følgende utdrag fra Osama bin Laden sitt brev 

til Atiyatullah al-Libi oversatt av Counter Terrorism Center ved West Point:  

“When the global disbelief reaches the level of attrition, it would lead to its collapse; we would then engage 

in a conflict with the rulers, after they have been weakened following its weakness. We would then find the 

brothers there with their entire strength and energy.”
5
 

Uten tilstrekkelig bakgrunnskunnskap er det vanskelig å forstå at det Osama bin Laden sier 

er følgende: Når USA og Vesten er tilstrekkelig økonomisk belastet så vil de trekke seg ut 

av den arabiske verden. Først da kan vi fokusere på å styrte lederne av arabiske stater, noe 

som vil være enkelt når disse mangler militær og økonomisk støtte fra Vesten. Dette vil 

gjøre Al Qaida sine støttespillere i regionen motivert og klare til kamp.  

Tekstene som jeg benytter i denne oppgaven må derfor ikke kun oversettes språklig. De må 

også oversettes historisk, kulturelt og teologisk. Dette gjelder også kilder som er publisert 

på engelsk.  

Det virker som at det er en økende erkjennelse blant både Al Qaida og Den islamske staten 

at ikke alle deres potensielle støttespillere behersker det arabiske språk. Noe som medfører 

at begge organisasjonene har begynt å publisere stoff på engelsk. Flere av primærkildene i 

denne oppgaven er derfor ferdig oversatt av både Al Qaida og Den islamske staten, men til 

tross for dette så dukker de samme problemstillingen knyttet til de andre oversatte kildene 

opp. Målet er derfor at kunnskap knyttet til fagfeltet skal oppveie noe av den manglende 

språklige kompetansen. 

Kildene til denne oppgaven er valgt med det formål at de skal belyse problemstillingen til 

oppgaven. Altså at de skal fremheve ideologiske likheter og forskjeller og at de egner seg 

til bruk i en komparativ sammenheng.  

Ifølge Knut Kjelstadli er det å sammenligne kjernen i vitenskapelige forklaringer.
6
 I denne 

oppgaven så har komparasjonen en heuristisk dimensjon, altså at gjennom å sammenligne 

                                                           
5
 “Letter-from-UBL-to-Atiyatullah-Al-Libi-4-Translation.pdf,” accessed April 19, 2017, 

https://www.ctc.usma.edu/v2/wp-content/uploads/2013/10/Letter-from-UBL-to-Atiyatullah-Al-Libi-4-
Translation.pdf. 
6
 Kjelstadli, Knut: Fortida er ikke hva den en gang var, s265 
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så leter jeg etter ny kunnskap. Dette kalles også for «kontrast-orientert» historie.
7
 Siden 

mine forskningsobjekter tilsynelatende er så like som de er, så er det den såkalte forskjells-

metoden som denne oppgaven skal benytte, denne metoden søker å holde to objekter som 

er like på overflaten opp imot hverandre. Noe som skal gjøre at kontrastene kommer til 

syne. 

Når jeg skal benytte denne metoden så er det viktig å være bevisst på hvilke sider ved 

objektene som jeg sammenligner. Når vi bruker komparativ metode så sammenlikner vi 

ikke direkte, vi sammenlikner ikke alt, det vi sammenlikner er beskrivelser av objektene 

der noe er tatt med og noe er utelatt.
8
  

Jeg har forsøkt å løse denne problemstillingen gjennom å dele ideologien til mine 

forskningsobjekter inn i tre deler (variabler). Fiendebilder, virkemidler og idealsamfunn. 

Gjennom å holde disse opp imot hverandre vil forskjeller komme til syne. Disse vil jeg så 

sette inn i en større sammenheng.  

 

Kilder 

Primærkilder som denne oppgaven baserer seg på er tekster av Osama bin Laden, Ayman 

al-Zawahiri og Abu Musab al-Zarqawi. Disse kommer fra antologien Al Qaida in its own 

words,
9
 som er en samling med tekster fra de overnevnte personene, oversatt av blant andre 

Thomas Hegghammer og Gilles Kepel. Jeg vil også benytte meg av Messages to the world, 

the statements of Osama bin Laden,
10

 som er en samling av Osama Bin Laden sine 

uttalelser oversatt og samlet av Bruce Lawrence. The Al Qaida reader som er redigert og 

oversatt av Raymond Ibrahim vil bidra til drøftelsene rundt ideologien til Al Qaida. 

Jeg vil også benyttet meg av en rekke kilder som ikke er publisert i bokform, men som er 

lagt ut på internett som enkeltdokumenter. De mest sentrale av disse er Zarqawi sitt brev til 

Al Qaida sitt lederskap i 2004. Dette brevet er oversatt og publisert av det amerikanske 

utenriksdepartementet.
11

 

                                                           
7
 Kjelstadli, s264 

8
 Kjelstadli, s267 

9
 Red. Kepel Gilles. Milelli, Jean-Pierre: Al QAEDA IN ITS OWN WORDS. 

10
Red. Lawrence, Bruce: Messages to The World, the statements of Osama Bin Laden. 

11
 Bureau of Public Affairs Department Of State. The Office of Electronic Information, “Zarqawi Letter,” 

February 12, 2004, https://2001-2009.state.gov/p/nea/rls/31694.htm. 
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Zawahiri skrev også et svært sentralt brev til Zarqawi i 2005, oversatt og publisert av 

Combating Terrorism Center ved West Point.
12

 Zawahiri publiserte også i 2013 et 

dokument med tittelen General Guidelines for Jihad. Dette dokumentet ble publisert på 

engelsk av Al Qaida sin medieavdeling As-Sahab.
13

 

Counter Terrorism Center ved West Point har også oversatt og publisert dokumenter funnet 

i Bin Laden sitt skjulested i Abottabad. Et av disse brevene som Bin Laden skrev i 2010 er 

brukt som kilde.
14

 

Primærkilder knyttet til Den islamske staten består av dokumentet Management of 

Savagery, som er et strategidokument som er sentralt for Den islamske staten sin ideologi, 

dette er oversatt av Will McCants.
15

 

Jeg vil også benytte meg av et internettbasert arkiv av offisielle styringsdokumenter utstedt 

av Den islamske staten. Disse er samlet, oversatt og organisert av forskeren Aymenn 

Jawad Al-Tamimi.
16

 

Videre så vil Den islamske staten sin egen utgivelse Dabiq fungere som en sentral kilde. 

Dabiq blir utgitt på engelsk, og publiseres derfor ferdig oversatt. Magasinet har også som 

formål å påvirke, overbevise og indoktrinere støttespillere i Vesten og er derfor en svært 

informativ kilde knyttet til Den islamske staten sin ideologi. Mine utgaver av Dabiq blir 

publisert på nettstedet Clarion Project.
17

 

 

Tidligere forskning og litteratur 

Problemet som oppstår når det skal redegjøres for den tidligere forskningen på dette 

området er at det ikke er mye forskning som har blitt gjort. Al Qaida er en organisasjon 

                                                           
12

 “Zawahiri’s Letter to Zarqawi (English Translation) | Combating Terrorism Center at West Point,” accessed 
November 23, 2016, https://www.ctc.usma.edu/posts/zawahiris-letter-to-zarqawi-english-translation-2. 
13

 “Dr-Ayman-Al-Zawahiri: General-Guidelines-for-the-Work-of-jihad-En.pdf,” accessed April 19, 2017, 
https://azelin.files.wordpress.com/2013/09/dr-ayman-al-e1ba93awc481hirc4ab-22general-guidelines-for-
the-work-of-a-jihc481dc4ab22-en.pdf. 
14

 “Letter-from-UBL-to-Atiyatullah-Al-Libi-4-Translation.pdf.” 
15

 “Abu-Bakr-Naji-the-Management-of-Savagery-the-Most-Critical-Stage-through-Which-the-Umma-Will-
Pass.pdf,” accessed March 19, 2017, https://azelin.files.wordpress.com/2010/08/abu-bakr-naji-the-
management-of-savagery-the-most-critical-stage-through-which-the-umma-will-pass.pdf. 
16

 Aymenn Jawad Al-Tamimi, “Archive of Islamic State Administrative Documents,” Aymenn Jawad Al-
Tamimi, accessed April 6, 2017, http://www.aymennjawad.org/2015/01/archive-of-islamic-state-
administrative-documents. 
17

 “The Islamic State’s (ISIS, ISIL) Magazine | Clarion Project,” ClarionProject.org, September 10, 2014, 
http://www.clarionproject.org/news/islamic-state-isis-isil-propaganda-magazine-dabiq. 
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som det er forsket svært mye på, Den islamske staten er det også forsket noe på. Men det 

jeg har hatt problemer med å oppdrive er forskning med et komparativt fokus på de to 

organisasjonene. Dette er i tråd med det som lenge var et rådende syn både innenfor 

akademia og politikk. Salafist-jihadisme var en homogen ideologi. For eksempel så 

publiserte en av stjernene innenfor forskning på radikal islamisme, den franske professoren 

Olivier Roy en artikkel i 2008 hvor han hevdet at Al Qaida i Irak ikke kom til å utgjøre 

noen trussel når de amerikanske styrkene ble trukket ut av landet.  

Ifølge Roy så var det for mange i Vesten som insisterte på å se på Al Qaida som en 

territoriell organisasjon besatt av å utvise kristne og jøder fra Midtøsten i den hensikt å 

etablere et kalifat. Det var nytteløst å se på Al Qaida som en politisk organisasjon med mål 

om å erobre og kontrollere et område. Al Qaida var ingen forlengelse av det muslimske 

brorskapet, Hamas eller Hezbollah. Al Qaida var en ikke-territoriell global organisasjon 

ifølge Roy.
18

 

Det var ikke bare franske akademikere som undervurderte det som skulle bli Den islamske 

staten. I 2014 så uttalte daværende president Barak Obama at sammenlignet med Bin 

Laden sitt terrornettverk så var ISIL et juniorlag.
19

 Forskjellene mellom de to gruppene ble 

ignorert.  

De senere år har det derimot dukket opp noe relevant litteratur på området. 

Shiraz Maher utga i 2016 boken Salafi Jihadism, The History of an Idea. Den er basert på 

hans doktorgrad ved Centre for the Study of Radicalisation ved Kings College i London. 

Maher sin bok omhandler den salafist-jihadistiske ideologien, en ideologi han deler opp i 

fem bolker. Jihad som omhandler en religiøst sanksjonert kamp, både innvendig og ved 

krigføring, Takfir som omhandler bannlysning av andre muslimer, Al-Wala, Wa-L-Bara 

som omhandler skillet mellom de troende og ikke troende, Tawhid som omhandler guds 

enhet eller monoetisme, Hakimiyya som er et begrep som ble utvidet av Abu Ala Mawdudi 

og som kan betegnes som et bindeledd mellom gud og sharialovene.  

                                                           
18

 “NPQ,” accessed November 25, 2016, http://www.digitalnpq.org/articles/global/250/03-06-
2008/olivier_roy. 
19

 https://www.facebook.com/FactChecker, “Spinning Obama’s Reference to Islamic State as a ‘JV’ Team,” 
Washington Post, accessed April 26, 2017, https://www.washingtonpost.com/news/fact-
checker/wp/2014/09/03/spinning-obamas-reference-to-isis-as-a-jv-team/. 
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Ifølge Maher så er salafist-jihadisme en kompleks religiøs ideologi som tror på progresjon 

gjennom regresjon.
20

 Idealsamfunnet skal formes gjennom å gjenopplive Islam sine tre 

første generasjoner. Disse generasjonene ses på som markører for både renhet og 

autentisitet, de såkalte al-salaf al-salih eller fromme forfedrene.
21

 

De største endringene innenfor ideologien har ifølge Maher oppstått i tilknytning til krig. 

Den Sovjetiske invasjonen av Afghanistan skapte konseptet knyttet til fremmedkrigere og 

gjenopplivet ideen om jihad.
22

  Krigene i Irak og Afghanistan som fulgte i kjølvannet av 

angrepet mot World Trade Center i 2001, førte til mer utvikling. På grunn av disse oppstod 

det en selvbevisst doktrine som ønsket å både konfrontere Vesten, men også å samle støtte 

blant muslimer til sin sak. 

Borgerkrigen i Syria har medført enda en utvikling. I hovedsak gjennom fremveksten av 

Den islamske staten som Maher karakteriserer som den mektigste salafist-jihadistiske 

bevegelsen i historien. 

I artikkelen Debates within the family tar Reuven Paz opp et skille innenfor for den 

salafist-jihadistiske ideologien som han hevder oppstod som følge av angrepene i London 

og Amman i 2005, og den pågående kritikken mot drapene på sivile sjiamuslimer i Irak. 

Ifølge Paz så har det i kjølvannet av dette formet seg to «skoler» innenfor det globale jihad. 

På den ene siden står tilhengerne av den såkalte «Zarqawi doktrinen», skapt av lederen for 

Al Qaida i Irak, Abu Musab al-Zarqawi. Disse er i hovedsak saudi-arabiske salafi-

jihadister og argumenterer for bruk av ubegrenset vold mot alle motstanderne av deres 

egen ideologi. På den andre siden står Abu Muhammed al-Maqdisi og Abu Basir al-Tartusi 

som argumenterer for en mer regulert og moderat voldsbruk enn tilhengerne til Zarqawi.
23

 

Artikkelen til Paz ble skrevet i 2008 og han lar derfor to interessante spørsmål henge åpent. 

På hvilken side av denne konflikten står lederskapet i den sentrale Al Qaida? Og på 

hvilken side står lederen av Den islamske staten i Irak (ISI) Abu Umar al-Baghdadi? 

I artikkelen Destructive Doctrinarians beveger Brynjar Lia seg i det samme landskapet 

som Reuven Paz. Lia drøfter kritikken som den Al Qaida tilknyttede jihadisten Abu Musab 

al-Suri har framført mot det han ser på som trangsynte og intolerante salafister innenfor 

                                                           
20

 Maher, Shiraz: Salafi-Jihadism- The History of an Idea, s207 
21
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22
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23
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jihadist familien. Disse har vært aktive i Afghanistan og Algerie. I Afghanistan kom 

uenigheten til utrykk gjennom ideologiske diskusjoner som pågikk fra 1996 til 2001 og 

som dreide seg om Taliban var tilstrekkelig islamske til at deres stat kunne omtales som et 

islamsk emirat som det var verdt å kjempe for.   

Årsakene til at salafister er fiendtlig innstilt til Taliban er flere. Blant annet så tilhører 

Taliban den såkalte Hanafi-skolen innenfor islam, som mange salafister ikke anerkjenner. I 

tillegg er de tolerante ovenfor sufi-templer og andre såkalte «innovasjoner» innenfor 

troen.
24

 Enkelte av salafistene blant de såkalte araber-afghanerne gikk til og med så langt 

som å hevde at det var ulovlig å slåss sammen med Taliban, da dette ville medføre at de 

slåss under et vantro banner.
25

 Disse synspunktene er åpenbart i strid med meningene til 

lederskapet i det sentrale Al Qaida som så på Taliban som en nær alliert. 

Brynjar Lia konkluderer med at det finnes liten tvil knyttet til om salafistisk påvirkning har 

forandret den ideologiske karakteren til jihadismen siden starten på 90-tallet, en påvirkning 

som har fjernet Said Qutb sin dominans på den militante islamistiske retorikken. Dette har 

fjernet noe av den politiske dimensjonen innenfor jihadistisk ideologi, og har svekket deres 

muligheter til å alliere seg med andre politiske krefter. Ifølge Lia var det mest sentrale i al-

Suri sin kritikk av salafistene, deres fokus på bekjempelse av avvikere og u-islamske 

sekter, noe som ville medføre at det globale islamske opprøret ville bli elitistisk, marginalt 

og dømt til å mislykkes.
26

 

Det som er denne oppgaven sitt særpreg er knyttet til problemstilling, kilder og 

avgrensning. Fordi dette er en historisk oppgave, så vil den ikke kun identifisere de 

ideologiske forskjellene mellom Den islamske staten og Al Qaida, slik Shiraz Maher gjør, 

men også forsøke å identifisere når og hvor disse forskjellene oppstod. Og fordi 

avgrensningen går helt fram til 2015 så vil den kunne følge Reuven Paz sin hypotese helt 

fram til en konklusjon, noe han selv ikke kunne gjøre i 2008. Det samme gjelder 

argumentasjonen til Brynjar Lia, som det er mulig å svekke eller å underbygge gjennom å 

også vurdere primærkilder knyttet til Den islamske staten. Sett i lys av dette så håper jeg at 

denne oppgaven vil bidra med kunnskap som er både ny og nyttig på dette viktige 

forskningsområdet.  

                                                           
24
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Kapittel 2. Islam og politikk, fra religion til ideologi 

Dette kapittelet omhandler framveksten av den islamistiske ideologien. Jeg vil særlig 

fokusere på den blandingen av politikk og religion som ideologien representerer og 

utfordringene som bruken av islamisme begrepet fører med seg.  Hassan Al Banna, 

Mawlana Mawdudi og Said Qutb er sentrale personer når innholdet i politisk islam skal 

drøftes. Det går en rød tråd fra aksjonisten Al Banna og teoretikeren Mawdudi fram til Said 

Qutb, som regnes som en av de ideologiske gudfedrene til bevegelser som Al Qaida og 

Den islamske staten. Både verdensbildet og begrepene som disse tre menneskene 

konseptualiserte lever helt fram til vår egen tid. 

 

Islamisme, et problematisk begrep 

Fram til den islamske revolusjonen i Iran i 1979 var begrepet islamisme synonymt med 

religionen islam, både blant akademikere og mannen i gaten. Men med Ayatollah 

Khomeini sin maktovertakelse i Iran endret dette seg. Denne religiøse revolusjonen skapte 

den første «islamistiske» staten på 1900-tallet og blandet politikk og religion på en ny 

måte. For å studere dette fenomenet ble det derfor nødvendig å utvide begrepsbruken.   

Islamsk fundamentalisme, radikal islam, politisk islam og islamsk vekkelse er alle 

begreper som vokste fram i kjølvannet av den Iranske revolusjonen.  Denne myriaden av 

begreper gjorde det ikke lettere å forstå dette fenomenet. Det var først i kjølvannet av 

terrorangrepene mot World Trade Center den 11 september 2001 at begrepsbruken ble mer 

enhetlig. Utover 2000-tallet ble begrepet islamisme brukt stadig mer, både i akademiske 

kretser og blant journalister når man skal beskrive koblingen mellom politikk og islam og 

den ideologien som springer ut av dette.  

Men til tross for at begrepet blir brukt oftere, er det fortsatt utfordringer knyttet til det. 

Særlig når det gjelder å definere innholdet i den islamistiske ideologien. Et eksempel på 

dette finner vi hos den danske professoren Mehdi Mozzafari fra universitet i Aarhus. Ifølge  

Mozzafari, gjengitt av Øystein Sørensen så er islamisme : 
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 «en religiøs ideologi med en holistisk tolkning av islam, hvor det endelige målet er 

erobringen av verden gjennom bruk av alle tilgjengelige midler» 
27

    

Det problematiske med Mozzafari sin tolkning er at det beskriver en mengde 

organisasjoner og bevegelser som benytter seg av vidt forskjellige strategier og 

virkemidler, under samme paraply.  

Mozzafari sin definisjon er for eksempel fullstendig korrekt når den skal beskrive 

organisasjoner som Al Qaida og Den islamske staten. Men det blir vanskeligere å hevde at 

Tyrkias regjeringsparti AKP, eller Tunisias regjeringsparti Ehnada , som begge blir regnet 

som islamistiske partier, har som målsetning å erobre verden gjennom bruk av alle 

tilgjengelige virkemidler.    

Og dette er det utfordrende med selve begrepet islamisme. Man har ett begrep for å 

beskrive et mangfold av forskjellige retninger som springer ut av bred ideologi. På den ene 

siden har man bevegelser som jobber nedenfra og opp for å endre samfunnet, enten ved 

hjelp av sosialt og humanitært arbeid, eller ved bruk av demokratiske virkemidler. Disse 

organisasjonene inkluderer som nevnt det tyrkiske AKP, det tunisiske Ehnahda og det 

egyptiske muslimske brorskapet. På den andre siden av det vi kan kalle for «islamisme» 

skalaen finner vi de globale jihadistiske terrororganisasjonene. Her er de mest kjente 

eksemplene Al Qaida og Den islamske staten. Disse gruppene bruker alle tilgjengelige 

midler, inkludert terror for å forsøke å nå sin målsetning om globalt herredømme. Midt 

imellom disse finner vi de nasjonale militante islamistiske organisasjonene. Eksempler på 

disse er det palestinske Hamas og det libanesiske Hezbollah. Som kombinerer bruk av 

sosialt og humanitært arbeid og demokratiske virkemidler med væpnet kamp og bruk av 

terror. Det interessante her er at de organisasjonene som passer best til Mozzafari sin 

definisjon, Al Qaida og Den islamske staten, ikke anerkjenner at de andre islamistiske 

organisasjonene kan betegnes som muslimske. Dette begrunnes med at demokrati og 

nasjonalisme er menneskeskapte forestillinger og dermed en forbudt innovasjon som ikke 

er forenelig med islam. Den islamske staten er mer kompromissløse enn Al Qaida på dette 

punktet. Og i sitt propagandatidskrift Dabiq går de til og med så langt som å hevde at de 

svært puritanske og konservative medlemmene av Taliban er vantro.
28

 Taliban hevder selv 
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å slåss for frigjøringen av Afghanistan, de har derfor et nasjonalistisk element og dette er 

sammenlignbart med avgudsdyrkelse ifølge Den islamske staten.  

 

Strukturalisme eller kulturalisme 

Innenfor akademia så eksisterer det to dominerende tankeretninger som forklarer 

islamismens framvekst på forskjellig måte, kulturalistene og strukturalistene.  

Kulturalistene fremhever kultur som den viktigste drivkraften bak politisk islam. Bernard 

Lewis er en av de mest kjente tilhengerne av denne retningen, som ser på politisk islam 

som en naturlig manifestasjon av den islamske religionen og dens historie. På den andre 

siden hevder strukturalistene med Michael Fischer i førersetet at materielle, 

sosialøkonomiske og politiske forhold er den drivende kraften bak islamismens 

framvekst.
29

 Begge disse retningene kan sies å ha gode argumenter som ikke nødvendigvis 

ikke utelukker hverandre. Islam er som Øystein Sørensen påpeker: 

en religion med et gudsbegrep, med hellige skrifter, teologisk funderte trosforestillinger og 

ritualer. Islam er også en religion med mange retninger, en religion uten noen sentral 

lærestol, uten noen pave som kan fortelle de troende hva som til enhver tid er korrekt 

oppfatning av troen
30

 

Men islam er også en religion med et helhetlig system for lover og regler. Der 

kristendommen har de ti bud, har islam noe langt mer omfattende gjennom sin Sunnah og 

sine sharia-lover. Sharia-lovene dekker alle guds påbud og forbud knyttet til menneskelig 

oppførsel, men sharia dekker også mer. Framfor å kun befatte seg med moralske spørsmål 

så strekker lovene seg langt inn i det vi i dag vil definere som det politiske domenet ved at 

de omfatter lovgivning knyttet til ekteskap, arverett, strafferett og eiendomsrett
31

. Det går 

derfor an å argumentere for at religionen islam er så helhetlig som kulturalistene vil ha det 

til. 

Men til tross for dette så representerer islamismen også noe annet. Mens religionen Islam 

oppstod på slutten av 600-tallet i dagens Saudi-Arabia. Så er den moderne islamismen et 

relativt nytt fenomen, som oppstod med fremveksten av det muslimske brorskapet i Egypt 
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på 1920-tallet. I motsetning til Islam som er en religion, så framstår islamismen som en 

politisk ideologi som henter sin legitimitet gjennom bruk av religion. Den blir en politisk 

ideologi ikke kun fordi den legitimerer seg gjennom bruk av religion, men fordi den legger 

til grunn en særskilt fortolkning av denne religionen
32

. Og dette er det sentrale elementet, i 

de 1300-årene som religionen islam har blitt praktisert, har den både utviklet seg i 

forskjellige retninger og blitt tolket på forskjellige måter. For eksempel så har islam fire 

anerkjente lovskoler som alle har sine forskjellige fortolkninger av sharia-lovene. Og 

konsepter som idjtihad som betyr at lovtekster kan fortolkes, har gjennom historien vært i 

konflikt med taqlid som betyr at lovtekstene skal leses bokstavelig.
33

 Ut av alle disse 

forskjellige strømningene har islamistene sine egne tolkninger. Tolkninger som de alle 

hevder er den ene sannhet, og som blir brukt til å legitimere politiske løsninger for alle 

områder av samfunnet. Dette forvandler islamismen fra å være en religiøs ideologi til å bli 

en politisk ideologi med totalitære trekk.  

Men dersom vi skal bli klokere på dette er det nødvendig å se nærmere på de ideologiske 

røttene, hvilke fortolkninger blir lagt til grunn for de politiske løsningene, og i hvilken 

kontekst, er nødvendig dersom vi skal forstå betydningen av ideologien. 

 

Det muslimske brorskapets grunnlegger 

Med det Ottomanske rikets kollaps i etterkant av første verdenskrig var scenen satt for 

kampen mellom to vidt forskjellige ideologier. Et system basert på islamsk universalisme 

som arbeidet for et nytt kalifat, og nasjonalismen som holdt historie, språk og territorium 

som fundamentet for politisk utvikling. Det er i dette skismaet islamismen som ideologi 

utviklet seg. Det er viktig å merke seg at verden endret dramatisk form i første halvdel av 

1900-tallet, europeiske imperier gikk i oppløsning og endret form til nasjonalstater, mens 

det i territoriene til tidligere kolonier ble opprettet nye stater. For den arabiske verden 

skapte avtalen i 1916 mellom franskmannen Francois Georges-Picot og engelskmannen 

Mark Sykes en rekke nye nasjoner, etter hvert som disse nye nasjonalstatene konsoliderte 

seg vokste debatten mellom politiske krefter som ønsket en islamsk versjon av 

nasjonalstaten og krefter som ønsket at arabisk nasjonalisme skulle være disse nye 

nasjonenes fundament.  
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I Egypt ble denne debatten eksemplifisert gjennom tankene til Hassan Al Banna, en 

egyptisk lærer. Al Banna var født inn i en religiøs familie og han så tidlig med mistro på 

den sekularisering som foregikk i det egyptiske samfunnet. Han var kritisk til innsatsen det 

legendariske Al Azahr universitetet gjorde for å hindre denne utviklingen
34

. I begynnelsen 

holdt Al Banna taler og forelesninger, budskapet han her fremførte var et som inneholdt 

anti-kolonialisme, motstand mot Vesten og Dawa som kan oversettes som en form for 

misjonsvirksomhet
35

. Etter å ha fått gehør for sine ideer stiftet han i 1928 det muslimske 

brorskapet. Brorskapet var i sin begynnelse mer en sosial bevegelse enn en religiøs en.  Al 

Banna definerte selv brorskapet som  

En salafistisk bevegelse, en ortodoks retning, en sufi virkelighet, en politisk organisasjon, 

en idrettsklubb, en vitenskapelig og kulturell forening, en økonomisk bedrift og en sosial 

ide.  Det tydelige med Banna sin definisjon av brorskapet er den holistiske eller helhetlige 

visjonen. En visjon som er et kjennetegn ved den islamistiske ideologien. Men I 

motsetning til intellektuelle ideologer som Sayid abu ala Mawdudi og Said Qutb hadde 

ikke Al Banna noen helhetlig politisk visjon.  

Han var med på å indoktrinere medlemmer gjennom artikler i pamfletten Vasail eller 

meldinger, disse tekstene oppsummerte brorskapets arbeid opp mot egyptiske myndigheter 

og deres forsøk på å få disse til å reformere samfunnet, eller de omhandlet ideer omkring 

plikter og ansvar knyttet til medlemskap i brorskapet
36

  

Hans rolle kan derfor defineres mer som en aksjonist enn som en politisk teoretiker. Han 

var ikke spesielt opptatt av oppbyggingen av den islamske staten, men han var derimot 

opptatt av å plassere islam i forhold til andre ideologier som kjempet om folkets gunst i 

Egypt på 1930-tallet. Dette er et sentralt punkt, som blir lettere å illustrere ved hjelp av 

Banna sine egne ord. Sitatet er langt, men det er svært informativt når vi skal forsøke å 

forstå hvordan Banna gjør islam til en ideologi på linje med kommunisme, fascisme og 

liberalisme:  

«Den største verdien til et kommunistregime er deres prinsipp om likhet, deres fordømmelse av klasser, og 

kampen mot privat eiendomsrett som er årsaken til disse forskjellene. Dette er forestillinger som er til stede i 

muslimens sinn, han er bevisst disse prinsippene og sjelen hans blir fylt av dem idet han setter sin fot 
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innenfor moskeen. Idet han setter sin fot innenfor moskeen innser han at den tilhører gud og ingen av hans 

skapninger, han vet at han er lik alle andre som er tilstede samme hvem de er, her er ingen store, ingen små, 

ingen høye, ingen lave, ingen grupper og ingen klasser. Og når muezzinen lyder «nå er det bønnetid» så 

former de en lik masse, en kompakt blokk bak imamen. Ingen kneler uten at imamen kneler, ingen legger seg 

ned uten at imamen legger seg ned, ingen beveger seg uten at imamen beveger seg. Dette er det eneste 

positive med et diktatur, enhet og orden under framtoningen av likhet. Imamen er selv begrenset gjennom 

lærdommene og reglene for bønnen, og hvis han snubler eller gjør en feil i sin lesning eller i sine handlinger, 

så er alle de bak ham pliktige til å fortelle ham om feilen og å få ham tilbake på riktig spor under bønnen, og 

imamen er pliktig til å følge disse rådene, dette er det som er det mest tiltrekkende med demokratiet. Hvordan 

kan da disse styreformene være overlegne islam, som utrolig nok forener alle deres dyder og unngår deres 

synder?»
37

 

Som vi ser var Al Banna tydelig på å plassere islam som en politisk ideologi blant de 

vestlige ideologiene som dominerte hans samtid. Utover 1930-tallet ble han også mer uttalt 

i sine krav om islamiseringsprosesser i det egyptiske samfunnet. Disse kravene tok en 

militant retning gjennom at brorskapet opprettet et hemmelig apparat som var trent i bruk 

av voldelige midler. I 1948 ble Egypts statsminister drept av et medlem av brorskapet og 

året etter møtte Al Banna samme skjebne. Brorskapet levde dog videre og skulle utvikle 

seg til å bli politisk maktfaktor over hele Midtøsten.  Der Hassan Al Banna kan ses på som 

en aksjonist mer enn som en teoretiker i utformingen av den islamistiske ideologien 

presenterte indisk/pakistanske Mawlana Mawdudi et langt mer helhetlig og gjennomtenkt 

rammeverk for hvordan den islamistiske staten skulle se ut. 

 

Islamismens teoretikere 

Mawdudi var religionsfilosof, forfatter og politisk leder. I 1941 grunnla han det politiske 

partiet Jamaat-i islami
38

 som i likhet med det muslimske brorskapet i Egypt regnes som en 

av de to orginale islamistiske organisasjonene. Mawdudi var kritisk til nasjonalisme, i hans 

øyne skapte denne ideologien både rasisme og kolonialisme. Og den stod i sterk kontrast til 

det universale grunnprinsippet til den islamske sivilisasjonen, altså at alle mennesker er 

like under gud, uavhengig av hudfarge, språk og nasjonalitet.  Mawdudi befant seg i et 

lignende ideologisk terreng som Hassan Al Banna, de var begge opptatt av det helhetlige 

aspektet knyttet til islam, og at sharia-lovene skulle utgjøre bærebjelken i samfunnet.  
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Mawdudi ble beundret av islamister verden over for sin urokkelige overbevisning til tross 

for at dette kunne skaffe ham problemer med styresmaktene, denne overbevisningen var 

delaktig i at han ble en av de mest innflytelsesrike islamistiske ideologene. En innflytelse 

som dokumenteres ved at han var en av få ikke arabiske tenkere som fikk sine tekster 

oversatt til arabisk
39

. Mawdudi sine tekster ble utgitt av et forlag som var stiftet av det 

muslimske brorskapet i 1950, noe som gav brorskapet tilgang til hans sammenhengende og 

dyptgående politiske analyser. Men i motsetning til Al Banna så konseptualiserte Mawdudi 

disse tankene i langt større grad. Han lagde med andre ord et teoretisk rammeverk for 

utviklingen av den islamistiske ideologien.
40

 Hvor staten skulle styres av det han definerte 

som et «teo-demokrati»
41

 

 

En guddommelig stat 

Bærebjelken i hans politiske teori er at herredømme utelukkende kan tilhøre Gud. Ingen 

materiell politisk enhet kan fylle dette rommet. All politisk virksomhet må derfor ha som 

målsetning å jobbe for å innføre guds vilje på jorden. Med denne grunnfilosofien i bakhånd 

utformet Mawdudi retningslinjer for det som ble hans hovedanliggende, den «islamske 

staten», en slik stat var ifølge Mawdudi målet for den politiske bevegelsen. Når en islamsk 

stat ble opprettet så ville den ifølge Mawdudi vise: 

hvordan den guddommelige rettledning fører til rimelighet og rettferdighet, reformer og oppbyggelse, en 

omsorgsfull og effektiv administrasjon, sosial velferd, fred og orden, en høy moralsk standard for offentlige 

ansatte, dyd og rettskaffenhet i den indre politikk, ærlighet i utenrikspolitikken, sivilisert adferd i krig, 

integritet og lojalitet i fred.
42

 

Mawdudis målsetning med denne staten, var at når andre så dens perfeksjon, så ville den 

fungere som en inspirasjon og som et forbilde. Istedenfor en statsdannelse ville den derfor i 

praksis fungere som en sivilisasjonsdannelse.  

Islam kunne ikke betegnes som en religion på linje med andre religioner. Islam var ifølge 

Mawdudi, politikk, lovgivning, vitenskap, helse, psykologi og humanisme. Det var et 
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system som ikke diskriminerte på bakgrunn av rase, språk eller ytre faktorer. Muslimer var 

ikke kun følgerne av religionen islam, men nær sagt alt som fantes i den fysiske verden. Å 

være en muslim vurderte Mawdudi som en som følger guds lover. Og siden totaliteten til 

Gud var altomfattende, så inkluderte den også naturlover og naturfenomener. I 

forlengelsen av dette kunne derfor steiner som ble styrt av tyngdekraften regnes som 

muslimer, sharia-lovene lå til grunn for tyngdekraften, og alt som fulgte tyngdekraften 

fulgte derfor guds lov og kunne defineres som muslimsk. Denne analogien omhandlet også 

andre fysiske objekter som ble styrt av naturlover. Naturlovene ble til guds lover, og alt og 

alle som fulgte disse lovene kunne inkluderes i det muslimske felleskapet. Konsekvensen 

av dette var at steiner, planeter, stjerner og atomer kunne regnes som muslimske. Det var 

derfor ikke slik at muslimene utgjorde noen minoritet på jorden, det var ikke-muslimer 

som utgjorde en bitteliten minoritet i hele universet.  

Partiet Jammaat ble etablert med den hensikt å vitne om denne totaliten. Ifølge han selv 

fantes det bare en sannhet, til denne sannheten oppfordret han alle islamske-bevegelser å 

knytte seg, til det han kalte «det sanne islamske idealet og målet»
43

 

I Mawdudis islamske stat skulle bare gud ha myndigheten, for å illustrere dette brukte han 

begrepet Hakyiama, et begrep som symboliserer mellomleddet mellom gud og 

sharialovene, og med dette at sharialovene utrykker guds vilje. Men guds vilje kunne ikke 

bare implementeres på jorden gjennom et lovverk. Noen måtte håndheve lovverket og 

fungere som guds ambassadører på jorden, dette var folkets oppgave. Dette er et viktig 

punkt, sosiale situasjoner kunne endre seg og politisk autoritet kunne tilhøre sultaner, 

konger, presidenter og statsministre, men mennesker kunne aldri ha herredømme over 

andre mennesker, herredømmet kunne kun tilhøre gud. Forestillingen om Hakyiama og 

guds herredømme er en ide som fikk mye resonans blant andre islamister, blant andre Said 

Qutb. Denne forestillingen reflekterer også et av fundamentene til islamismen som 

ideologi, altså at når mennesket som den imperfekte skapningen det er skal lage sine egne 

lover og organisere sine egne samfunn er tyranni, sult og krig uunngåelig.  

Mawdudis svar på denne problemstillingen var det han kalte for et «teo-demokrati»,
44

 som 

skulle utrykke blandingen mellom et gudommelig og et demokratisk styresett. Her er det 
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viktig å merke seg at Mawdudi sitt demokrati ville sett vidt forskjellig ut fra de vestlige 

liberale demokratiene. Fokuset her var ikke på personlig frihet og politisk mangfold, men 

heller på religion og det islamske systemet. Guds enhet (Tawhid), profeten Muhammeds 

budskap (Risala), og kalifatet (Khilafa) skulle være dens bærebjelker. Befolkningen i 

Mawdudis sitt teo-demokrati skulle også få muligheten til å avsette enhver politisk 

autoritet som ikke oppfylte sine oppgaver i henhold til staten sine bærebjelker. Og metoden 

han foreskrev å bruke her var itijihad. Som nevnt tidligere er ikke Itijihad et 

ukontroversielt begrep innenfor islamsk teologi. Itijihad omhandler tolkning av religiøse 

lover, en prosess som de dominerende islamske lovskolene hevder ble unnagjort fram til 

1000-tallet. En tilsvarende oppfatning er at itijihad forutsetter inngående kunnskap knyttet 

til sharia, en kunnskap som ingen har vært i besittelse av i de siste tusen årene. Mot dette 

demokratiserte Mawdudi prosessen knyttet til itijihad, ikke bare var døren til lovtolkning 

åpnet, men den var nå også tilgjengelig til personer uten formell religiøs kompetanse. Dette 

skulle bli symbolet på den sunni-muslimske fundamentalismen. Og det skulle også 

muliggjøre støtte til argumenter om den religiøse lovligheten av selvmordsbombere og 

andre voldelige virkemidler som jihadister har blitt kjent for å benytte seg av.  

Mawdudi sin betydning for utviklingen av den radikale islamismen er mye debattert. På 

den ene siden så oppnådde han aldri sin drøm om en islamsk stat, på den andre siden så 

konseptualiserte han og videreutviklet tankene til sine forgjengere i langt større grad enn 

det som var blitt gjort tidligere. Han lanserte også nye tolkninger knyttet til religiøse 

konsepter som andre bygget videre på. Begreper som hakimyia og jahaliya ble plukket opp 

av blant annet Said Qutb og kan betegnes som sentrale komponenter i det verdensbildet 

som både den Islamske Staten og Al Qaida er tilhengere av.  

Hittil har vi drøftet islamismen og dens tankegods i generelle vendinger.  Men dersom vi 

skal komme nærmere den ideologien som ISIL og Al Qaida sverger til, er det nødvendig å 

ta et grundigere blikk på en mann, den egyptiske pedagogen Said Qutb. 

 

Den militante islamismens far 

Qutbs påvirkningskraft på militant islamisme er behørig dokumentert. Ifølge en rapport 

skrevet av Petter Nesser og publisert ved Forsvarets forskningsinstitutt  ble tekster av Qutb 

funnet i sammenheng med alle vellykkede og mislykkede terrorangrep i Europa mellom 
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2000-2010.
45

 Og ifølge arbeidet til kommisjonen som fikk som oppgave av daværende 

president Georg W Bush og den amerikanske kongressen å granske terror angrepene mot 

USA den 11 september 2001, et meget omfattende arbeid som inkluderte intervjuer av 

1200 mennesker i 10 forskjellige land, og en gjennomgang av 2,5 millioner sider med 

dokumentasjon, konkluderer kommisjonen med at Said Qutb er svært sentral i den 

ideologiske oppbygningen til Al Qaida
46

. Qutb sin påvirkning på jihadismen er ikke bare 

demonstrert gjennom kvalitativ forskning, altså at den er påpekt og dokumentert av en lang 

rekke eksperter. Det siste tiåret så har det også kommet kvantitative studier som 

dokumenterer hans betydning for utviklingen av den militante islamismen.  

En studie ved Combating Terrorism Center ved West Point i 2006 undersøkte kjente 

jihadistiske databaser hvor propaganda tekster ble publisert. Her brukte man algoritmer til 

å undersøke hvilke personer som ble oftest referert til. Ikke uventet toppet Said Qutb listen 

over de moderne ideologene som oftest ble referert til.
47

 Qutb skapte altså et ideologisk 

fundament for organisasjoner som den Islamske Stat og Al Qaida, men hva består dette 

fundamentet av? 

Said Qutb ble født i 1906 i Asayut provinsen i Egypt. I 1933 etter å ha fullført sine 

lærerstudier, begynte han i likhet med Hassan Al Banna å jobbe for det egyptiske 

undervisningsdepartementet. I 1948 reiste han til USA med et toårig stipend fra 

myndighetene. Dette oppholdet fungerte som en religiøs oppvåkning for ham og ved sin 

hjemkomst i 1952 så meldte han seg inn i det muslimske brorskapet.
48

I 1954 ble Qutb 

dømt til 15 år i fengsel i etterkant av et mislykket attentat mot den egyptiske presidenten 

Gamal Abdel Nasser. 
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Milepæler 

I fangenskap skrev Qutb en rekke bøker som fikk stor innflytelse i den arabiske verden. 

Den mest kjente av disse, Milepæler blir av mange regnet som en av de mest 

innflytelsesrike arabiske bøkene skrevet på 1900-tallet. Og den fortsetter å inspirere 

islamister den dag i dag. I Milepæler legger Qutb fram sine tanker om det forfallet han 

hevder den vestlige materialismen medfører, og det autoritære samfunnet som den 

sekulære arabiske nasjonalismen skaper. De moderne samfunnssystemene feiler fordi de er 

menneskeskapte.  

Qutb var inspirert av Mawdudi, og det kan hevdes at det var fra Mawdudi at hans interesse 

for forestillingen om jahaliya først oppstod
49

,  Dette begrepet utviklet seg til å bli det mest 

sentrale elementet i hans verdensbilde, og er viet stor plass i Milepæler. Jahaliya er et 

begrep fra Koranen som referer til verden før islam sin fremvekst, direkte oversatt så betyr 

det ignoransens tidsalder.
50

 For Qutb så representerte begrepet den kulturelle, politiske og 

moralske sykdommen som han hevdet hadde smittet samfunnet, verden var delt i to, på den 

ene siden så kunne man omfavne islam totalt og leve i henhold til sharia-lovene, eller så 

kunne man leve i jahaliya, det fantes ingen middelvei. De som fikk plass innenfor begrepet 

var sekulære arabiske regimer og det han definerte som pseudo-religiøse korrupte 

monarker.
51

 Jahaliya omfavnet også vestlige verdier som sekularisme, materialisme, 

individualisme og kapitalisme som Qutb fryktet ville påvirke muslimene. Det farlige med 

hans bruk av begrepet var at han strakk det lenger enn kun som en moralsk dom over 

samfunnet han levde i. Qutb koblet jahaliya direkte til nødvendigheten av å drive jihad 

mot det han definerte som vantro muslimske ledere. Dette representerte et brudd med det 

som opp til da hadde vært den konvensjonelle islamske tankegangen. Konsensusen fram til 

dette hadde vært at når en muslimsk leder ikke håndhevde sharia-lovene i stor nok grad, så 

var muslimene pliktige til å informere vedkommende om dette, men de skulle ikke gjøre 

mer. Å motarbeide eller kjempe mot lederen ville føre til Fitna som er en stor synd 

innenfor islam. Det var ikke de troendes oppgave å felle moralske dommer overfor 

muslimske ledere, denne oppgaven tilhørte Gud.  
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I kontrast til dette så hevdet Qutb at de troende både var pliktige til å påse at muslimske 

ledere styrte i henhold til sharia men også pliktige til å bekjempe dem dersom de motsatte 

seg dette.
52

 Med andre ord var nå den jevne muslim ansvarlig for å påse at menneskene 

rundt ham fulgte korrekt religiøs oppførsel, hvis ikke kunne resultatet bli takfir som betyr 

bannlysning. Dette fokuset på takfir og den prominente stillingen det har fått hos jihadister, 

blir sett på som et eksempel på Qutb sin direkte påvirkning på disse gruppene. 

Ifølge Eugene Rogan, mente Qutb at islam som det fullkomne utrykk for guds orden 

representerte den eneste veien til menneskelig frihet. Dermed var guds lover representert 

ved sharia-lovene de eneste gyldige. Qutb hadde med andre ord, skapt en 

frigjøringsteologi
53

. Hans kritikk av vestlige kolonimakter og autoritære arabiske regimer, 

hadde resonans blant muslimer. Men påvirkningskraften bestod ikke kun i å påvise et 

problem, Jahaliyya, som hans tilhengere kunne gjenkjenne, han lanserte også en løsning. 

En løsning hvor muslimsk overlegenhet var den røde tråden: 

Omstendighetene forandrer seg. Selv om muslimen lider nederlag når det kommer til fysisk makt, vil ikke 

hans følelse av overlegenhet endres. Så lenge han er troende, vil han se ovenfra og ned på overmakten. Han 

vil være sikker på at det dreier seg om en forbigående periode, og at troen uunngåelig vil seire igjen. Selv om 

han risikerer å bli angrepet, vil han ikke bøye hodet. Alle mennesker skal dø, men han skal dø martyrdøden. 

Han forlater denne jorden og kommer til paradisets hage, mens hans erobrer kommer til helvete
54

  

Qutb ønsket å forstå islam på islam sine betingelser, ikke gjennom konteksten til andre 

moderne ideologier. I motsetning til Hassan Al Banna fjernet han nasjonalisme fra 

vokabularet sitt. Han mente at muslimer skulle være lojale kun mot islam og gud. Samtidig 

var han gjennom sin definisjon av Jahaliya, en av få innenfor islamsk historie som 

deklarerte den islamske verden for ikke å være islamsk.  

I 1965 erklærte Nasser at han hadde avdekket et komplott mot det egyptiske regimet. 

Myndighetene hevdet at de hadde funnet kopier av Qutbs bok «Milepæler» i tilknytning til 

alle arrestasjoner som var gjort. Qutb ble dømt til døden, og i 1966 ble han henrettet
55

. Ved 

å bli henrettet ble ikke bare Said Qutb en martyr, for mange ble dødsdommen hans en 

bekreftelse av sannheten i tekstene hans, som ble mer populære etter hans død enn mens 

han levde. Både Milepæler og hans kommentarverk om koranen ble trykket opp og spredd 
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over hele den muslimske verden, og en oppvoksende generasjon ble påvirket av hans 

budskap om rettferdighet og islamsk gjenreisning.
56 

Salafismen og Ibn Tamiyah 

Av alle personer som har påvirket salafist-jihadistisk ideologi så er det vanskelig å finne 

noen som kan måle seg med middelalder teologen Ibn Taymiyyah. Ifølge Militant Ideology 

Atlas er Ibn Taymiyyah den klart mest refererte teologen i jihadistiske propaganda 

tekster.
57

 Han er altså den personen som jihadister oftest refererer til og legitimerer sine 

handlinger ut ifra. 

Taymiyyah levde under middelalderen i dagens Syria. Han var tilhenger av Hanbali 

lovskolen, oppkalt etter Ahmad Ibn Hanbal og han argumenterte for en retur til islam sine 

røtter, altså til de fire første generasjonene etter profeten Muhammed, de såkalte rettlede 

eller Rashidun-kalifene. Taymiyyah levde fra 1263 til 1328, dette var en svært turbulent 

periode i Midtøsten sin historie. De europeiske korstogene hadde blitt etterfulgt av 

mongolske herjinger som var enda blodigere. Det er derfor viktig å sette Taymiyyah sine 

doktriner inn i en historisk kontekst. Og her er det viktig å påpeke at mens Taymiyyah 

levde så var Baghdad styrt av mongolere. Disse hevdet selv at de hadde konvertert til 

Islam, men samtidig så hadde de beholdt en rekke av sine lokale skikker. Det er derfor 

mulig å se Taymiyyah sine doktriner som et politisk virkemiddel mot en fremmed 

okkupant. 

 I likhet med de fleste andre muslimer anså Taymiyyah at prinsippet knyttet til tawhid eller 

guds-enhet som det viktigste grunnprinsippet innenfor islam. Han trakk derimot dette 

prinsippet lengre enn sine forgjengere. Der den normative oppfatningen innenfor islam er 

at man gjennom å uttale shahadaen (trosbekjennelsen) blir en del av det muslimske 

felleskapet, altså at man er muslim. Så hevdet Taymiyyah at det ikke var nok å uttale 

trosbekjennelsen (Det finnes ingen gud uten Allah, og Muhammed er hans profet), man 

måtte også oppføre seg i henhold til det man uttalte. Det vil si at dersom man oppførte seg 

på en annen måte enn det som var nedfelt i de religiøse reglene, og da særlig Taymiyyah 

sin tolkning av disse reglene så gjorde man seg til en kandidat for takfir som betyr 

bannlysning.  Taymiyyah var ikke ansvarlig for begrepet takfir, men han skilte seg fra sine 

forgjengere innenfor Hanbali-skolen gjennom å utforme detaljerte regler for hva som 
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kunne medføre bannlysning. For eksempel kunne det å ikke be fem ganger om dagen, eller 

å ikke faste under ramadan være grunn til at det ble stilt spørsmål om en person var 

frafallen. Det samme gjaldt forhold knyttet til utroskap, å ta høye renter på lån og generell 

urettferdighet. Til tross for at disse temaene blir direkte behandlet innenfor sharia-

lovgivning.
58

  

Det som står igjen som Taymiyyah sin viktigste gave til ettertidens salafist-jihadister, er 

hans religiøse legalisering av angrep på muslimske herskere som ikke ble ansett for å være 

tilstrekkelig religiøse. Dersom en muslimsk hersker ikke praktiserte troen på korrekt måte, 

anså ikke bare Taymiyyah at det var tillat å fjerne denne med makt, han anså det som en 

plikt å gjøre det. Dette har gitt dagens militante islamister et referansepunkt og et 

rammeverk for å angripe sine hjemlige styresmakter.
59
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Kapittel 3. Fiendebilder 

Fiendebilder er et av islamismens grunntrekk, det å se på verden som en svart/hvit entitet, 

hvor mennesker kan deles inn i troende og ikke troende og som en forlengelse av dette som 

representanter for det gode og det onde, er et av de sterkeste virkemidlene som både Al 

Qaida og Den islamske staten benytter seg av.  

Dette kapittelet skal omhandle fiendebildene til Al Qaida og Den islamske staten. Hvem 

ser de på som sine fiender? Hva begrunner de denne fiendtligheten med? Og finner vi 

forskjeller i hvilke fiendebilder de velger å fokusere på?  

Skal vi belyse dette nærmere er vi nødt til å dykke ned i primærkildene. De primærkildene 

som dette kapittelet bygger på er tre skriftlige uttalelser fra Osama bin Laden og Al Qaida, 

hans første budskap til et større publikum; det åpne brevet til saudi-arabia-s stormufti Bin 

Baz i 1994. Deretter deklarasjonen om defensiv-jihad i 1996, før vi ser på den islamske 

fronten sin deklarasjon om jihad mot jøder og korsfarere i 1998 hvor det argumenteres for 

angrep på både militære og sivile mål. Disse tre kildene vil bidra til å belyse fiendebildene 

til Al Qaida og hvordan disse har utviklet seg. 

Den Islamske Staten deler i stor grad fiendebildene Al Qaida har mot Vesten. Men i 

kjølvannet av den amerikanske invasjonen av Irak i 2003 forsterkes et gammelt salafistisk 

fiendebilde mot sjiamuslimer. For å belyse dette vil jeg analysere to brev skrevet til 

hverandre fra stamfaren til Den islamske staten Abu Musab Al Zarqawi til Al Qaida sin 

leder Ayman Al Zawahiri, før vi ser nærmere på en artikkel i Den islamske staten sitt 

propagandamagasin Dabiq fra 2015 hvor det argumenteres for et folkemord mot alle 

sjiamuslimer på jorden. 

Sawha 

I september 1990 stod den religiøse lederen Safar al-Hawali på en talestol i en moske i den 

saudi-arabiske hovedstaden Riyahd og deklarerte at hovedtrusselen mot Saudi-Arabia ikke 

kom fra Saddam Hussein sitt Irak, men fra USA som benyttet Kuwait-krisen til å okkupere 

Saudi-Arabia. På denne tiden strømmet det inn amerikanske soldater i landet, soldater som 
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var invitert inn av de saudi-arabiske styresmaktene. 
60

 Ifølge lederskikkelsene i det såkalte 

Sawha-opprøret (Sawha betyr oppvåkning) var den første Gulf-krisen en del av en vestlig 

plan om å dominere muslimer, et moderne korstog som var motivert av et behov for olje og 

med et mål om spredning av kristendom og støtte til Israel.
61

  

I juli 1992 sendte en gruppe på 107 wahhabitiske lærde et brev på 46 sider med tittelen 

«memorandum of advice»
62

 til den saudi-arabiske kongen Fahd. Her ble styresmaktene 

kritisert for korrupsjon og menneskerettighetsbrudd samt for at de tillot stasjoneringer av 

amerikanske tropper på Saudi Arabisk jord.
63

 

I 1994 bestemte saudi-arabiske styresmakter seg for å slå ned på de religiøse lederne av 

Sawha-opprøret. Stormuftien Abd al-Aziz ibn Baz krevde først at de skulle trekke tilbake 

anklagene sine. Da de nektet å gjøre dette mistet de retten til å uttale seg offentlig og kort 

tid etterpå ble de fengslet.
64

  

Sawha-bevegelsen og saudi-arabiske myndigheter sin respons på denne motstanden må 

utvilsomt ha påvirket Osama bin Laden. Den 29 desember 1994 publiserte han det som var 

et offentlig brev til den øverste religiøse myndigheten i Saudi-Arabia, stormuftien Bin Baz. 

Brevet kom som en respons på Baz sine tillatelser til bruk av saudi-arabisk territorium 

under den første gulfkrigen (Operation Desert Shield) og hans godkjenning av muslimsk 

deltakelse i angrepet mot Irak (Operation Desert Storm). I forbindelse med disse 

operasjonene publiserte Baz to lovtekster som gav religiøs dekning for 

militæroperasjonene. Brevet som har tittelen «The Betrayal of Palestine» dokumenterer 

Sawha-bevegelsen sin påvirkning på Bin Laden og er hans første budskap til et større 

publikum.
65
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Sviket Av Palestina 

Bin Laden innleder brevet med et sitat fra Ibn Hanbal  «The best Jihad against a despotic sultan is 

the word of truth»,
66

 før han påpeker den viktige og ærefulle posisjonen til de islamske lærde. 

Han trekker også fram Hanbal sin konflikt med Mutaziliene (rasjonalistene), og Ibn 

Tamyiah. Begge disse er sentrale personer innenfor salafist-universet og begge to ble 

fengslet for sitt religiøse syn og oppnådde gjennom dette en form for martyrstatus. Bin 

Laden refererer til disse for å påminne Muftien om sin plikt til ummaen, en plikt som han 

mener Baz har feilet i å utøve. Her bruker han som eksempel en rekke argumenter som 

Sawha-bevegelsen tidligere har framført om korrupsjon, ågervirksomhet, dobbeltmoral og 

tillatelse til utplassering av amerikanske styrker på saudi-arabisk jord. Bin Laden sin 

forestilling om en vestlig konspirasjon mot muslimer er tilstede allerede på dette 

tidspunktet: 

” When the forces of the aggressive Crusader-Jewish alliance decided during the Gulf War – in connivance 

with the regime – to occupy the country in the name of liberating Kuwait, you justified this with an arbitrary 

juridical decree excusing this terrible act, which insulted the pride of our umma and sullied its honor, as well 

as polluting its holy places.”
67

 

Bin Laden fortsetter med en referanse til brevet fra Sawah-bevegelsen før han kritiserer 

Bin Baz for å ha legalisert åger- virksomhet, noe som er strengt forbudt ifølge sharia-

lovene. Bin Laden anklager også Bin Baz for dobbeltmoral da han har oppfordret til fred 

med yemenittiske marxister samtidig som han har støttet jihad mot kommunister i 

Afghanistan. Disse anklagene forbereder grunnen til det som er brevets hovedbudskap, 

fordømmelse av Baz sin tilslutning til Oslo-avtalen som ble signert den 13 september 

1993
68

 

Ifølge bin Laden så har Bin Baz gjennom sin religiøse tillatelse til utplassering av 

amerikanske styrker på saudi-arabisk jord tillatt korsfarere å okkupere islam sine to 

helligste plasser Mekka og Medina, og gjennom å utrykke støtte til Oslo-avtalen så har han 

tillatt okkupasjonen av den tredje helligste stedet Jerusalem. Ifølge bin Laden så er den 

jødiske staten en unaturlig stat som ikke kjemper for å forsvare seg selv, men derimot en 
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angripende fiende som korrumperer religionen.
 
Alle muslimer har en plikt til å utøve jihad 

inntil Palestina er frigjort og under muslimsk herredømme.
 69

 

Bin Laden har også plass til andre sentrale fiendebilder når han beskriver sviket som Oslo-

avtalen er mot det muslimske felleskapet: 

“this alleged peace that the rulers and tyrants are falling over themselves to make with the jews is nothing but 

a massive betrayal, epitomized by their signing of the documents of capitulation and surrender of the Holy 

City of Jerusalem and all of Palestine to the Jews, and their acknowledgement of Jewish Sovereignty over 

Palestine for ever”
70

 

Ifølge bin Laden så kjemper de frafalne arabiske lederne mot både Gud og profeten, og de 

jobber mot ummaen sine interesser. De blir støttet i dette av lovtekster skrevet av Baz. Bin 

Laden mener Baz blir utnyttet av kongefamilien, og ber han om å frykte gud og distansere 

seg fra disse undertrykkerne som har erklært krig mot gud og profeten
71

 

I bin Ladens første budskap til et bredere publikum er derfor et vidt spekter av fiendebilder 

representert. Men det nye med budskapet er systemet og sammenhengen han setter disse 

bildene i. De vantro tyrannene som styrer samfunnet kjenner vi igjen fra Said Qutb. 

Raseriet mot arabiske ledere som er villige til å diskutere fred med Israel, kjenner vi igjen 

fra de egyptiske jihadistene og drapet på Anwar Sadat. Motstanden mot korrupsjon kjenner 

vi igjen fra Sawha-opprøret. Likeledes motstanden mot utplasseringen av amerikanske 

soldater i Saudi-Arabia. Det Bin Laden gjør er å samle alle disse fiendebildene i ett. Han 

skaper dermed bildet av den ultimate fienden som er ansvarlig for at den muslimske verden 

er okkupert og kontrollert av vantro krefter: Den jødiske korsfarer alliansen. Men til tross 

for at fienden er identifisert så er bin Laden og Al Qaida på dette tidspunktet fortsatt 

relativt moderate. Brevet til Baz framstår som en oppfordring om å skifte kurs.  - 

Synspunktene som brevet formidler vil imidlertid bare bli sterkere og det samme vil 

virkemidlene. 
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Fatwaen i 1996 

I 1996 har to år gått siden bin Laden publiserte sitt åpne brev til Bin Baz. Siden 1991 har 

han levd i eksil i Sudan. Men i 1996 blir sudanske myndigheter presset av USA og Saudi-

Arabia til å kaste ut bin Laden og hans «Afghanske Arabere», som må flykte til et 

Afghanistan hvor Taliban er i ferd med å ta makten. Fra Afghanistan kommer så Bin Laden 

og Al Qaida med sin første krigserklæring mot USA. Erklæringen om defensiv jihad mot 

USA har fått tittelen «Ladenese epistle» og er et juridisk dokument som argumenterer for 

hellig krig mot USA som svar på deres «okkupasjon» av Saudi Arabia. 

Bin Laden starter med å referere til en rekke sitater fra Koranen før han beveger seg over 

til politikken. Han henvender seg til sine «brødre» når han hevder at muslimer har blitt 

utsatt for undertrykkelse, fiendtlighet og urettferdighet av den jødisk-kristne alliansen og 

dens tilhengere. Ifølge bin Laden viser dette at deres fiender mener at muslimsk blod er 

billig og at muslimsk eiendom og rikdom kun er bytte som kan plyndres. Dette argumentet 

blir fulgt opp med å referere til muslimske lidelser i Palestina, Irak og massakren i Qana i 

Libanon.
72

 Han fortsetter med å ramse opp overgrep begått mot muslimer i Tadjikistan, 

Burma, Kashmir, Assam, Filippinene, Fatani, Ogaden, Somalia, Eritrea, Tsjetsjenia og 

Bosnia. Ifølge bin Laden har dette fått muslimer til å forstå at de er hovedmålet til den 

jødiske-korsfarer alliansen.  

”All the false propaganda about the supposed rights of Islam was abandoned in the face of the attacks and 

massacres commited against muslims everywhere, the latest and most serious which-the greatest disaster to 

befall the muslims since the death of the Prophet Muhammad-is the occupation of Saudi Arabia, which is the 

cornerstone of the Islamic world, place of revelation, source of the prophetic mission, and home of the Noble 

Ka`ba where muslims direct their prayers. Despite this, it was occupied by the armies of the Christians, the 

Americans, and their allies.”73 

Her må det framheves den betydningen bin Laden tillegger utplasseringen av de 

amerikanske styrkene. Dette er altså ifølge ham selv den største tragedien som har hendt 

muslimene siden profetens død. I tillegg til dette har den jødiske-korsfarer alliansen drept 

og arrestert de rettroende islamske lærde. Her nevner han Abdullah Azzam, Ahmed 

Yassin, Omar Abd al-Rahman. Det er også opplysende at bin Laden hevder at 

lederskikkelsene for Sawha-opprøret Salman al-Auda og Safar al-Hawali er fengslet etter 

                                                           
72

 (her døde 119 sivile I et israelsk bombeangrep mot FN) 
73

Bin Laden, Osama I: Red. Lawrence, Bruce, Messages to the world the statements of Osama Bin Laden, s25 



 

30 
 

amerikanske ordre.
74

 Amerikanerne okkuperer derfor ikke kun de hellige plassene, og 

dreper og fengsler rettroende muslimer, de instruerer også myndighetene i den muslimske 

verden til å undertrykke sin egen befolkning. 

Ifølge bin Laden har tiden kommet for å finne ut av hva som må gjøres for å gjenopprette 

den islamske verden og spesielt Saudi-Arabia. Situasjonen i Saudi-Arabia har begynt å 

ligne på en stor vulkan som kommer til å eksplodere og ødelegge vantrohet og korrupsjon. 

Bombene i Riyadh og Khobar er bare varselsignaler som peker på de destruktive kreftene 

som undertrykkelse, urettferdighet og fattigdom skaper, hevder bin Laden. Deretter peker 

han på fattigdommen i Saudi-Arabia koblet opp mot de enorme oljeinntektene
75

 

Regimet har ødelagt sin legitimitet på særlig to punkter: 

1. De har erstattet sharia-lovene med menneskapte-lover og gjennom dette havnet i en 

konfrontasjon med de rettledede lærde og den fromme ungdom. 

2. De har vært ute av stand til å forsvare landet og gjennom dette har de tillatt guds 

fiender å okkupere det i form av de amerikanske korsfarerne som er hovedårsaken 

til den forferdelige sitasjonen som landet befinner seg i.
76

 

Bin Laden sier lite om hvilke konkrete virkemidler som han oppfordrer til å bruke. Han 

påpeker at en økonomisk boikott mot amerikanske varer er en god måte å støtte jihad på og 

han gjentar en rekke Hadith-tekster som omhandler belønningen til hellige krigere som blir 

martyrer. Bin Laden avslutter Fatwaen med å oppfordre muslimer over hele verden til å 

hjelpe sine brødre i Palestina og Saudi-Arabia på alle måter de kan, og bidra til å kaste 

amerikanere og israelere ut fra islam sine helligste plasser. Gjennom å samarbeide om dette 

så kan ummaen forenes under guds-enhet. Det er viktig å påpeke at den erklæringen som 

bin Laden kommer med i 1996 fremstilles som selvforsvar. Virkemidlene som blir foreslått 

brukt er også vage, det mest konkrete er boikott av amerikanske varer. Det er derfor 

fortsatt en relativt moderat bin Laden vi finner i 1996. Men i løpet av de to neste årene 

endrer dette seg. Fienden er fortsatt den samme, den sionistiske korsfarer alliansen. Men 

virkemidlene og konklusjonene som kommer fram i Fatwaen til The World Islamic Front i 

1998 er langt mer ekstreme.  
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The World Islamic Front 

Den 26 februar 1998 publiserer den nyopprettede gruppen den islamske fronten en fatwa 

om jihad mot jøder og korsfarere. Fatwaen har fire underskrifter i tillegg til bin Laden sin. 

Ifølge Bruce Lawrence har dette en mulig sammenheng med tidligere kritikk mot bin 

Laden som omhandlet hans manglende religiøse kvalifikasjoner til å utstede religiøse 

fatwaer.
77

 Et annet interessant punkt er Zawahiri sin underskrift. I likhet med andre 

egyptisk jihadister hadde Ayman al Zawahiri levd sitt liv med en hovedfiende, det 

egyptiske regimet. Men på denne datoen så underskrev han på vegne av sin organisasjon 

Islamsk-jihad en tilslutning til en fatwa som representerte et brudd med en forestilling som 

hadde vært dominerende innenfor særlig de egyptiske jihadistiske miljøene, hvor den 

ultimate fienden hadde vært de lokale arabiske tyrannene. Fatwaen til Den islamske 

fronten representerte et brudd med dette. Teksten ble publisert i den London-baserte 

arabiske avisen Al Quds Al Arabiya. 

 

Fatwaen 

Fatwaen starter med referanser til hellige tekster før den går over til å sammenligne 

vestlige styrker i Midtøsten med en gresshoppesverm som spiser opp regionen sine 

ressurser og fortsetter med å ramse opp tre punkter som den hevder er ubestridelige fakta: 

1. At USA i syv år har okkupert det mest hellige arabiske landet av alle, Saudi-Arabia, 

hvor det har plyndret deres rikdom, gitt instrukser til deres herskere, ydmyket deres 

befolkning, terrorisert deres naboer og forvandlet deres militærbaser i området til en 

spydspiss for angrep mot den muslimske befolkningen. Noe angrepet på Irak står igjen 

som et bevis på.
78

 

 

2. Til tross for tragediene som har blitt påført den irakiske befolkningen av korsfarer-

sionist alliansen, og til tross for det store antallet drepte som nærmer seg en million, så 

forsøker amerikanerne igjen å repetere de grusomme massakrene. Som om de ikke er 

fornøyde med blokaden, eller fragmenteringen og ødeleggelsene, er det som om de skal 

ødelegge restene av det irakiske folket og ydmyke deres muslimske naboer. 
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3.  Dersom amerikanernes krigsmål er religiøst og økonomisk drevet, så har det også den 

funksjonen at det tjener den lille staten til jødene, gjennom å fjerne fokus fra deres 

okkupasjon av Jerusalem og deres drap på muslimer der. Ingenting viser dette 

tydeligere enn deres iver etter å ødelegge Irak, den sterkeste arabiske staten i regionen, 

og deres forsøk på å fragmentere arabiske stater som Irak, Saudi-Arabia, Egypt og 

Sudan til papir-stater, hvis uenigheter og svakhet garanterer Israel sin overlevelse og 

viderefører den brutale korsfarerokkupasjonen av området. 

Alt dette hevder fatwaen er beviser på USA sin krigserklæring mot Gud, profeten og det 

muslimske felleskapet. En krigserklæring hvor den eneste legitime responsen er jihad. 

Fatwaen hevder videre at å begå drap mot amerikanere og deres allierte, både sivile og 

militære, er en individuell plikt for alle troende muslimer slik at at Al Aqsa moskeen og 

den store moskeen i Mekka blir frigjort, og at de vestlige styrkene forlater alt islamsk land 

og er ute av stand til å true noen muslim igjen.
79

 

Dette er et meget viktig moment, og illustrerer reisen som bin Laden har hatt. I 1994 

argumenterer han i sitt åpne brev til Bin Baz for reformer i Saudi-Arabia. Han legger seg 

tett opptil Sawha-bevegelsen som var en reformbevegelse, ikke en revolusjonær bevegelse. 

Brevet er en oppfordring om å endre kurs. Helt sentralt er utplasseringen av amerikanske 

styrker i Saudi-Arabia. Denne avgjørelsen av de saudi-arabiske myndigheten bidro til å 

radikalisere en rekke opposisjonsbevegelser. Ifølge Omar Saghi var den også helt sentral i 

den mentale skiftet som de arabiske Afghanistan-veteranene gjennomgikk, et skifte som 

omhandlet en «afghanisering» av deres hjemland, gjennom å gjøre disse landene til en 

slagmark i kampen mot den vantro fienden.
80

 

I hans erklæring om defensiv jihad i 1996 er fiendebildene tydelige, men virkemidlene mer 

moderate. Men i fatwaen fra 1998 er sirkelen komplett og drap på sivile i Vesten blir 

rettferdiggjort, tre år senere, i 2001, blir angrepet mot World Trade Center gjennomført. 
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Brev til amerikanerne 

I oktober 2002 blir et brev fra Osama bin Laden til det amerikanske folk publisert på 

internett. Brevet som har tittelen «Why We Are Fighting You: Osama Bin Laden`s Letter 

To Americans»
81

 skal ifølge bin Laden selv svare på to spørsmål som er av interesse for det 

amerikanske folk: Hvorfor Al Qaida slåss mot USA, og hva Al Qaida ønsker av det 

amerikanske folk. På det første spørsmålet er svaret enkelt ifølge bin Laden. Al Qaida slåss 

mot USA fordi de selv har blitt angrepet. Deretter ramser han opp en rekke eksempler på 

dette. Palestina er et sentralt punkt som ifølge bin Laden har blitt okkupert i 50 år av 

jødene, år som har vært preget av undertrykkelse, tyranni, forbrytelser, mord og 

ødeleggelse.
82

 

USA har angrepet muslimer i Somalia, de har støttet den russiske krigføringen i 

Tsjetsjenia, den indiske undertrykkelsen i Kashmir, og den jødiske krigføringen i Libanon.  

Styresmakter i muslimske land fungerer som amerikanske agenter og begår ifølge Bin 

Laden en rekke overgrep mot befolkningen. 

1. De nekter folk å følge sharia-lovene, og bruker vold og løgner for å oppnå dette. 

2. De fengsler befolkningen, med frykt og underkastelse som resultat. 

3. De stjeler ummaens rikdommer og selger de til amerikanerne til spottpris. 

4. De har overlevert Palestina til jødene og anerkjent staten Israel framfor å ta hensyn 

til sin egen befolkning-s lidelser.  

Bin Laden konkluderer i sitt femte punkt med at det å fjerne disse styresmaktene er en 

plikt, og et nødvendig skritt for å frigjøre ummaen, innføre sharia-lover, og å frigjøre 

Palestina. Ifølge bin Laden er kampen mot de hjemlige styresmaktene den samme som 

kampen mot USA. 
83

 

Alle uttalelsene til bin Laden og Al Qaida gjør det mulig for oss å komprimere deres 

fiendebilde: 

Al Qaida slåss en forsvarskrig mot vestlige overgrep begått mot muslimer over hele 

verden. Styresmakter i muslimske land er vestlige agenter som nekter folk å leve etter 

guds-lover. Vestlig aktivitet i Midtøsten har to hovedmål: Å beskytte Israel og jødene og å 

stjele ressursene til det muslimske felleskapet. Målet er å frigjøre Palestina, avsette alle 
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arabiske herskere som nekter å styre etter sharia, og å jage ut amerikanerne fra alle 

muslimske land. For å oppnå dette er alle virkemidler tillatt, inkludert angrep mot sivile. 

Som bin Laden skriver til det amerikanske folk: 

“The American people are the ones who choose their government by way of their own free will (through 

democratic elections)- a choice that stems from their agreement to its policies. Thus the American people 

have chosen, consented to, and affirmed their support for the Israeli oppression of the Palestinians, the 

occupation and usurpation of their land, and the continual killing, torture, punishment, and expulsion of the 

Palestinians. The American people have the ability and choice to refuse the policies of their government and 

even to change it if they want”
84

 

Det amerikanske folk betaler også skatt, og det er disse skattepengene som går til å betale 

for bombene som faller i Afghanistan, stridsvognene som ødelegger hus i Palestina og 

militærstyrkene som okkuperer arabiske land. Disse punktene mener bin Laden legitimerer 

angrep mot vestlige sivile.
85

 

Brevet til amerikanerne er også et godt eksempel på hvor langt over i den politiske 

dimensjonen bin Laden beveger seg, tidvis høres han ut som en anti-imperialistisk 

frigjøringshelt. Her legger han fram sine synspunkter knyttet til miljø, valgkampbidrag, 

demokratiske prosesser, og forbudet mot masseødeleggelsesvåpen.  

Blant annet så hevder han at USA har ødelagt naturen med sitt industriavfall og sine CO2 

utslipp i større grad enn noen annen nasjon i historien. Og til tross for at USA har gjort 

dette så nekter de å skrive under på Kyoto-avtalen, kun fordi de vil sikre sine grådige 

selskaper profitt
86

  USA er ifølge bin Laden styrt av pengefolk som sikrer seg innflytelse 

gjennom valgkampbidrag til politikere. Bak disse pengemenneskene står jødene som 

kontrollerer politikk, media og økonomi.
87

 Ifølge bin Laden er frihet og god økonomi noe 

som Vesten kun unner seg selv og den hvite rase. Resten av verden blir påtvunget dårlig 

styring og forferdelig lederskap, av det Vesten kaller for sine allierte. Da det islamske 

partiet i Algerie ønsket demokrati og vant valget, slapp USA løs sine agenter i den 

algeriske hæren.  Dette var ifølge bin Laden en ny lærdom fra den amerikanske boken om 

demokrati.
88
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Hatet mot sjiamuslimene 

Da Abu Musab al-Zarqawi etablerte det som skulle bli forløperen til Den islamske staten i 

Irak, altså Al Qaida i Irak, tok det ikke lang tid før det oppstod friksjoner med det sentrale 

lederskapet i Al Qaida. Denne uenigheten stammet fra Zarqawi sin strategi med å angripe 

sjiamuslimer, en strategi som det sentrale Al Qaida mente var feil både fra et teologisk og 

strategisk perspektiv. 

At salafister er negativt innstilt til sjiamuslimer og andre religiøse minoriteter er ingen ny 

begivenhet. Hatet har sitt utspring i konservativ islamsk teologi. Det går en rød tråd fra 

Ahmed ibn Hanbal gjennom Ibn Taymiyyah og Abd al-Wahhab fram til Den islamske 

staten og dens hovedfiende sjiamuslimene. 

Ahmad ibn Hanbal som var grunnlegger av Hanbali-lovskolen, hadde som sin 

hovedbeskjeftigelse å samle, kritisere og kategorisere Hadith-tekster (Hadith er nedskrevne 

fortellinger om hva profeten sa og gjorde, eller unnlot å gjøre). På bakgrunn av Koranen og 

det de anså som troverdige Hadith-er skapte Hanbal og hans trosfeller det de karakteriserte 

som den sanne islamske praksis. Problemet lå i at mange Hadith-er hadde sitt utspring hos 

profetens følgesvenner, og på grunn av den konflikten som oppstod mellom sjia og 

sunnimuslimer så ble følgesvennene til profeten regnet som bedragere av sjiamuslimene. 

Salafister, som anser profetens følgesvenner som idealet som samfunnet skal bygges etter, 

havner derfor på kollisjonskurs med sjiamuslimer.
89

 

Nesten tusen år senere systematiserte den saudi-arabiske predikanten Abd al-Wahhab 

motsetningene og fiendtligheten mot sjiamuslimene. Dette gjorde han gjennom en tekst 

med tittelen al-rafida eller refutation of the rejectionists. 
90

Begrepet rafida som Wahhab 

populariserte blir i dag brukt som en nedsettende betegnelse om sjiamuslimer av både Den 

islamske staten, Al Qaida og andre salafister. Wahhab sitt hovedpoeng i sin kritikk av 

sjiamuslimene er deres syn på profetens følgesvenner. Å hevde at sentrale følgesvenner av 

profeten har vandret bort fra den rette tro slik enkelte sjiamuslimer hevder, var for Wahhab 

et forsøk på å angripe islam sitt fundament, som ifølge han selv var Koranen og Hadith. De 

tre første Rashidun kalifene (rettledede) var de fremste garantistene for nøyaktigheten av 

Hadith, og et angrep på disse var derfor et angrep på kjernen av islam. Som et resultat av 
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dette så ikke Wahhab kun på sjiamuslimer som vantro, for ham var de en større trussel enn 

både kristne og jøder, da målet deres var å ødelegge Islam innenfra.
91

 

Ifølge historikeren og terrorforskeren Guido Steinberg må det foreligge tre kriterier for at 

de salafistiske fiendebildene mot sjiamuslimer skal få et voldelig utrykk.  For det første må 

det foreligge en reel forestilling om at Islam er i fare, ofte gjennom en kombinasjon av en 

fremmed statsmakt og sjia-islam, militære trusler fra Iran vekker for eksempel sterke 

negative følelser mot sjiamuslimer i Iran sine arabiske naboland. For det andre må de 

salafistiske gruppene være ledet av tilstrekkelige kyniske og hensynsløse ledere som aktivt 

spiller på motsetninger og som har en infrastruktur som gjør dem i stand til å angripe. Og 

for det tredje så må militante sjiamuslimer slå tilbake.
92

 I kjølvannet av den amerikanske 

invasjonen av Irak i 2003 så ble alle disse kriteriene oppfylt 

Resultatet var at Al Qaida sin organisasjon i Irak utviklet sin særegne versjon av et 

fiendebilde mot sjiamuslimer, et bilde som var en kobling mellom de historiske salafistiske 

motforestillingene mot sjia-islam koblet med en kynisk strategi om å provosere fram en 

borgerkrig i Irak. Dette fiendebildet skulle føre til konflikt med Al Qaida sentralt, og skulle 

utvikle seg til å bli så ekstremt at Den islamske staten 11 år senere skulle ta til orde for et 

folkemord mot sjiamuslimer. 

I februar 2004 publiserte de amerikanske myndighetene i Irak et brev som hadde blitt 

skrevet av Zarqawi. Brevet bærer preg av å være et strategi-dokument skrevet til den 

sentrale ledelsen i Al Qaida, og redegjør for situasjonen i Irak og planen videre. Brevet er 

viktig fordi det med tydelighet viser hvor sentral sjiaene har blitt i fiendebildet til Den 

islamske Staten sin forløper.
93

 Det er også svært viktig fordi betraktningene og 

karakteristikkene av sjiaene som Zarqawi kommer med i brevet, blir brukt av Den islamske 

staten i sitt propagandablad Dabiq elleve år senere for å argumentere for et folkemord mot 

Sjiamuslimer. Brevet er derfor helt sentralt i å vise utviklingen av ideologien og særlig 

fiendebildene til Den islamske staten. 

Første avsnitt av brevet starter med å hevde at amerikanerne har invadert Irak for å støtte 

skapelsen av et stor-Israel. Ifølge Zarqawi tror amerikanerne at dette skal føre til Jesus sin 

gjenoppstandelse. Vi ser her at Zarqawi deler bin Laden sine forestillinger om amerikansk 
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aktivitet i Midtøsten med et hovedmål om å styrke Israel og jødene. I dette prosjektet har 

de fått hjelp av sjiamuslimene.  

Zarqawi fortsetter brevet med å gjengi gamle salafistiske forestillinger om sjiamuslimene i 

en svært dehumaniserende form: 

“They are] the insurmountable obstacle, the lurking snake, the crafty and malicious scorpion, the spying 

enemy, and the penetrating venom. We here are entering a battle on two levels. One, evident and open, is 

with an attacking enemy and patent infidelity. [Another is] a difficult, fierce battle with a crafty enemy who 

wears the garb of a friend, manifests agreement, and calls for comradeship, but harbors ill will and twists up 

peaks and crests (?). Theirs is the legacy of the Batini bands that traversed the history of Islam and left scars 

on its face that time cannot erase. The unhurried observer and inquiring onlooker will realize that Shi`ism is 

the looming danger and the true challenge. "They are the enemy. Beware of them. Fight them. By God, they 

lie." History's message is validated by the testimony of the current situation, which informs most clearly that 

Shi`ism is a religion that has nothing in common with Islam except in the way that Jews have something in 

common with Christians under the banner of the People of the Book. From patent polytheism, worshipping at 

graves, and circumambulating shrines, to calling the Companions [of the Prophet] infidels and insulting the 

mothers of the believers and the elite of this [Islamic] nation, [they] arrive at distorting the Qur'an as a 

product of logic to defame those who know it well, in addition to speaking of the infallibility of the [Islamic] 

nation, the centrality of believing in them, affirming that revelation came down to them, and other forms of 

infidelity and manifestations of atheism with which their authorized books and original sources -- which they 

continue to print, distribute, and publish”
94

  

Som vi ser så ligner det bildet Zarqawi tegner av sjiamuslimer svært mye på det bildet som 

den saudi-arabiske predikanten Abd al-Wahhab tegnet opp. Sjiamuslimene blir definert 

som en indre fiende hvis oppgave er å ødelegge Islam fra innsiden. Noe som tyder på sterk 

påvirkning fra saudi-arabisk salafisme: 

“The Qur'an has told us that the machinations of the hypocrites, the deceit of the fifth column, and the 

cunning of those of our fellow countrymen whose tongues speak honeyed words but whose hearts are those 

of devils in the bodies of men - these are where the disease lies, these are the secret of our distress, these are 

the rat of the dike. "They are the enemy. Beware of them." Shaykh al-Islam Ibn Taymiyya spoke with truth 

and honesty when he said - after he mentioned their (Shi`a) thinking toward the people of Islam - "For this 

reason, with their malice and cunning, they help the infidels against the Muslim mass[es], and they are one of 

the greatest reasons for the eruption of Genghis Khan, the king of the infidels, into the lands of Islam, for the 

arrival of Hulagu in the country of Iraq, for the taking of Aleppo and the pillage of al-Salihiyya, and for other 

things.”
95
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Zarqawi sitt fokus på sjiamuslimer dokumenterer en sentral forskjell mellom ham selv og 

bin Laden og det sentrale Al Qaida. Der Al Qaida sentralt er opptatt av den fjerne og ytre 

fienden altså Vesten og USA, er Zarqawi opptatt av den nære og «indre» fienden, altså 

sjiamuslimene. Tre fjerdedeler av brevet omhandler sjiamuslimene, kun to og en halv linje 

er viet amerikanerne. I brevet skriver også Zarqawi tydelig at han anser sjiamuslimene 

både som en større trussel enn amerikanerne og som en større fiende: 

“the Shi`a, have declared a secret war against the people of Islam. They are the proximate, dangerous enemy 

of the Sunnis, even if the Americans are also an archenemy. The danger from the Shi`a, however, is greater 

and their damage is worse and more destructive to the [Islamic] nation than the Americans, on whom you 

find a quasi-consensus about killing them as an assailing enemy.”
96

  

Zarqawi utrykker ikke bare et voldsomt hat mot sjiamuslimer i sitt brev til Zawahiri. Han 

setter også dette hatet ut i praksis gjennom å iverksette en kampanje med bombeangrep 

mot både sivile og geistlige sjiamuslimer. 

Denne strategien må ha uroet det sentrale lederskapet i Al Qaida. I oktober 2005 publiserer 

amerikansk etterretning et 13 sider langt brev som de hevder er skrevet av Al Qaida sin 

nestleder Ayman Al Zawahiri med mottager Abu Musab Al Zarqawi og som er datert 9 juli 

2005. Brevet framstår som et strategidokument fra ledelsen i Al Qaida hvor de forsøker å 

få fram sine synspunkter angående strategien videre i Irak.  

 

Zawahiris råd 

Zawahiri er kritisk til Zarqawi sine angrep mot sivile sjiamuslimer, og hans bruk av grafisk 

vold, særlig bruken av videofilmede halshogginger. Brevet er viktig fordi det 

dokumenterer uenigheter og ideologiske og strategiske skillelinjer mellom Al Qaida 

sentralt og dens irakiske avlegger, skillelinjer som ti år senere fører til et offentlig brudd 

mellom organisasjonene og opprettelsen av Den islamske staten.  

Et av Zawahiri sine hovedpoeng er at dersom Al Qaida skal lykkes så er støtte fra de 

muslimske massene nøkkelen. Dette synet finner vi også i lang rekke av Osama bin Laden 

sine tekster hvor målsetningen er å vekke og mobilisere Ummaen. Denne inkluderende 

Pan-Islamismen er derfor nødt til å komme i konflikt med den ekskluderende salafismen til 

Zarqawi. 
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I brevet redegjør Zawahiri for fire målsetninger. Den første av disse er å kaste ut 

amerikanerne fra Irak. Den neste er å etablere et emirat i de sunni-muslimske områdene i 

Irak som skal spre seg så mye at det blir mulig å etablere et Kalifat. Den tredje 

målsetningen er å spre jihad og opprør til Irak sine naboland. Og den fjerde og siste 

målsetningen er å angripe Israel.
97

 

Målsetningene til Zawahiri skiller seg derfor ikke i særlig stor grad fra målsetningene til 

Zarqawi, de har begge som målsetning å etablere et kalifat i hjertet av Midtøsten, og de har 

begge et mål om et oppgjør med Israel.
98

 Forskjellen mellom de to ligger i veien til målet, 

samt hvilke fiender som blir ansett for å være de mest sentrale. Som Zawahiri skriver: 

“If we are in agreement that the victory of Islam and the establishment of a caliphate in the manner of the 

Prophet will not be achieved except through jihad against the apostate rulers and their removal, then this goal 

will not be accomplished by the mujahed movement while it is cut off from public support, even if the 

Jihadist movement pursues the method of sudden overthrow”
99

 

Dette argumentet bruker Zawahiri til å bygge opp det som er hans hovedpoeng. 

Viktigheten av å ha støtte fra massene. Ifølge Zawahiri var det der Taliban feilet, Taliban 

tillot ikke andre enn studenter fra Kandahar å delta i styringen av Afghanistan. Dette 

gjorde at folk distanserte seg fra regjeringen, og når amerikanerne invaderte falt hele landet 

i løpet av uker. Zawahiri oppfordrer Zarqawi til å unngå denne feilen og til å bygge broer 

og søke samarbeid. 

Zawahiri tar også opp teologiske spørsmål og da særlig Zarqawi sitt forhold til ulema eller 

de islamske lærde. Her tar Zawahiri en forsonende linje og råder Zarqawi til å ikke være 

for opptatt av teologiske doktriner som hvilken lovskole de lærde tilhører. Ifølge Zawahiri 

er ikke massene opptatt av om folk tilhører Hanafi, Hanbali eller Ashari-lovskolene. Og 

som eksempel på at dette ikke er overordnet så påpeker han at «de troendes prins, Mullah 

Omar» tilhører Hanafi-lovskolen og at han utpeker seg i islamsk historie. Han påpeker 

også at historiske personer som Saladin og Nur al-Din Zengi, som Zawahiri illustrativt for 

sitt verdensbilde definerer som legendariske jihadister, tilhører Ashari-lovskolen.
100

 Alt 

dette er tydelige eksempler på at Zawahiri forsøker å overbevise Zarqawi om å praktisere 

en mindre ekskluderende og mer tolerant form for salafisme. 
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Zawahiri er også opptatt av spørsmål knyttet til sjiamuslimene. Han påpeker først at han 

anerkjenner de salafistiske motforestillingene mot sjia-islam, men påpeker samtidig at han 

ikke tror at ummaen forstår dette. Og siden de ikke forstår dette, så forstår de heller ikke 

angrepene mot sjiamuslimene. Særlig angrepet mot Imam Ali-moskeen i Najaf er ifølge 

Zawahiri umulig å forklare.
101

 

Zawahiri stiller deretter en rekke ledende spørsmål, som lar det skinne igjennom hva som 

er hans syn på konflikten som Zarqawi dyrker fram med sjiamuslimene. 

«Is it something that is unavoidable? Or, is it something can be put off until the force of the mujahed 

movement in Iraq gets stronger? And if some of the operations were necessary for self-defense, were all of 

the operations necessary? Or, were there some operations that weren't called for? And is the opening of 

another front now in addition to the front against the Americans and the government a wise decision? Or, 

does this conflict with the Shia lift the burden from the Americans by diverting the mujahedeen to the Shia, 

while the 9 Americans continue to control matters from afar? And if the attacks on Shia leaders were 

necessary to put a stop to their plans, then why were there attacks on ordinary Shia? Won't this lead to 

reinforcing false ideas in their minds, even as it is incumbent on us to preach the call of Islam to them and 

explain and communicate to guide them to the truth? And can the mujahedeen kill all of the Shia in Iraq? Has 

any Islamic state in history ever tried that? And why kill ordinary Shia considering that they are forgiven 

because of their ignorance? And what loss will befall us if we did not attack the Shia? And do the brothers 

forget that we have more than one hundred prisoners - many of whom are from the leadership who are 

wanted in their countries - in the custody of the Iranians? And even if we attack the Shia out of necessity, 

then why do you announce this matter and make it public, which compels the Iranians to take counter 

measures? And do the brothers forget that both we and the Iranians need to refrain from harming each other 

at this time in which the Americans are targeting us?”
102

 

Zawahiri sine bekymringer blir ikke tatt til følge av Zarqawi, som i september 2005 

erklærer total-krig mot Irak sine sjiamuslimer.
103

 Ifølge Guido Steinberg viste 

korrespondansen mellom Zarqawi og Zawahiri uavhengigheten til Al Qaida i Irak. 

Steinberg hevder også at korrespondansen illustrerer det som er et utbredt syn, nemlig at 

den salafist-jihadistiske ideologien er relativt homogen når det gjelder fiendebildene 

knyttet til sjiamuslimer.
104

 Ifølge Steinberg innebærer dette at det ikke er store forskjeller 

mellom Al Qaida og Den islamske staten når det gjelder deres syn på sjiamuslimer, 

forskjellene ligger i det strategiske. Her er jeg uenig, Jeg vil hevde at korrespondansen 
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mellom Zarqawi og Zawahiri dokumenterer et brudd knyttet til dette området, et brudd 

som blir åpenbart ti år senere med splittelsen mellom Al Qaida og Den islamske staten. 

Ifølge Steinberg blir Al Qaida tvunget til å akseptere Zarqawi sin anti-sjiastrategi og fra 

2005 og utover så blir et anti-sjiamuslimsk budskap en stadig større del av Al Qaida sin 

propaganda.
105

  

Men det går også an å argumentere for det motsatte. Zarqawi sin strategi med total-krig 

mot sjiamuslimer møtte nemlig motstand fra flere enn Zawahiri innenfor salafist-jihadist 

universet. 

Dette gjaldt særlig den eldre garden med Al Qaida-tilknyttede ideologer. Abu basir al-

Tartusi kritiserte bombene i London med en fatwa som hevdet at bombeangrepet brøt med 

islamske-lover knyttet til jihad. Og Abu Muhammed al-Maqdisi, kritiserte sin tidligere 

lærling Abu Musab al Zarqawi, gjennom to intervjuer på jordansk fjernsyn i 2005. 

Budskapet var det samme som både Zawahiri og Tartusi hadde framført, massedrap på 

sivile muslimer risikerte å forvrenge det virkelige jihad.
106

 Og støte de muslimske massene 

bort. Både Tartusi og Maqdisi befant seg i samme ideologiske terreng som Zawahiri, så det 

er mulig å hevde at forskjellene var mer uttalte enn det man hittil har lagt til grunn. Særlig 

tydelig er argumentasjonen knyttet til frykten for å støte de muslimske massene bort, noe 

som er en fundamental forskjell mellom Al Qaida og Den Islamske Staten. 

 

Dabiq og Sjiamuslimene 

Det sterkeste beviset på at Den islamske staten og Al Qaida har større forskjeller enn kun 

strategiske når det gjelder deres syn på sjiamuslimer kommer fra Den islamske staten selv. 

I den trettende utgaven av propagandamagasinet Dabiq fra 2015 blir forholdet til 

sjiamuslimer viet stor plass. Nummeret har den beskrivende tittelen «The Rafidah: From 

Ibn Sa'ba to the Dajjal»
107

. Rafidah er den nedsettende betegnelsen som salafister bruker 

om sjiamuslimer, Ibn Saba er en omdiskutert skikkelse i islamsk historie og Dajjal er den 

falske messias i muslimsk mytologi.  
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Artikkelen i Dabiq er bygd opp i flere deler med en avsluttende konklusjon på slutten. 

Første delen av artikkelen omhandler en påstått kobling mellom sjiamuslimer og 

jødedommen. En rekke påstander om likhet mellom sjia og jødedommen blir framsatt, og 

en rekke rasistiske stereotypier knyttet til jøder blir framsatt og knyttet til sjiamuslimer, 

blant annet om jøder sitt forhold til penger og ærlighet.
108

 Målet med dette er å få fram 

hovedpåstanden i artikkelen: 

” This is a reality of which there is no doubt. The Jews and the Rafidah are two sides of the same coin. The 

religion of Rafd (“shiism”) was nothing but a plot by a Jew – Ibn Saba – “ 109 

Ibn Saba er en omdiskutert skikkelse i islamsk historie. Ifølge Dabiq er han en jøde som 

grunnla sjia-islam. Etter å ha argumentert for denne koblingen går artikkelen videre med å 

forsøke å forklare bakgrunnen for begrepet Rafidah som betyr «fornekter» samt en 

presentasjon av sjia-islam sine viktigste forestillinger. Fiendebildet som tegnes opp er 

brutalt. Sjiamuslimene blir framstilt som en form for undermennesker. Dersom de var 

fugler ville de vært gribber, og dersom de var dyr ville de vært esler hevder artikkelen.
110

 

Deretter blir de gamle salafistiske fiendebildene mot sjiaer lagt fram, samt gjengivelser av 

gamle tekster. «If a Jew were to slaughter a sheep and a Rafidi were to slaughter one, I would eat from the 

sheep slaughtered by the Jew and not eat from the one slaughtered by the rafidi because the Rafidi is a 

murtadd”
111

. En Murtadd er en frafallen.  

Artikkelen fortsetter med å legge fram argumenter for takfir eller bannlysning av 

sjiamuslimer. Her nevnes det fem grunner. Blant annet at sjiamuslimer ber ved gravplasser, 

ifølge salafistene er det å be ved graver en forbudt handling, da det representerer tilbedelse 

av noe annet enn gud. Og at sjiamuslimer fornekter profetens kone og hans 

følgesvenner.
112

 Det er med andre ord velkjente fiendebilder som blir lagt frem i første 

halvdel av artikkelen. 

Den andre halvdelen er derimot mer interessant, og fremstår i stor grad som et angrep på 

Al Qaida og andre Jihadist grupper sitt syn på sjiamuslimer. Ifølge Dabiq forsøker andre 

jihadister å framstille sjiamuslimer som kun ignorante muslimer, og at det derfor er galt å 

angripe dem.  
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«The claim that the Rafidah are excused due to ignorance: The Jihad claimants use this argument as armor to 

shield thereby the Rafidah from the takfir and war of the mu-wahhidin. If the mujahidin blow up Rafidi 

neighborhoods in Iraq with massive car bombs, the jihad claimants cry out, “You are killing ignorant and 

innocent muslims! You should be giving them dawah, not killing them! Our war is only against America!”
113

 

Sitatet er et angrep på både Al Qaida, andre salafist-jihadistiske ideologer og forestillingen 

om den fjerne fienden. Bin Laden var som vi har sett tidligere i kapittelet opptatt av å 

vekke og samle ummaen til kamp mot erkefienden USA. IS har et annet mål, utryddelse av 

en del av Ummaen og kritiserer derfor både Zawahiri, Maqdisi og Taliban for deres syn på 

sjiamuslimer. 

Interessant nok drøfter artikkelen Zawahiri sitt brev til Zarqawi som vi har gjennomgått 

tidligere i kapittelet.  Det har blant enkelte forskere vært reist spørsmål om dette brevet har 

vært ekte, eller om det er en forfalskning. Artikkelen bekrefter at brevet er ekte, og at det er 

skrevet av Zawahiri. Her blir også kritikken som Zawahiri framsatte, imøtegått.  

Ifølge Dabiq skyldes kritikken fra Zawahiri hans avvikende forestilling om at sjiamuslimer 

er ignorante muslimer 
114

, og når det gjelder hans påpeking av at ingen islamsk stat opp 

igjennom historien har forsøkt å utrydde sjiamuslimene, hevder Dabiq at dette viser hans 

ignoranse. For sjia-islam i sin nåværende form har ikke eksistert i islamsk historie, 

påstanden er at sjiamuslimer har praktisert såkalt Taqyyiah, altså at de har holdt deler av 

sin religiøse praksis skjult.  

Også Taliban blir kritisert i artikkelen, og blir konsekvent omtalt som 

nasjonalistbevegelsen Taliban. Ifølge Dabiq har Taliban samme avvikende syn på 

sjiamuslimer som Al Qaida, altså at det hevdes at de anser sjiamuslimer som sine brødre og 

at de ikke ser på dem som legitime mål. Artikkelen siterer en uttalelse fra Taliban-talsmann 

Muhammed Tayib Agha hvor han sier at  

«The shiah are muslims. Everyone who says there is no god but Allah and Muhammad is Allahs messenger is 

a muslim. The sects are many and Allah will decide between them on Jugdement Day»
115

 

Det Taliban-talsmannen her framfører er den normative oppfatningen av hva det innebærer 

å regnes som muslim, altså å uttale trosbekjennelsen. Dette er oppfatningen til den store 

majoriteten av jordens muslimer, inkludert organisasjoner som Hamas og Hezbolla. Men 

den deles ikke av salafister som har en langt mer rigid tolkning. 
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Artikkelen drøfter ikke kun Zawahiri sitt brev til Zarqawi, men tar også opp Zarqawi sitt 

brev hvor han utpeker sjiamuslimer til hovedfienden i Irak. Artikkelen gjengir 

fiendebildene fra Zarqawi som vi har gjort rede for tidligere i kapittelet og presenterer dette 

som en såkalt manhaj eller religiøs dom. At Dabiq karakteriserer Zarqawi sine uttalelser 

om sjiamuslimer som en manhaj illustrer hvor viktig han er for gruppen sin ideologi. Det 

blir også drøftet om sjiamuslimer er vantro eller frafalne (kuffar eller murtadd). Dette er et 

viktig moment, for straffen for frafall er strengere. Som tidligere nevnt blir det hevdet, med 

bakgrunn i en lovtekst fra Ibn Taymiyyah at sjiamuslimer er murtadd altså frafalne. Dette 

har den konsekvens at de kan forvente en langt strengere behandling enn både kristne og 

jøder som "bare" blir regnet som vantro. Ifølge Dabiq betyr dette at: 

1. Sjiamuslimer kan drepes etter å ha blitt tatt til fange, selv etter å ha bedt om 

tilgivelse for sine synder. 

2. De kan ikke betale jizyah, (ekstraskatt for å få praktisere sin tro) 

3. Det kan ikke inngås avtaler med dem. 

4. De kan ikke holdes som slaver. 

5. De kan ikke løslates for løsepenger. 

6. De kan ikke løslates ut av barmhjertighet. 

7. De kan presses tilbake til islam med makt.
116

 

” Finally, the fact that the Rafidah are apostates necessitates more severity when applying the sword of jihad 

to their filthy necks”
117

 

I følge Den islamske staten er sjiamuslimer både en større fiende enn den tradisjonelle 

erkefienden USA, og skal behandles strengere. Vi har vært inne på bakgrunnen til dette 

hatet. På nest siste side av artikkelen blir de påståtte forbrytelsene til sjiamuslimene ramset 

opp. Sjiamuslimene er ansvarlig for splittelsen av islam, de støttet fatimidene i krigen mot 

Abbasidekalifatet, de støttet mongolerne mot Abbasidekalifatet, de støttet europeerne 

under korstogene, de førte krig mot sunni-muslimene gjennom Safavide-kongedømmet i 

Iran, de støttet amerikanerne i deres invasjon av Afghanistan og Irak, de støttet Assad i 

Syria.
118
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All denne argumentasjonen har som mål å bygge opp til en endelig konklusjon i Dabiq. En 

konklusjon som oppfordrer til folkemord og som går lenger enn Al Qaida noen gang har 

gjort:  

Sjiamuslimene er en vantro sekt som er skapt av en jøde og som drukner i tilbedelse av de 

døde, som forbanner profetens følgesvenner, som sprer tvil om fundamentet til religionen 

og som spotter æren til profeten. Dens horder av tilhengere deltar alle i blasfemien til dens 

ledere, derfor finnes det ingen forskjeller mellom en sivil sjiamuslim og deres ledere 

unntatt i de syke hjertene til andre jihadister. 
119

 

Derfor må sjiaene drepes overalt hvor de befinner seg, helt til det ikke eksisterer noen flere 

sjiamuslimer på jorden.
120

 

«Thus, the Rafidah are mushrik apostates who must be killed wherever they are to be found, until no Rafidi 

walks on the face of earth, even if the jihadi claimants despise such and even if the Jihad claimants defend 

the Rafidah their words day and night”
121

 

 

Konklusjon  

I lys av dette mener jeg at vi kan komme med følgende konklusjoner. Al Qaida ser på 

Vesten og USA som årsaken til alle problemer som rår i den muslimske verden. De slåss 

en forsvarskrig mot vestlige overgrep begått mot muslimer over hele verden. Styresmakter 

i muslimske land er vestlige agenter som nekter folk å leve etter guds lover og Vestlig 

aktivitet i Midtøsten har to hovedmål: Å beskytte Israel og jødene og å stjele ressursene til 

det muslimske felleskapet. Dette fiendebildet mot Vesten får ikke blitt tydeligere, det er 

også homogent. Det har med andre ord ikke endret seg i den perioden vi her har undersøkt. 

Dette skiller seg fra de fiendebildene vi finner hos Den islamske staten. Her er tankene om 

en indre renselsesprosess i religionen sterkt tilstede. Dette skal oppnås gjennom å utrydde 

alle muslimske avvikere, særlig sjiamuslimene. Denne utviklingen startet i 2004 med Abu 

Musab al-Zarqawi og har blitt videreført av Den Islamske Staten. 

Det er også viktig å påpeke en annen forskjell knyttet til fiendebildene. Der Al Qaida sine 

fiendebilder er forklart med politiske begrunnelser, så begrunner Den islamske staten sine 

fiendebilder med teologiske forestillinger i langt større grad. Dette er en viktig forskjell.  
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Kapittel 4. Virkemidler 

Dette kapittelet dreier seg om virkemidler. Med det mener jeg hvilke virkemidler benytter 

Al Qaida og Den islamske staten når de forsøker å innføre sine mål, og praktiserer de disse 

forskjellig? Dette skal jeg forsøke å svare på gjennom å drøfte og sammenligne deres bruk 

av jihad (hellig krig) og takfir (bannlysning), og se hvordan bruken av disse konseptene 

har endret seg fra 1990-2016.  

Bruken av voldelige virkemidler er noe som skiller de jihadistiske organisasjonene fra 

andre islamistiske grupper. Der organisasjoner som det muslimske brorskapet søker en 

innføring av kalifatet gjennom bruk av demokratiske og ikke-voldelige midler, ser de 

jihadistiske organisasjonene på bruk av vold som obligatorisk.  

 

Jihad som konsept 

Jihad eller hellig krig er et konsept som har eksistert siden profeten sin tid. Ifølge Oxford 

Dictionary of Islam, så betyr jihad forskjellige ting ut ifra konteksten det benyttes i. Det 

kan bety kamp mot en indre ondskap, kamp for den moralske forbedringen av det 

muslimske felleskapet eller en kamp for å konvertere ikke-troende.
122

 Ordets mening kan 

sammenlignes med begrepet korstog. Samtidig er jihad den eneste tillate formen for 

krigføring innenfor Islam, krigføring som innenfor normativt Islam er regulert av en rekke 

lover og regler knyttet til hvem som kan erklære krig, forløpet til krigserklæringen og 

behandlingen av sivile.
123

 

Den klassiske tolkningen av jihad deler verden inn i to deler. Dar al-Islam som betyr 

islams land og Dar al-Harb som betyr krigens land. Dar al-Islam referer til de områder 

som blir kontrollert av muslimer og som styres ifølge islamske skikker og regler. Dar al-

Harb referer til de områdene hvor ikke-muslimer styrer og hvor muslimer ikke kan 

praktisere sin tro. Ifølge klassisk doktrine så er det tillatt å føre defensiv jihad dersom Dar 

al-Islam blir angrepet men også offensiv jihad mot Dar al-Harb. Med erobringene til det 
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Osmanske riket så ble jihad i overveiende grad definert ut ifra den defensive versjonen, 

samtidig så dukket det også opp en tredje versjon. Dar al-ahd som refererte til kristne 

territorier i sør-øst Europa som betalte beskyttelses penger til Ottomanerne. Ifølge Peter 

Mandaville så kan vi trekke tre punkter ut ifra den klassiske tolkningen av jihad: 

1. Det var en praksis som i overveiende grad handlet om å forsvare muslimske land 

som var under militært angrep. 

2. Jihad kunne bare erklæres av de rette autoritetene 

3. Det var en klar politisk handling som gav liten mening utenfor rammeverket til et 

Kalifat eller et Sultanat.
124

 

Den klassiske utgaven av jihad skiller seg derfor i stor grad fra den praksisen som 

jihadistiske grupper benyttet seg av på 80-90 og 2000-tallet. Dette representerte et problem 

som de måtte overkomme. Men det var ikke bare den klassiske tolkningen av jihad som 

måtte overkommes for at det skulle kunne brukes som et virkemiddel av salafist-jihadister. 

Selve gjennomførelsen av jihad er også sterkt regulert gjennom en rekke religiøse tekster. 

Her bruker salafist-jihadistene sine egne tolkninger. Blant annet har de ekspandert lovene 

knyttet til qital (kamp), qisas (gjengjeldelse) og tatarrus (menneskelige skjold).
125

 Med 

Osama bin Laden sin argumentasjon knyttet til delaktigheten til innbyggere i vestlige 

demokratier når det gjaldt overgrep begått mot muslimer, fikk man også en helt ny 

doktrine som holdt private borgere ansvarlig for forbrytelser begått av deres regjeringer.
126

 

Reglene knyttet til qital representerer en form for Geneve-konvensjon innenfor islamsk 

krigføring. Og regulerer forhold knyttet til sivile, svake, gamle, kvinner og barn, husdyr, 

og jordbruksområder.
127

 Og reflekteres i et sitat fra den første kalifen, Abu Bakr al-Siddiq 

etter at han har sendt en hær til Syria etter profeten sin død: 

” Stop, oh people, that i may give you ten rules for your guidance in the battlefield. Do not commit treachery 

or deviate from the right path. You must not mutilate dead bodies. Neither kill a child, nor a woman, nor an 

aged man. Bring no harm to the trees, nor burn them with fire, especially those which are fruitful. Slay not 

any of the enemy`s flock, save for your food. You are likely to pass by people who have devoted their lives 

to monastic services, leave them alone”
128
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Problemet til salafist-jihadistene er derfor å finne religiøse argumenter som gjør det mulig 

å komme rundt de lovene som Koranen pålegger de stridene å følge. Dette er ingen enkel 

oppgave da bombeangrep mot sivile uunngåelig er nødt til å komme i konflikt med mange 

av reglene innenfor qital. Løsningene de presenterer er derfor kreative tolkninger av 

religiøse konsepter.  

 

Al Qaida sin versjon av qital 

I 2004 publiserte Al Qaida et dokument som skulle forsvare terrorangrepene mot World 

Trade Center 9/11, dokumentet har tittelen «Mandate of the heroes and the legality of the 

operations in New York and Washington».
129

 Dokumentet er svært opplysende når det 

gjelder å forstå hvilken tankegang og argumentasjon som ligger bak Al Qaida sin praksis 

knyttet til jihad.  Som vi ser fra sitatet under så forsøkte Al Qaida konkret å finne en vei 

utenom de retningslinjene som Abu Bakr nedfelte: 

“People who do not understand the sense of the legal evidence have already denied this and said that women, 

elderly, and children were among the victims of the operations in America. They say, "Islam forbids the 

shedding of their blood, so how can the operations be legally permissible?" We say that the prohibition 

against the blood of women, children, and the elderly is not an absolute prohibition. Rather, there are special 

conditions in which it is permissible to kill them if they are among the people of war, and these conditions 

exist in specific circumstances. We say that a number of protected people were among the victims of the 

September operations in America, but they do not fall outside the conditions that permit killing them which 

we will now briefly mention. It is enough for the dissenter to decide that one of the conditions applies in 

order to say that the operations are permissible. It is not necessary that all the conditions are met; only one 

suffices. These conditions are the following»
130

 

Forholdene som Al Qaida mener fjerner reglene om beskyttelse for barn, kvinner og eldre 

er nedfelt i syv punkter. 

1. Gjengjeldelse, ifølge Al Qaida så er det tillatt å drepe beskyttede grupper hos de 

ikke-troende som en form for gjengjeldelse. Gjengjeldelsen de her sikter til er hevn 

for overgrep begått i de palestinske byene Jenin, Nablus og Ramallah. 

2.  «Collateral Damage», det er tillatt å drepe beskyttede grupper både ved feiltagelse 

og intensjonelt dersom disse ikke kan skilles fra den egentlige fienden. Den 
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religiøse begrunnelsen for dette er en Hadith om profeten og tapet av sivile liv i al-

Bukhari.  

3. Det er tillat å drepe beskyttede grupper dersom disse har bistått fienden, gjennom 

ord, handlinger, eller på andre måter.  Bistanden som det her siktes til er det 

demokratiske styresettet i Vesten, som ansvarliggjør innbyggerne i forhold til staten 

sine handlinger. Den religiøse begrunnelsen for dette er en Hadith av Abu Dawood 

om en 120 år gammel mann som gir fienden råd og som deretter blir drept. 

4. Det er tillatt å drepe beskyttede grupper dersom disse befinner seg i et hovedkvarter 

som det er nødvendig å ramme for å bekjempe fienden. Hovedkvarteret som det her 

siktes til er World Trade Center som blir sett på som det finansielle hovedkvarteret 

for Sionist-korsfarer-alliansen. Den religiøse begrunnelsen for dette er at profeten 

gjorde det samme i byen Bani Nadir. 

5. Det er tillatt for muslimer å drepe beskyttede grupper når man bruker tunge våpen 

som ikke kan differensiere mellom sivile og militære mål. Al Qaida sammenligner 

her profeten Muhammed sin bruk av katapulter mot byen Taif, med flyene som 

styrtet inn i World Trade Center.  

6. Det er tillatt for muslimer å drepe beskyttede grupper dersom disse blir brukt som 

menneskelige skjold av fienden.  

7. Det er tillatt for muslimer å drepe beskyttede grupper blant fienden, dersom fienden 

bryter en avtale og det er nødvendig å lære ham en lekse. Den religiøse 

ryggdekningen her er at profeten gjorde det samme i Bani Qarisa.
131

 

Dette er de syv punktene som ifølge Al Qaida gjorde angrepet mot World Trade Center 

lovlig ut ifra et religiøst perspektiv, og som en forlengelse av dette det lovlig å drepe 

beskyttede grupper som kvinner, barn og eldre. Alle de syv punktene ble underbygget med 

konkrete historiske eksempler som profeten eller følgesvennene har møtt, og alle har en 

viss form for dekning innenfor sharia. 

Det første punktet som omhandler gjengjeldelse er knyttet til konseptet qisas som er et 

anerkjent prinsipp knyttet til strafferett innenfor sharia-lovene, dette skal jeg drøfte i 

forbindelse med Den islamske staten senere i kapittelet. Det andre punktet omhandler 

tatarrus eller menneskelige skjold.  
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Reglene knyttet til tatarrus blir gjeldene der sivile blander seg med legitime mål. 

Bakgrunnen for reglene er å lage et rammeverk som begrenser og regulerer utilsiktete 

sivile tap knyttet til krigføring. Al Qaida derimot bruker tatarrus som et argument for 

lovligheten av å drepe sivile. De gjør dette gjennom å referere til to episoder i profeten sitt 

liv. Den første referer til beleiringen av byen Taif i år 630, her hadde profeten sine menn 

vunnet et slag ved Hunayn, men en gruppe av fienden hadde greid å komme seg unna og 

flyktet inn i byen Taif, som var en tungt befestet by. Her bygget de en katapult som 

bombarderte menneskene på innsiden helt til de overgav seg.
132

 Poenget er at en katapult 

ikke greier å skille mellom sivile og fiendtlige mål. Og i en slik situasjon kan man derfor 

ikke klandres for sivile tap. 

Det andre eksempelet som trekkes fram er nattlige lynangrep utført på profeten sin ordre. 

Her er det en Hadith som sier at profeten ble spurt om sikkerheten til kvinner, barn og eldre 

under disse angrepene.  Han skal da ha svart «de tilhører dem»
133

 

Denne formen for argumentasjon er ikke ukontroversiell. I forbindelse med episoden i Taif 

så er det ikke klart at det ble benyttet en katapult, dette er kun referert til i en Hadith. Når 

det gjelder Muhammed sitt utsagn så påpeker Shiraz Maher at dette er en uklar Hadith som 

mangler kontekst. I den legendariske Imam Shafi sin Risala skriver han at selv om det var 

tillatt å drepe kvinner, barn og eldre på profeten sin tid, så har disse tillatelsene blitt 

opphevet i ettertid gjennom hellige tekster som kategorisk forbyr drap på disse gruppene
134

 

Når det gjelder Al Qaida sin utvikling av konseptet tatarrus så er Abu Yahya al-Libi en 

sentral person. Libi har to hovedargumenter, nødvendighet og modernitet.  

Nødvendigheten er knyttet til tilfeller der det man oppnår oppveier skaden ved å drepe 

kvinner og barn, en argumentasjon lik utilitarisme.
135

 Den normative tolkningen av sharia 

er at dens hovedoppgave er å beskytte fem ting: Ætt, eiendom, intellekt, religion og liv.
136

 

Gjennom å argumentere for at religion og liv er i fare dersom ikke Vesten blir konfrontert, 

og at det er umulig å konfrontere Vesten uten å ramme befolkningstette områder hvor 

sivile liv vil gå tapt, så gjør Libi konflikten til en eksistensiell konflikt og i eksistensielle 
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konflikter så gjelder det andre regler.
137

 Slik har Al Qaida forsøkt å tøye grensene for 

lovligheten av å drepe sivile. 

 

Den Salafistiske metoden 

Sett med vestlige øyne virker en slik argumentasjon søkt, men det er fordi vi er vant til å 

vurdere argumentasjon ut ifra et rasjonelt og logisk perspektiv. Salafismen hevder å gjøre 

det stikk motsatte. Punkt nummer seks i Al Qaida sitt brev er et godt eksempel på dette, for 

hvordan kan lovligheten av å fly et passasjerfly inn i en bygning fylt av sivile legitimeres 

ved profeten sin bruk av katapulter mot en by i år 630? 

I Quintan Wictorovitz sin kjente artikkel «Anatomy of the Salafi movement» drøftes 

nettopp den formen for argumentasjon som Al Qaida presenterer i brevet sitt og metoden 

som både Al Qaida og Den islamske staten benytter seg av for å komme fram til 

synspunktene sine. 

Ifølge Wictoroviz så er den største trusselen mot Islam sett med salafistiske øyne, bruken 

av logikk og det menneskelige intellekt i tolkningen av islamske kilder. Salafistene operer 

som at Koranen og Hadith er selvforklarende. Resultatet av dette er at logikk ikke er 

nødvendig, den lærde forvandles fra en som skal tolke de hellige tekstene til en arkeolog 

som skal lete fram tekster som passer til bestemte kontekster.
138

  

Konflikten med rasjonalismen har røtter helt tilbake til 800-tallet, hvor de såkalte 

Mutaziliene lå i konflikt med tilhengerne til Ibn Hanbal.  Mutaziliene var påvirket av gresk 

filosofi og representerte en langt mer moderat og progressiv religionstolkning enn de 

bokstavtro hanbalittene, blant annet så hevdet de at Koranen var menneskeskapt og at den 

måtte tolkes for å finne mening. For salafistene derimot er bruken av Gresk inspirert logikk 

en trussel mot forestillingen om at all kunnskap om religiøs veiledning må stamme fra 

islamske kilder.  Ifølge Wictoroviz så bidrar fiendtligheten mot rasjonalisme til å forklare 

salafistenes besettelse med middelalder teologen Ibn Tamiyah, Tamiyah ble fengslet for 

blasfemi av rasjonalistene som dominerte hans samtid og blir av dagens salafister, både de 

voldelige og ikke-voldelige sett på som en mann som ofret seg for sin tro.
139
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Hvorfor er forholdet mellom rasjonalisme og salafisme så viktig? Fordi det er helt sentralt 

dersom vi skal forstå innholdet i argumentasjonen til både Al Qaida og ISIL.  

Salafistiske publikasjoner unngår det som kan minne om humanistiske former for 

argumentasjon. I stedet så blir ofte et synspunkt fremsatt, før det blir underbygd med serie 

med direkte sitater fra koranen.  Dette fremstår i de mest ekstreme tilfellene gjennom et 

synspunkt som blir framlagt, for deretter å bli etterfulgt av flere sider med sitater fra 

Koranen og Hadith.
140

 Med vestlige øyne virker dette lite overbevisende og forvirrende, 

men for salafistene så reflekterer det deres avisning av logikk og rasjonalisme. 

Det samme gjelder metoden med å knytte religiøse prinsipper til samtidens utfordringer. 

En metode som salafistene behandler som om den skulle være styrt av naturlovene.  

Metoden utpeker reglene som skal følges når konklusjoner skal trekkes fra det som er de 

godkjente kildene, Koranen, Sunnah og følgesvennene til profeten. Som Quintan 

Wictoroviz skriver : 

”This creed, Salafis assume, eliminates (or at least limits) the potential of human bias and error by structuring 

the process of deduction and the criteria for acceptable findings according to the Prophetic model. In a way, it 

is a positivistic approach that eschews normative ambiguity, relativism, and the possibility of multiple truths. 

If one follows the method and procedures of the Salafi creed, the expectation is that religious rulings 

represent the unadulterated and singular truth of God`s will because they rely on the original and pure 

sources of Islam”
141

 

Det er mulig at en Hadith er tydelig i forhold til et konkret tilfelle. Men når den skal 

overføres til moderne forhold og problemstillinger så slutter den å være det. Salafistiske 

lærde må derfor undersøke profeten sitt liv og se hvordan han handlet i forskjellige 

situasjoner, situasjoner som har overføringsverdi i tid. Målet er å forestille seg hva profeten 

ville gjort dersom han møtte moderne problemstillinger og utfordringer. Å bruke den 

profetiske metoden på samtidens problemer er derfor en metode som forutsetter 

argumentasjon gjennom analogier, noe som igjen forutsetter både kunnskap om Hadith 

tekster men også om konteksten som Hadith-en skal plasseres i. 

I spørsmålet om flyet som flyr inn i World Trade Center trekkes analogien til profeten og 

byen Taif. Her hevdes det at katapulten var datidens masseødeleggelsesvåpen, og fordi 

profeten godkjente bruken av katapult så ville han også godkjent bruken av 

masseødeleggelsesvåpen i dag. Denne konklusjonen er ikke basert på en objektiv tolkning 
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av religiøse kilder, for Al Qaida sin del så dreier den seg utelukkende om man ser på flyet 

som den historiske utgaven av profeten sin katapult. En prosess som i motsetning til det de 

selv påstår avhenger av menneskelig rasjonalitet. 

Sagt med andre ord så forutsetter derfor metoden til salafist-jihadistene inngående 

kunnskap, ikke kun om religiøse spørsmål, men også om politikk og internasjonale 

spørsmål.  

Hittil har vi sett på noen av de formelle reglene knyttet til jihad, og også hvordan den 

salafistiske argumentasjonen fungerer i forhold til disse reglene. Dette er viktig når vi nå 

skal drøfte hvordan praksisen til jihad har endret seg fra slutten av 80-tallet og fram til 

2016, og forskjellene mellom Al Qaida og Den Islamske Staten på dette området. Her må 

vi begynne med virksomheten til en mann som utpeker seg som mer sentral enn noen 

andre. Han som vestlige forskere har gitt tittelen gudfaren av jihad og som radikale 

islamister kaller for «the Imam of Jihad», Abdullah Azzam
142

 

 

Abdullah Azzam 

Abdullah Azzam ble født i 1941 i det daværende Transjordan. I 1963 så reiste han til Syria 

hvor han studerte islamsk lov på universitetet i Damaskus, her fullførte han i 1966 med en 

grad i shariastudier. Våren 1968 så ble han innrullert på det legendariske Al-Azhar 

universitetet i Kairo. Det er viktig å påpeke at denne perioden var turbulent for de 

islamistiske miljøene i Egypt. I 1966 hadde president Gamal Abdel Nasser slått hardt ned 

på det muslimske brorskapet og Said Qutb hadde blitt henrettet. Dette radikaliserte deler av 

brorskapet og skapte en militant versjon av islamismen. Under sitt opphold ved Al Azhar 

så ble Azzam aktiv i det muslimske brorskapet, dette medførte at han bygget seg opp et 

stort kontaktnett innenfor de islamistiske miljøene
143

. Når han forlot Egypt i 1973 med en 

doktorgrad i Islamsk lov, var han forberedt på hendelsene som skulle definere ham for 

ettertiden.
144

  

Ifølge Thomas Hegghammer så har Azzam sin betydning for ettertiden tre hovedpunkter. 

Han bidro til å flytte den Afghanske konflikten med Sovjet fra å være en regional konflikt 

til å bli global. Han organiserte de arabiske fremmedkrigerne som kjempet i denne krigen, 
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noe som gav han tilnavnet «faren til de arabiske afghanerne», og han ble den viktigste 

teoretikeren til det globale jihad
145

  Det er særlig det siste punktet som er interessant i 

denne sammenhengen og som vi skal se nærmere på. 

Azzam sin teoretiske påvirkning på praksisen knyttet til jihad viser seg gjennom tre tekster 

som fortsatt den dag i dag er klassikere innenfor Jihadist-kretser. Den første er en bok med 

tittelen «The defense of muslim territories» og den andre er teksten «Join the Caravan» og 

den tredje «Morals and Jurisprudence of Jihad». 

I The defense of muslim territories så argumenterte Azzam for at det helt siden Islam sin 

opprinnelse har vært bred enighet om at jihad blir en individuell plikt dersom bare en liten 

porsjon av muslimsk land er okkupert.
146

 Dette var et brudd med den klassiske tolkningen 

av jihad som noe som kun en godkjent autoritet kunne erklære. Det reflekterer også Azzam 

sitt hovedanliggende, gjenreisingen av konseptet jihad, som han selv skriver: 

«One of the most important obligations and the main duties forgotten is jihad, which has disappeared from 

the lives of muslims. This is how they came to resemble detritus borne by the flood, as the prophet said: 

“other nations stand ready to surround you on all sides, like guests around a single pot”. They asked him “ O 

messenger of God, is this because there are few of us?” “No,” he replied, “But because you are like detritus 

borne by the flood; you love this world too much and despise death, you allow weakness to creep into your 

hearts and cause it to disappear from the hearts of your enemies””
147

 

Sitatet viser ikke bare Azzam sitt fokus på viktigheten av jihad, men også synet hans på 

martyrdom, hvor han påpeker at svakheten til muslimene skyldes at de er blitt for glad i 

livet og for hatefulle mot døden. I Join the Caravan bygger han videre på dette argumentet 

og gjentar at kjærligheten til livet og frykten for døden har medført at muslimene er både 

styrt og omringet av tyranner.
148

 Men ikke nok med det, martyrene blir også tildelt syv 

belønninger av Gud. Disse er tilgivelse for sine synder etter første bloddråpe, inngang til 

paradiset, guddommelig bekledning, giftemål med 72 vakre jomfruer, å slippe straff i 

graven, å være sikker på dommedag og forbønn for 70 medlemmer av husholdningen.
149

 

Azzam skapte ikke forestillingene om martyrenes belønninger, men han er i stor grad 

ansvarlig for å popularisere de.  
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Ifølge Azzam så eksisterer det to former for jihad. Offensiv jihad som betyr å angripe de 

vantro i deres egne land definerer han som en kollektiv plikt, som kan oppfylles gjennom å 

sende ut en hær en gang i året.
150

 Han sier derimot ingenting om hvem som skal sende ut 

denne hæren, trolig er det et ideal som han mener man skal strekke seg etter. Den defensive 

jihad er derimot en individuell plikt som han hevder er den viktigste av alle individuelle 

plikter. Denne plikten blir utløst under fire betingelser:
151

 

1. Når vantro invaderer muslimske territorier 

2. Når to militærstyrker møtes til slag 

3. Når imamen mobiliserer individer eller grupper 

4. eller når vantro fengsler muslimer 

 

Azzam ramser også opp konsekvensene av å unnlate å følge plikten til jihad. Ifølge Azzam 

så er: 

- alle muslimer er syndere så lenge noe land som tidligere har vært muslimsk ikke er 

i muslimske hender. 

- Synden øker med hensyn til stilling i samfunnet. Ulema, ledere og imamer er derfor 

større syndere enn den generelle befolkningen 

- Synden som Azzam sin egen generasjon har utført gjennom å neglisjere konfliktene 

i Afghanistan, Palestina, Philipinene, Kashmir, Libanon, Chad og Eritrea er større 

enn alle tidligere generasjoner sin.
152

 

Men det finnes mer enn plikter, konsekvenser og belønninger for den som sloss. Ifølge 

Azzam så får man også sjansen til å følge i de rettlededes fotspor, han sikter da til de første 

generasjonene etter profetens død, og ramser også opp alle slagene som profeten selv 

deltok i.
153

 For salafister som lever livet sitt med profeten sin oppførsel som sin største 

rettesnor så må dette ha presentert seg som et kraftfullt argument.  

Azzam latterliggjorde de Egyptiske islamistene sin forestilling om at en gruppe med 

frontkjempere kunne styrte sittende regjeringer og dermed innføre et muslimsk samfunn, 

en forestilling som var sterkt påvirket av Said Qutb. Han siktet da til attentatet mot Anwar 

Sadat, og hevdet at offiserene som utførte attentatet og trodde at de kunne etablere et 
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muslimsk samfunn på denne måten, var offer for en illusjon og en felle som risikerte å 

repetere undertrykkelsene som den «islamske-bevegelsen» opplevde under Gamal Abdel 

Nasser.
154

 

I stedet så fokuserte han på geografiske territorier når han så for seg hvordan et islamsk 

samfunn skulle spres:  

«Establishing a Muslim society on an area of land is as necessary for muslims as water and air, and this 

territory will exist only through an organized Islamic movement that wages jihad, in actions and words, and 

makes of combat its goal and its defense. The Islamic movement will be able to establish an Islamic society 

only through a general popular jihad”
155

 

Ifølge Thomas Hegghammer så endret Azzam retningen til den radikale islamismen på 

flere områder. Han flyttet fokuset fra den nære til den fjerne fienden gjennom å plassere 

okkupasjon av muslimske områder av fremmede makter som hoved incentivet til jihad. 

Dette var et brudd med de egyptiske islamistene sin forestilling om at oppgjøret med de 

lokale tyrannene var viktigst, og dermed også et brudd med forestillingen om den nære 

fienden.
156

 

Han introduserte en territoriell form for islamisme, hvor muslimske landområder var 

viktigere enn politisk styresett. Noe som bidro til å islamisere en rekke konflikter på 90-

tallet som Bosnia, Tsjetsjenia og Mindanao. Han endret strategien innenfor jihad fra å 

fokusere på en gruppe med frontkjempere som skulle forandre samfunnet til et popularisert 

jihad, han endret dermed strategien fra å være revolusjonær til å bli militær. Han bidro 

sterkt til å utvikle en kult av martyrdom, og bidro dermed til den bølgen av 

selvmordsangrep som jihadister utførte fra midten av 90-tallet og fram til i dag. Og han 

minimerte betydningen av nasjonalstaten og fremhevet pan-islamisme som den foretrukne 

politiske plattformen til islamist-bevegelsen
157

 

Thomas Hegghammer påpeker at Azzam sine ideer var mer moderate enn bin Laden og 

Zawahiri sine ideer på slutten av 90-tallet. Til tross for at Azzam flyttet fokuset fra den 

indre til den ytre fienden tok han aldri til orde for å angripe fienden på fjerne territorier. 

Ifølge Hegghammer er det mulig å tolke Azzam sin forestilling om jihad som noe som lå 
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nærmere geriljakrigføring enn terrorisme. 
158

 Men det går også an å se på Azzam som mer 

radikal enn det Hegghammer gjør. Dersom man leser Azzam sine utlegninger i Morals and 

Jurisprudence of Jihad og sammenligner denne med Al Qaida sin rettferdiggjøring av 

angrepet den 11 september, og da særlig argumentasjonen knyttet til qital og tartarrus så 

framstår disse forskjellene som mindre enn tidligere antatt.  

Azzam sin konklusjon knyttet til gamle, syke, blinde og svake altså det som fra den 

normative praksisen knyttet til jihad er beskyttete grupper: 

”Our conclusion-but God knows better than anyone-is as follows: those who can be useful to the unbelievers 

or to others must be killed, whether they are old people, priests, or invalids. But the elderly who are senile, 

isolated monks, and the invalid who are suffering cannot be useful to the unbelievers and cause no harm to 

the Muslims. Therefore, it is better to leave them be….”
159

 

Og når det gjelder Azzam sitt syn på kommunistiske kvinner, en gruppe som gjennom sitt 

kjønn også er beskyttet er han enda mer ekstrem: 

« As for communist women in Afghanistan, they must be killed, whether they participate in combat, give 

their opinion, or do not participate, whether they are isolated or not, and whether they are single or in a 

group, because their doctrine is inimical to Islam and harmful to Islam and Muslims. The Prophet of God 

said of two women from the Banu Abd al-Muttalib, who had spoken ill of him, of his family, and of Islam, 

along with a group of men: “Kill them, even if you find them hanging from the curtains of the Kaaba”
160

 

Også når det gjelder behandlingen av krigsfanger så gikk Azzam langt. Ifølge normativ 

islamsk lov så skal krigsfanger ikke drepes dersom de konverterer til Islam og ber om 

tilgivelse. Det Azzam gjør her ligner på takfir (bannlysning), men det er mulig han slipper 

unna på grunn av ateismen til de afghanske kommunistene: 

” True, revealed law has ruled that, if an unbelieving prisoner converts to Islam, he cannot be killed because 

his sin are forgiven. He then becomes a slave, and the same treatment is applied to him as to children: he can 

be enslaved but not executed, because the sentence “there is no god but God” differentiates between unbelief 

and Islam. In Afghanistan the situation is different, because Babrak Karmal and Najib, the head of the 

Afghan communist party, who have done everything in their power to eradicate Islam in that country, say, “I 

am a muslim” and pray in front of the television cameras”
161
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Fra et lokalt til et globalt Jihad 

På 1990-tallet så fortsatte doktrinene knyttet til jihad å utvikle seg. I store trekk så gikk 

man fra et lokalt jihad i Afghanistan, til et globalt jihad mot USA og Vesten. Ifølge Peter 

Mandaville så skyldtes dette at bin Laden og hans indre krets ble oppløftet av Sovjet sitt 

fall, og konkluderte med at kampen mot jahiliya måtte flyttes rett til kilden, altså mot 

Korsfarerne og sionistene. Peter Mandaville ser på dette som en blanding mellom 

argumentene til Abdullah Azzam og Said Qutb presset til det ekstreme, jahaliyah blir 

globalt og muslimer er under angrep overalt, konsekvensen av dette er at jihad også må 

kjempes overalt.
162

  

Uavhengig av hvor stor betydning man tillegger Said Qutb så demonstrerte bin Laden i 

1996 at det ikke lenger var tvil om hvem som var blitt den primære fienden til Jihadistene.  

Da ble «A declaration of Jihad against the Americans occupying the Land of the Two Holy 

Sanctuaries» publisert.
163

  Dette var et juridisk dokument som argumenterte for defensiv-

jihad mot amerikanerne. Vi har tidligere sett på fiendebildene i dette svært sentrale 

dokumentet, jeg vil derfor ikke gjenta meg selv på dette området. Det interessante her er 

hva dokumentet sier om jihad. Her er Bin Laden lite konkret, det virker nesten som om han 

ikke har bestemt seg for sine neste skritt. 

”And so here we are today, working and discussing with each other to find ways of rectifying what has 

happened to the Islamic world generally and Saudi Arabia in particular. We need to study the appropriate 

paths to take in order to restore things to good order, and to restore to the people their rights after the 

considerable damage and harm inflicted on their life and religion”
164

 

Etter dette tar bin Laden til orde for økonomisk boikott mot både USA og Israel og hevder 

at dette er en måte å utøve jihad mot de to landene på. Før han i neste setning ber ummaen 

om å heve banneret til jihad mot den Jødisk-Amerikanske alliansen som har okkupert 

Islam sine hellige plasser.
165

 Han gjentar konseptene knyttet til martyrenes belønning som 

Azzam populariserte,
166

 men sier derimot ingenting om pliktigheten av å delta i jihad. 

Dokumentet er svært lite konkret og framstår moderat i forhold til de uttalelser som skal 

komme senere. Det er derimot et viktig dokument fordi det sier svært mye om utviklingen 
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til Al Qaida og bin Laden. Og på dette området så har det kommet ny informasjon de siste 

årene. 

Det har vært spekulert i om bin Laden var så moderat som han framstår i 1994-96. Dette 

har sammenheng med bombeangrepet mot Khobar tårnene i 1996 som av enkelte kilder 

feilaktig ble tillagt Al Qaida og Bin Laden, blant annet Mandeville
167

. I 9/11 kommisjonen 

sin rapport ble også Bin Laden og Al Qaida tillagt skyld, men i 2015 kunne BBC melde at 

hoved gjerningsmannen bak angrepet var fengslet og at Iran var ansvarlig.
168

 

Det skjedde dermed noe fra 1996 til 1998 da både retorikken og handlingene til Al Qaida 

eskalerte.  

I mars 1997 ble bin Laden intervjuet av CNN journalisten Peter Arnett. I intervjuet får Bin 

Laden spørsmål om hvem han sikter til når han erklærer jihad mot USA. Er det 

regjeringen, de amerikanske soldatene i Saudi Arabia eller den amerikanske befolkningen? 

Bin Laden svarer at de har erklært jihad for å drive USA ut av alle muslimske land, når det 

gjelder hvem som er omfattet av denne erklæringen om jihad svarer Bin Laden at den 

omhandler amerikanske soldater som er utplassert i Saudi Arabia.
169

 Arnett følger opp 

dette spørsmålet med å spørre Bin Laden om han vil trekke tilbake sin krigserklæring 

dersom USA trekker sine soldater ut av Saudi Arabia, til dette svarer bin Laden at USA 

ikke bare må trekke sine styrker ut fra Saudi Arabia men at de må slutte å intervenere i hele 

den muslimske verden.
170

 

I 1998 så erklærer «World Islamic Front» sin deklarasjon om jihad mot jøder og 

korsfarere. I Deklarasjonen så påpekes det at det nå har gått over syv år siden amerikanske 

styrker ble utplassert på Islam sine helligste plasser, og at det nå ikke lenger går an å 

diskutere om dette er en okkupasjon. Videre så er Abdullah Azzam sine doktriner om jihad 

tilbake. Ifølge deklarasjonen så er det en individuell plikt for alle muslimer i alle land å 

drepe amerikanerne og deres allierte, både sivile og soldater
171
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Årene fra 1996 og fram til 1998 er derfor sentrale, ikke når det gjelder fiendebildene til Al 

Qaida og bin Laden, disse har holdt seg stabile siden begynnelsen av 90-tallet. Men heller 

virkemidlene som de var villige til å bruke. I 1996 erklærte Bin Laden en uspesifisert 

erklæring om jihad mot USA, hvor han argumenterte for at økonomisk boikott kunne være 

et av virkemidlene. I 1997 presiserte han til Peter Arnett at denne deklarasjonen om jihad 

kun omfattet amerikanske soldater utstasjonert i Saudi Arabia, og i 1998 så var sirkelen 

komplett og deklarasjonen til World Islamic Front erklærte at det var en individuell plikt å 

drepe vestlige sivile for alle muslimer. Nøyaktig hva som var årsaken til denne utviklingen 

vet vi ikke.  Det vi derimot vet er at Bin Laden var bosatt i Sudan fra 1992 til 1996, da han 

etter press fra USA, Saudi Arabia og Egypt ble tvunget til å forlate landet og flytte til 

Afghanistan. Ifølge Lawrence Wright konfiskerte også sundanesiske myndigheter bin 

Laden sine penger, han skal ha investert 30 millioner dollar i landet, men forlot det med 

50-tusen.
172

  

Den 27 august 1998 kom den neste uttalelsen fra Al Qaida og bin Laden, da gjennom to 

bombeangrep mot de amerikanske ambassadene i Nairobi og Dar es Salam. Det var noe 

dypt symbolsk over disse angrepene som ble utført på dagen åtte år etter at amerikanske 

styrker satte sine føtter på Saudi-Arabisk jord. Angrepene fra Al Qaida fortsatte med 

angrepet mot krigsskipet USS-Cole i 2000. Angrepene mot World Trade Center og 

Pentagon i september 2001, Bali bombene i 2002, drapet på amerikansk utenrikspersonell i 

Jordan i 2002, bombeangrepene i Marokko og Tyrkia i 2003, bombene i Madrid i 2004 og 

angrepene mot London 7 juli samme år.
173

 Forestillingen om jihad mot den fjerne fienden 

hadde blitt realisert. Og med den amerikanske invasjonen av Irak så ble også forestillingen 

om den nære fienden gjenopplivet. 

 

Jihad Irak 

I artikkelen Jihadi Strategic Studies: The Alleged Al Qaida Policy Study Preceding the 

Madrid Bombings analyserer Thomas Hegghammer og Brynjar Lia et dokument som heter 

Jihad Iraq-Hopes and Risk. Dette dokumentet er et strategi-dokument som ble publisert på 

jihadist nettstedet Global Islamic Media den 10 desember 2003. Dokumentet inneholdt en 

detaljert analyse over svakhetene til den vestlige koalisjonen i Irak.  Hegghammer og Lia 
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påpeker også at det skiller seg fra andre islamist tekster gjennom sin sekulære form, altså at 

det mangler mesteparten av de religiøse referansene som de fleste andre jihadist tekster 

benytter seg av. I tillegg har det en akademisk utforming, argumentene er rasjonelt 

konstruert og organisert og den benytter seg av vestlige kilder.
174

 

Det som er interessant for vår del er hvilke strategier og målsetninger den beskriver for 

opprøret i Irak. Disse målsetningene reflekteres i en erkjennelse av at den amerikanske 

okkupasjonen ikke kan stanses utelukkende ved bruk av militære virkemidler. Skal 

jihadistene lykkes så må okkupasjonen gjøres så økonomisk kostbar som mulig. Og den 

viktigste måten å gjøre dette på er gjennom å splitte den internasjonale koalisjonen, og få 

USA til å bære kostnadene alene.
175

  

Dokumentet omtaler også opp det den anser som de amerikanske målsetningene i Irak. 

Disse omfatter å redusere de økonomiske kostnadene knyttet til okkupasjonen, å få flere 

internasjonale styrker inn i Irak, å bygge en irakisk hær, å begynne å eksportere olje samt å 

bygge en irakisk stat som kan gi sikkerhet til innbyggerne.
176

 

Det som anses som amerikanske svakheter blir også drøftet. Her påpekes det at siden USA 

ikke kan overvinnes militært, så må det kjempes en utmattelses krig. Her nevnes vietnam-

krigen som et ideal. Samtidig påpekes det at amerikanerne mangler kulturell og historisk 

forståelse, og at dette kan utnyttes. Den amerikanske invasjonen gir assosiasjoner tilbake til 

den direkte formen for imperialisme, noe den amerikanske administrasjonen ikke har tatt 

høyde for. Ifølge dokumentet så har de siste århundrene med imperialisme i den tredje 

verden resultert i en økende bevissthet og stolthet over egne prinsipper hos muslimer. 

Dokumentet spådde derfor en annen utvikling i Irak enn det administrasjonen til George W 

Bush gjorde, da de hevdet at de amerikanske styrkene ville bli møtt med blomster.
177
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Management of Savagery 

Management of Savagery er et strategidokument som ble publisert på et jihadistforum i 

2004 og var skrevet av pseudonymet Abu Bakr Najii. Dokumentet hevdes å være svært 

sentralt i utviklingen av Den islamske staten sin strategi og særlig den ekstreme volden 

som gruppen forfekter. Ifølge Fawaz Gerges er dokumentet et av tre dokumenter som i 

størst grad kan hevdes å ha påvirket gruppen.
178

 Og Ifølge Jessica Stern og J.M Berger er 

dokumentets påvirkning på Den islamske staten tydelig når det gjelder strategiene knyttet 

til medier og militæraksjoner.
179

 I 2006 ble dokumentet oversatt av William Mccants. I 

forordet til dokumentet kommer det tydelig fram at synspunktene som legges frem tilhører 

den salafist-jihadistiske ideologien.  

“As for the current of jihadi salafism, it is the current I consider to have been set down as a method and as a 

comprehensive plan by sharia and universal laws. Although this method is divine, those who implement it are 

humans who are afflicted with the (same) deficiency and imperfection that afflicts (other) humans and the 

universal laws”
180

 

Det nye som Management of Savagery utrykker er en strategisk plan for bruk av vold og 

eksplisitt bruk av offensiv jihad. Dette representerer en dreining i ekstrem retning i forhold 

til bin Laden og Abdullah Azzam som kun tok til orde for defensiv jihad. Veien til å 

etablere en islamsk stat går ifølge dokumentet gjennom tre faser. Den første fasen blir kalt 

for Power of Vexation and Exhaustion.
181

 Og har som hovedmål å spre og utmatte fienden. 

Nye rekrutter skal tiltrekkes gjennom det som blir kalt for «kvalitative» operasjoner, her 

blir bombeangrepet på Bali nevnt som et eksempel, større angrep som angrepet mot World 

Trade Center blir frarådet.
182

 Logikken her er altså at det ikke er selve angrepet og skaden 

det skaper som er det viktige, men heller reaksjonen som det framprovoserer.  

Målsetningen er å skape en situasjon hvor stater kollapser og ikke greier å tilby 

innbyggerne sine sikkerhet, dette skal gi grunnlag for den neste fasen som blir kalt for The 

management of savagery.
183

. I denne fasen er fokuset på å gjenoppbygge sikkerhet, å tilby 

innbyggerne medisiner og mat, å sikre områdene som er under kontroll mot ytre fiender og 
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innføringen av sharia.
184

 Strategien som blir presentert i The Management of Savagery er 

derfor ikke revolusjonerende. Jihadistiske grupper trivdes i kaos før 2004. Derimot er 

metodene mer brutale enn før. På spørsmålet om Den islamske staten kan innføres uten at 

man har gått igjennom de to foregående prosessene er svaret nei. 

“Therefore, we must drag everyone into the battle in order to give life to those who deserve to live and 

destroy those who deserve to be destroyed. We must drag all of the movements, the masses, and the parties to 

the battle and turn the table over the heads of everyone. We will become a single power by uniting our 

groups, improving the organization and systematizing the spread of our groups, giving allegiance to each 

other, assisting each other to the ends of the earth and to its East, and by dividing our enemies and dividing 

their interests and their goals (by the permission of God). (This single force) will be able to impose the rule 

of the sharia and preserve its rights and the rights of humanity which the Taghuts of unbelief and apostasy 

toy with. Thus, we must burn the earth under the feet of the tyrants so that it will not be suitable for them to 

live in, save (by professing) tawhid and being just to the oppressed. Otherwise, they will be destroyed.“
185

 

Målet er med andre ord total krig, en krig som skal fungere som en slags renselses prosess. 

Der vold ikke blir et middel for å nå et mål, men et mål i seg selv. Som Fawaz Gerges 

påpeker: 

“He depicts Salafi-jihadists as the vanguard best equipped to trigger an apocalypse or an end to apostasy, an 

end to the world as we know it, and a religious rebirth. “We must drag all the people to battle and bring the 

temple down on the heads of everyone,” Najji states. Even “if the whole umma perishes, they would all be 

martyrs,”
186

 

For Najji er derfor drapet på millioner av muslimer ikke et problem så lenge de dør for en 

god sak. 

 

Ekstrem vold eller folke-jihad 

Den amerikanske invasjonen av i Irak i 2003 har hatt en sterk påvirkning på praktiseringen 

av jihad og på den salafist-jihadistiske ideologien generelt. Parallellene kan trekkes til den 

utviklingen som fant sted under den sovjetiske krigen i Afghanistan. I Irak så utviklet Al 

Qaida seg til å bli langt mer voldelig og kompromissløs enn sin moderorganisasjon. Og da 

Den islamske staten ble kjent i Vesten så var det på grunnlag av en ting, deres ekstreme 

bruk av vold. Samtidig var det likheter, volden som Zarqawi utførte mot sjiamuslimer var 

                                                           
184

 “Management of Savagery”, s43 
185

 “Management of Savagery”, s176 
186

 Gerges, Fawas, “The World According to ISIS.”https://www.foreignpolicyjournal.com/2016/03/18/the-
world-according-to-isis/ 



 

 65    
 

for å lokke dem til hevnangrep, mens volden Al Qaida utførte mot Vesten var for å lokke 

Vesten til å invadere muslimske land. For jihadistene må invasjonen av Irak ha framstått 

som en gavepakke. Bin Laden hadde et håp om vestlige soldater i Afghanistan, men at de 

skulle invadere Irak må ha overgått hans forhåpninger.  

Ser man på de to første årene av den amerikanske invasjonen av Irak så ser Zarqawi sine 

aksjoner ut som en symbiose mellom de strategiene som blir presentert i Management of 

Savagery og Jihad Irak. Den 23 august 2003 så angriper Zarqawi sin gruppe Monoethism 

and Jihad, FN sitt hovedkvarter i Irak. Angrepet tar livet av 22 mennesker, inkludert den 

brasilianske stjernediplomaten Sergio Vieira de Mello.
187

 Angrepet fører til at FN trekker 

ut sitt personell fra Irak og er et skudd i baugen for gjenoppbyggingen av landet. Den 

ellevte mars 2004 så inntreffer terrorangrepet mot togstasjonen i Madrid som tar livet av 

191 mennesker. Tre dager senere så avholdes det valg i Spania, her vinner Sosialistpartiet 

overraskende og lover å trekke spanske soldater ut av Irak.
188

 I Jihad Irak så påpekes det at 

terror kan brukes for å påvirke vestlige valgsykluser
189

, angrepet mot Madrid kan tyde på 

dette. Ansvaret for angrepet blir tatt på seg av gruppen «Ansar Al Qaeda» som skal ha hatt 

tilknytning til Zarqawi.
190

 I 2004 begynte også Al Qaida i Irak med det som skulle bli 

etterfølgeren Den islamske staten sitt varemerke, videofilmede halshugginger.  Det første 

offeret for denne praksisen var den amerikanske forretningsmannen Nicholas Berg, som 

ble halshugget av Zarqawi selv. Senere fulgte videoer som var mer brutale, ofrene var fra 

England, Russland, Japan, Bulgaria, Korea og Filippinene.
191

 I en av videoene skal 

Zarqawi sine menn ha kjørt bil i en folkerik gate, stoppet opp og dratt et gissel ut av bilen 

som de halshugget foran flere tilskuere, før de satte seg inn i bilen igjen og kjørte av 

gårde.
192

 Filmene ble distribuert på DVD rundt omkring i Irak, men de ble også lastet opp 

på internett og skulle bli starten på en medierevolusjon som Den islamske staten utviklet til 

en vitenskap.
193
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Men det var ikke alle som var imponert over brutaliteten til Zarqawi og hans soldater. I 

2005 fanget amerikansk etterretning opp et brev sendt fra Al Qaida sin nesteleder Ayman 

al-Zawahiri til Zarqawi hvor han ber om at sistnevnte skal moderere seg. Zawahiri 

kritiserer bombeangrepene mot sivile sjiamuslimer, men han tar også opp 

voldspornografien som irakerne produserer: 

“Among the things which the feelings of the Muslim populace who love and support you will never find 

palatable - also- are the scenes of slaughtering the hostages. You shouldn't be deceived by the praise of some 

of the zealous young men and their description of you as the shaykh of the slaughterers, etc. They do not 

express the general view of the admirer and the supporter of the resistance in Iraq, and of you in particular by 

the favor and blessing of God.”
194

 

Zawahiri sitt budskap er at denne ekstreme volden støter bort den jevne muslim. Ifølge 

Zawahiri så foregår halve krigen i media-sfæren, det er en krig for hjerter og sinn hos 

ummaen.  

Fokuset på å vinne over ummaen er et sentralt punkt både hos Osama bin Laden og hos 

Ayman al-Zawahiri, ifølge Thomas Hegghammer representerer dette det Pan-Islamistiske 

fokuset hos Al Qaida
195

. På den andre siden av dette har man det som Osama bin Laden 

selv karakteriserte som den rigide og trangsynte salafismen til Zarqawi.
196

 

. 

Generelle retningslinjer for Jihad 

I september 2013 publiserte Al Qaida sitt nyhetsbyrå As-Sahab Media et dokument med 

tittelen General Guidelines for Jihad skrevet av Ayman Al Zawahiri. Dokumentet var 

oppsiktsvekkende, ikke kun fordi det ble utgitt på arabisk, engelsk og urdu samtidig, men 

fordi det er svært konkret og utformet som en regelbok for Al Qaida sin jihad. Samtidig så 

bryter det med en rekke av Al Qaida sine tidligere praksiser 

På første side slår Zawahiri fast to ting. Militært så er hovedmålet: 

“The military work firstly targets the head of (international) disbelief, America and its ally Israel, and 

secondly its local allies that rule our countries.” 

Tydeligere og mer konkret kan ikke doktrinen om den fjerne fienden utrykkes. Strategien 

bak doktrinen blir også utrykt tydelig og konkret: 
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 “The purpose of targeting America is to exhaust her and bleed her to death, so that it meets the fate of the 

former Soviet Union and collapses under its own weight as a result of its military, human, and financial 

losses. Consequently, its grip on our lands will weaken and its allies will begin to fall one after another.”
197

  

Videre så hevder Zawahiri at revolusjonene knyttet til den arabiske-våren i 2011 var 

iscenesatt av USA for å lette på trykket de hadde vært utsatt for siden 11 september 2001.  

At Zawahiri skulle mene dette er ikke overraskende. Dersom den arabiske-våren hadde 

lykkes, altså at de autoritære regimene i Midtøsten hadde blitt kastet og byttet ut med 

demokratiske og åpne samfunn, så hadde dette vært et nådestøt for den salafist-jihadistiske 

ideologien som hevder at de arabiske samfunnene kun kan frigjøres gjennom væpnet 

kamp. Det beste eksempelet på dette var det muslimske brorskapet som kom til makten i 

Egypt gjennom demokratiske valg. Dette kunne vært langt mer skadelig for Al Qaida enn 

noen vestlig militæraksjon. Men da lederen for broskapet og Egypts første folkevalgte 

President Mohammed Morsi ble fjernet i et militærkupp den 3 juli 2013 så bidro dette i 

stedet til å bekrefte Al Qaida sitt verdensbilde
198

. Å tro at et islamistisk samfunn kunne 

innføres ved hjelp av demokratiske virkemidler var nå kun en illusjon.
199

 

Zawahiri sine retningslinjer for jihad kom ut cirka to måneder etter Morsi-s avsettelse, og 

viste at Al Qaida nå var klar til å utnytte uroen som den arabiske våren brakte med seg. Det 

som slår en med de nye retningslinjene er hvor strategiske og moderate de framstår. Særlig 

andre del av brevet som har overskriften nødvendige retningslinjer.  Her påpekes det at 

konflikt med lokale skal unngås og at målsettingen må være å få etablert baser for bruk i 

jihad. Det kommer også fram en rekke nye synspunkter: 

“Avoid fighting the deviant sects such as Rawafidh, Ismailis, Qadianis, and deviant Sufis, except if they fight 

the Ahl as Sunnah. If they fight the Ahl as Sunnah, even then the response must be restricted to those parties 

amongst them who are directly engaged in the fight. At the same time, we must make it clear that we are only 

defending ourselves. Those from amongst them who do not participate in the fight against us and their 

families, should not be targeted in their homes, places of worship, their religious festivals and religious 

gatherings. However, this should not stop us from continuously revealing their falsehood and the deviation in 
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their creed and conduct. As for the areas that come under the control of the Mujahideen, these sects should be 

dealt with wisdom after inviting them to Islam, creating awareness in them, refuting the doubts, commanding 

good and forbidding evil in a way that does not result in a greater harm,”
200

 

Vi ser altså her en fundamentalt forskjellig framgangsmåte knyttet til sjiamuslimer og 

andre religiøse minoriteter enn det Den islamske staten utrykker. Men det er ikke bare det 

salafistene regner som avvikende sekter som skal behandles på en ny måte: 

“Avoid meddling with Christian, Sikh and Hindu communities living in Muslim lands. If they transgress, 

then a response proportionate to the transgression should suffice. This response should be accompanied with 

a statement that we do not seek to initiate a fight against them, since we are engaged in fighting the head of 

disbelief (America); and that we are keen to live with them in a peaceful manner after an Islamic state is 

established in the near future, Allah willing. 6. Generally, avoid fighting or targeting those who have not 

raised arms against us or aided in any such hostile act and maintain focus primarily on the Crusader Alliance 

and then upon their local surrogates. 7. Refrain from killing and fighting against non-combatant women and 

children, and even if they are families of those who are fighting against us, refrain from targeting them as 

much as possible . 8. Refrain from harming Muslims by explosions, killing, kidnapping or destroying their 

wealth or property. 9. Refrain from targeting enemies in mosques, markets and gatherings where they mix 

with Muslims or with those who do not fight us”
201

 

Dette er en helt ny retorikk som Al Qaida presenterer I 2013. Og et klart brudd med den 

retorikken som gruppen utrykte i kjølvannet av angrepet mot World Trade Center. Blant 

annet sier de at religiøse minoriteter ikke skal angripes noe som er et klart brudd med den 

praksisen som har blitt ført i Irak. Kristne, sikher og hinduer skal også få være i fred. Men 

viktigere enn dette så trekker Al Qaida tilbake argumentasjonen knyttet til sivile kvinner 

og barn, samt drap på muslimer generelt sett.  

Når det gjelder islamske lærde så har Al Qaida et diametralt motsatt syn fra Den islamske 

staten som argumenterer for drap på alle lærde som har et annet syn enn dem selv: 

“Observe respect of Islamic scholars and defense of their honour since they are the inheritors of the Prophet 

(peace be upon him) and leaders of the Ummah. This obligation becomes even more profound with regards to 

the scholars who declare the truth and give sacrifices for its sake. Our confrontation of evil scholars is 

restricted to refuting the doubts raised by them and publicizing incontrovertible evidence of their treachery. 
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They should neither be fought nor killed except if they commit a military act against the Muslims or the 

Mujahideen”
202

 

Også når det gjelder responsen knyttet til opprørene som raser i den muslimske verden er 

Zawahiri overraskende moderat, rasjonell og strategisk. Ifølge Zawahiri så er det å støtte 

den undertrykte mot undertrykkeren en plikt innenfor Sharia lovene uavhengig av om noen 

er muslim eller ikke muslim. Videre så skal Al Qaida: 

“Providing help and support to the victims of oppression, whether Muslims or non-Muslims, against those 

who oppress them. Supporting and encouraging everyone who helps them, even if he is a non-Muslim.”
203

 

Men der Al Qaida utvikler seg I en mer moderat retning, gjør Den islamske staten det 

motsatte. Det blir veldig tydelig når vi ser på hvordan de utrykker og oppfører mot 

religiøse minoriteter. Zawahiri sin oppfordring om å unngå angrep på de kristne i 

Midtøsten kom i 2013. I 2015 så viste Den islamske staten at de hadde andre planer for 

relasjonene mellom kristne og muslimer. 

 

 Vold og Jihad 

I utgave nummer syv av sitt propagandatidsskrift Dabiq som ble publisert 12 februar 2015 

argumenterer artikkelen: ISLAM IS THE RELIGION OF THE SWORD NOT PACIFISM, 

for akkurat det tittelen antyder.
204

 At Islam er krigens religion, i motsetningen til hva 

mennesker i Vesten hevder. Artikkelen i Dabiq innleder med referanser til vold og krig fra 

Hadith og Koranen, og spør retorisk hvordan Bush, Obama, Kerry og andre kjettere kan 

hevde at Islam er fredens religion.
205

 Ifølge Dabiq er den største feilslutningen som blir 

spredt av muslimske kjettere den lingvistiske dimensjonen knyttet til ordet Islam, som de 

hevder stammer fra ordet Salam, og at dette betyr fred. Ifølge Dabiq er dette feil, Islam 

betyr underkastelse.
206

 Ifølge Oxford Dictionary of Islam betyr Islam både underkastelse 

og fred,
207
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Men dette er ikke den eneste illustrerende artikkelen i den syvende utgaven av Dabiq. 

Halshuggingen av 21 koptiske kristne i Libya i 2015 blir også hyllet. Dette skal ha vært 

som hevn for overgrep mot muslimer begått av koptere i Egypt. Som de framstiller som 

korsfarere. 
208

 Det refereres også til angrepet mot en katolsk kirke i Baghdad i 2010 som 

tok livet av 68 mennesker, dette angrepet ble fremstilt som hevn for kopteres behandling 

av to kvinner som skal ha konvertert til Islam.  Angrepet ble kritisert av konvertitten og Al 

Qaida talsmannen Azzam al-Amriki for å spille på George W Bush sin polarisering av 

verden. Dette punktet blir også tatt opp i artikkelen The extinction of the grey zone, hvor 

det påpekes at Amriki sin tolkning er merkelig, da Osama bin Laden delte Bush sin 

oppfatning av en svart hvit verden.
209

 

“It is strange how ‘Azzām al-Amrīkī in some of his letters criticized the Islamic State’s justification for 

targeting the hostile Catholics of Iraq in 2010. He decried that its operation against the Catholics was based 

upon Bush’s division of the world, when this is exactly how Shaykh Usāmah (rahimahullāh) viewed the 

world!”
210

 

Artikkelen referer også til det som må være en kritikk av Zawahiri sine regler knyttet til 

Jihad fra 2013. Ifølge Dabiq så har Zawahiri et «merkelig» syn på kristne når han uttaler at 

han ikke ønsker krig med dem, men heller fred og stabilitet.
211

 Artikkelen avslutter med en 

oppfordring som viser Den islamske staten sin kompromissløshet mot alle annerledes 

troende: 

“And thus, the Islamic State strikes terror directly in the hearts of the Copts after striking terror in the hearts 

of their Catholic allies before, while the jihād claimants and hizbiyyīn sit back and deliberate – in vain – on 

what they can do to prevent the further expansion of the Khilāfah… Finally, it is important for Muslims 

everywhere to know that there is no doubt in the great reward to be found on Judgment Day for those who 

spill the blood of these Coptic crusaders wherever they may be found…”
212

 

De motsetningene som oppstår mellom Al Qaida i Irak og moderorganisasjonen forsterker 

seg derfor bare utover 2000-tallet. Der Al Qaida sentralt beveger seg i en pragmatisk og 

nærmest populistisk retning.  Blir Den islamske staten mer ekstreme, noe neste kilde 

illustrerer. 
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Den Jordanske Piloten 

Den 3 februar i 2015 publiserte Den islamske staten en video av en den jordanske piloten 

Muath al-Kasabeh som ble brent levende inne i et bur. Drapet på Kasbeh skapte sterke 

reaksjoner. Ikke kun fordi det var en brutal måte å henrette noen på. Men også fordi 

Kasbeh var muslim og det og brenne noen er en straff som er forbeholdt Gud og 

skjærsilden. 

Reaksjonene på henrettelsen var så sterke at stor-Imamen for Al-Azhar universitet i Kairo, 

Ahmed al-Tayeb, uttalte at en islamske staten var fiender av Gud og Profeten og at de 

fortjente å bli straffet gjennom korsfestelse og amputasjon. Ifølge al-Tayeb er drap på 

uskyldige mennesker strengt forbudt innenfor Islam, i tillegg var det å brenne piloten et 

brudd på Koranen sitt forbud om likskjending, et forbud som også gjaldt i krig. 
213

  

I den syvende utgaven av Dabiq forsøker Den islamske staten å forsvare lovligheten av å 

brenne den jordanske piloten. Dette gjør de gjennom å referere til qisas eller loven om lik 

gjengjeldelse. Her hevdes det at Den islamske staten utførte en lovlig gjengjeldelse mot 

korsfarernes bombekampanje, da de brant piloten og begravet han under vrakgods. Dette 

var en gjengjeldelse for alle de muslimene som blir brent levende av bomber og deretter 

begravet under vrakgods.
214

Dabiq referer til et koranvers for å legitimere gjengjeldelsen: 

“{AND IF YOU PUNISH [AN ENEMY], PUNISH WITH AN EQUIVALENT OF THAT 

WITH WHICH YOU WERE HARMED} [An-Nahl: 126]”
215

 

Ifølge den analogiske tankegangen til Den islamske staten så beviser dette koranverset 

lovligheten av å brenne noen levende i henhold til qisas.  Til tross for at konseptet virker 

brutalt, så er qisas et anerkjent virkemiddel innenfor sharia. Måten Den islamske staten 

benytter det på er derimot en nyvinning. Qisas kan sammenlignes med det kristne 

prinsippet om Lex Talionis eller «øye for øye, tann for tann».
216

 Innenfor islamsk 

strafferett så blir det benyttet i saker som angår drap og vold og det er utviklet for å gi ofre 

og pårørende et rammeverk for straff av gjerningsmann. Qisas er derfor et virkemiddel 

som i all hovedsak blir benyttet mellom individer, altså gjerningsmann og offer. Det 

innovative med denne tolkningen er at de tar et juridisk virkemiddel som er ment for 
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privatrett og overfører det til internasjonale spørsmål. Men det er ikke kun å utvide qisas 

fra å gjelde private til internasjonale forhold som er nytt. Det oppstår også en 

problemstilling knyttet til om man kan gjengjelde handlinger som er eksplisitt forbudte i 

Koranen. Al Qaida har drøftet dette spørsmålet utførlig, blant annet uttalte Bin Laden i 

2004: 

”We do not differentiate between those dressed in military uniforms and civilians. American history does not 

distinguish between civilians and military, not even women and children. They are the ones who used 

(nuclear) bombs against Nagasaki. Can these bombs distinguish between infants and the military?”
217

 

I tillfellet med den Jordanske piloten dro derimot Den islamske staten det enda lenger. I 

Dabiq så anerkjenner de forbudet mot å brenne mennesker levende: 

 “authentic statement of Allah’s Messenger (sallallāhu ‘alayhi wa sallam), “None should punish with fire 

except Allah” [Sahīh al-Bukhārī]”
218

 

Men de hevder at prinsippene knyttet til qisas oppveier dette. Dette gjør de gjennom å 

trekke inn et prinsipp som heter mumathala som er en ekstra-lov knyttet til qisas.
219

 

Mumathala betyr identisk-likhet i gjengjeldelse. Og betyr at gjengjeldelsen må være 

identisk ikke kun i sluttresultat men også i metode. Shiraz Maher påpeker at dette er en 

uvanlig regel som kun et lite antall klassiske jurister har anerkjent. Bruken av den viser 

derimot hvordan Den islamske staten forsøker å normalisere en uklar og nihilistisk 

teologi.
220

   

 

Takfir 

Hittil har vi diskutert lovgivning knyttet til bruken av levende skjold tatarrus og loven om 

gjengjeldelse qisas. Disse to doktrinene har vært de mest brukte når vold mot beskyttede 

grupper skal rettferdiggjøres. Men det finnes også et tredje virkemiddel, et virkemiddel 

som gjorde et comeback etter den amerikanske invasjonen av Irak i 2003, og som Den 

islamske staten har utvidet både bruken og definisjonen av. 

Takfir eller bannlysning er verken et nytt eller et uproblematisk fenomen. Røttene går helt 

tilbake til borgerkrigene som herjet innenfor den islamske verden etter drapet på den tredje 
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kalifen Uthman i år 656. Etter dette kjempet fetteren og svigersønnen til profeten, Ali ibn 

Talib mot en rekke rivaler og utfordrere, blant andre favoritt konen til Muhammed, Aisha. 

Etter slaget ved Siffin i 657 mot guvernøren av Damaskus, så gikk Ali med på 

forhandlinger. En gruppe av soldatene hans følte seg forrådt av avgjørelsen hans om å 

godta forhandlinger og vendte seg mot ham, disse ble kjent som Khawarij da de hevdet at 

«Gud alene hadde rett til å dømme».
221

 I år 660 ble Ali drept av en khawarij og 

geriljakrigen som fulgte holdt på å rive Umayade-kalifatet fra hverandre. Under denne 

krigen ble alle som var uenig med khawarij-ene utsatt for takfir. De hadde dermed nesten 

ødelagt det muslimske felleskapet helt i sin begynnelse, gjennom sin voldsomt liberale 

praktisering av takfir. 

Grunnlaget for khawarij-ene sin tolkning av takfir var deres syn på koblingen mellom tro 

og handling. Der majoriteten av muslimer setter et skille mellom tro og oppførsel, altså at 

det går an å synde men fortsatt regnes som en muslim. Så hevdet khawarij-ene at dersom 

en person oppførte seg på en måte som stred imot Islam så gav dette grunnlag for takfir, 

synderen ble med dette frafallen. På grunn av disse tingene så er khawarij forhatt blant det 

overveldende flertallet av dagens muslimer, inkludert salafister.  

På den andre siden har man Murjia-ene som hevdet at takfir er umulig. Muslimer kan 

synde, men det er opp til Gud å avgjøre straffen. Så lenge muslimer uttalte 

trosbekjennelsen så betydde dette at de var muslimer. Dette er den normative oppfatningen 

innenfor Islam i dag. 

Midt imellom disse to synspunktene så finner vi salafistene. På den ene siden så hevder de 

at det finnes en kobling mellom tro og handling, altså at takfir er et lovlig virkemiddel i 

visse situasjoner, men samtidig tar de avstand fra khawarij-ene sin bruk av takfir på 

bakgrunn av synd. Handlinger kan være en indikasjon på frafall, men takfir kan bare 

benyttes når det er fastslått at en person har forlatt islam. 

Eksempler på dette finner vi i Al Qaida sitt teologiske program som er oversatt av Bernard 

Haykel. I punkt ni så slår de fast at: 
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”We believe that excommunication (takfir) is al legal act that is based on the Quran and the Sunna of his 

messenger-God`s peace and blessings be upon him-as well as on the consensus of the Muslim community” 
222

 

Og I punkt ti slår de fast at: 

”We believe that no Muslim is to be excommunicated for a sin that falls short of associationism (shirk) as 

long as he does not consider this sin to be licit”
223

 

Og I punkt 31 så slår de fast at: 

”We are innocent before God of the errors of the Kharijis and their extremism and of the abusers of the 

practice of excommunication who follow in their footsteps in this era. We warn against them, of frequenting 

them as well as of their corruption and misleading ways”
224

 

Det finnes også tre formildende omstendigheter knyttet til syndefulle handlinger som er 

akseptert blant salafister.  Den ene er ignoranse, at man ikke forstår reglene knyttet til et 

påbud eller en retningslinje. Den andre er knyttet til press, en person kan tvinges til å si 

eller gjøre ting som strider imot religionen. Og det tredje er knyttet til intensjon, en person 

kan gjøre en handling som strider imot troen uten at dette skyldes at personen har mistet 

troen, i stedet kan motivet være personlig vinning. Dette er en synd, men det kvalifiserer 

ikke til frafall.
225

 

Da Ayman al Zawahiri advarte Musab al Zarqawi om å drepe Sjiamuslimer i 2005, så var 

nettopp argumentet om at de var ignorante som ifølge Zawahiri unnskyldte dem: 

“And can the mujahedeen kill all of the Shia in Iraq? Has any Islamic state in history ever tried that? And 

why kill ordinary Shia considering that they are forgiven because of their ignorance?”
226

 

Disse reglene er dermed på plass for å hindre at store grupper kan bli utsatt for kollektiv-

takfir.  Denne motviljen mot å benytte seg av takfir forklarer også hvorfor Al Qaida har tatt 

seg bryet med å utvikle konsepter knyttet til qisas og tartarrus når de skal rettferdiggjøre 

aksjoner som tar muslimske liv. En viktig grunn til dette finner vi i lærdommer som ble 

gjort under den algeriske-borgerkrigen.  
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I 1996 så ble Antar Zouabri leder for den militante algeriske islamistbevegelsen GIA. 

Zouabri førte en blodig krig mot det algeriske samfunnet med mål om å etablere et kalifat. 

Samtidig brukte GIA under hans ledelse takfir så ukritisk at deres motto for de som deltok i 

demokratiske valg var «en stemme en kule».
227

 Framfor å angripe mål knyttet til staten, så 

prioriterte GIA mykere mål, noe som resulterte i grusomme massakrer på sivile. Fra 1992 

til 1997 så steg prosentandelen sivile som ble drept av gruppen fra 10% til 87%.
228

  

Sitasjonen i Algerie påvirket det sentrale lederskapet i Al Qaida. Men Den islamske staten 

virker ikke å bry seg om historien. I den 6 utgaven av Dabiq så går de i strupen på 

Zawahiri og Al Qaida. Uttalelsen som får Den islamske staten til å reagere er: 

”My position concerning the laymen of the Shiäh is the position of the scholars of Ahlus -Sunnah, and that is 

that they are excused due to their ignorance. As for those of them who take part with their leaders in their 

cooperation with the crusaders and their aggression towards the muslims, their ruling then is the ruling of a 

faction resisting the laws of Islam”
229

 

I stedet så mener Zawahiri at man kan erklære takfir som gruppe mot medlemmer av 

sikkerhetsstyrkene som etterforsker og torturer muslimer. Dette er ikke å gå langt nok 

ifølge Den islamske staten: 

”So worshipping domes and supporting the constitution-in adh-Dhawahiri’s view-is not something that 

makes a person a kafir. As for torturing Muslims and transgressing against them in support of the crusaders 

or as a member of the «Counter-Religious Activism Department”, then that is a different matter ”
230

  

Det er derfor ikke tvil om at det er en stor forskjell mellom Al Qaida og Den islamske 

staten i spørsmålet om takfir. Disse forskjellene strekker seg tilbake til 2004 da Musab al 

Zarqawi styrte Al Qaida i Irak. Zarqawi hadde en svært bred tolkning av takfir. Han 

definerte Sunni-muslimske politikere, politifolk og soldater som vantro. Alle sjiamuslimer 

var vantro og i områder som ble kontrollert av styrkene hans i Irak, ble alle som motsatte 

seg deres tolkning av sharia utsatt for takfir.
231

  

Som vi skal se, har Zarqawi sin tolkning av takfir bred oppslutning hos Den islamske 

staten, og virkemiddelet har blitt svært sentralt i deres ideologi. 
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Den trettende utgaven av Dabiq omhandler takfir av sjiamuslimer og bladet har tittelen 

“THE RAFIDAH FROM IBN SABA TO THE DAJJAL”
232

.  Begrunnelsene for å erklære 

takfir mot sjiamuslimer er: 

1. De ber ved gravplasser. Ifølge Den islamske staten så betyr dette at sjiamuslimer er 

mer knyttet til de gravlagte enn Allah. For Den islamske staten så er dette shirk 

eller avgudsdyrkelse, og kvalifiserer til å regnes som vantro.
233

 

2. Sjiamuslimer anerkjenner ikke følgesvennene til profeten. Her refereres det til et 

sitat fra Abd al-Wahhab som sier at dette er et angrep på kjernen av religionen.
234

 

3. Ifølge Dabiq så hater sjiamuslimer de tre første kalifene (Abu Bakr, Umar og 

Uthman) de såkalte Rashidun kalifene, de hater også profeten sin kone Aisha. Som 

de selv utrykker: “Can someone claim a mustard seed of faith while hating the wives of the 

Prophet and the best of his companions!”
235

 

4. Sjiamuslimer snakker stygt om profeten sin kone Aisha, og gjennom å snakke om 

hennes kyskhet så krenker de også profeten sin ære.
236

 

5. Sjiamuslimer elsker sine tolv imamer fanatisk, og setter dem høyere enn mange 

profeter
237

 

Disse fem punktene hevder Den islamske staten beviser utover enhver tvil at sjiamuslimer 

ikke kan regnes som muslimer. Avslutningen på artikkelen er også dyster: 

“Thus, the Rāfidah are mushrik apostates who must be killed wherever they are to be found, until no Rāfidī 

walks on the face of earth, even if the jihād claimants despise such and even if the jihād claimants defend the 

Rāfidah with their words day and night”
238

 

Den neste utgaven av Dabiq, nr:14. Har tittelen The Murtadd Brotherhood og er et ordspill 

med referanse til det muslimske brorskapet. Murtadd betyr frafallen, så på norsk blir 

tittelen «det frafalne brorskapet» og referer til at Den islamske staten mener at det 

muslimske brorskapet ikke kan regnes som muslimer. Artikkelen forteller mye om Den 

islamske staten sitt forhold til takfir og syn på den moderne verdensorden: 

 “Over the last few decades, a devastating cancer has emerged, mutated, and spread, attempting to drown the 

entire Ummah in apostasy. Starting in an Egyptian city in “1928CE,” it quickly spread across Egypt into 
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Shām, Iraq, and eventually much of the lands usurped by the murtadd tawāghīt. It then spread into the West – 

America, Europe, and Australia – and other countries throughout the world. Wherever there were 

communities of Muslims, it at - tempted to take hold of their affairs and instill within them a religion other 

than Islam, in the name of Islam”
239

 

Organisasjonen som star bak alt dette er det muslimske brorskapet. Dabiq presenterer en 

rekke grunner til hvorfor det muslimske brorskapet må regnes som frafalne. De har fulgt i 

fotsporene til : “the two Freemason modernists Muhammad ‘Abduh and Jāmal ad-Dīn al-Afghānī (a Rā- 

fidī) who both pioneered the call to walā’ between the Muslims and the Rāfidah”
240

. De er med andre 

ord for positive I forhold til sjiamuslimer, noe som også reflekteres I deres støtte til 

Khomeini.
241

  

De har forsøkt å bygge broer mellom ulike trosretninger.
242

 De har deltatt i valg i Egypt og 

på den måten bidratt til å innføre menneskeskapte lover i landet.
243

 Gjennom å stille til valg 

så har de også gitt legitimitet til demokratiet, noe som kan sidestilles med 

avgudsdyrkelse.
244

 De tror på politisk pluralisme noe som strider mot sharia: 

 “Pluralism is also a call necessitating the abandonment of a clear-cut shar’ī ruling, the obligation to wage 

jihād against apostate parties. After denying several clear-cut obligations, this party dares to call itself the 

“Muslim” Brotherhood”
245

 

Brorskapet tror på menneskerettigheter og pasifisme. Menneskerettigheter fører ifølge Den 

islamske staten til avgudsdyrkelse, djeveldyrkelse, sodomi og utukt. Pasifisme er også et 

klart brudd med pålegget om jihad.
246

  

Det blir også skapt en kobling mellom det muslimske brorskapet og Al Qaida. Særlig 

kritiseres Abu Musab al-Suri for at han har utrykt at brorskapet har vært viktig for jihadist-

bevegelsen. Ifølge Den islamske staten så har brorskapet kun vært opptatt av demokrati. 

Illustrerende nok så nevnes verken Said Qutb eller andre egyptiske jihadister, ei heller 

Qutb og hans betydning for populariseringen av doktrinen takfir. Suri og Zawahiri blir 

også kritisert for at de ikke erklærer takfir mot brorskapet. Artikkelen avslutter med å 

påpeke at:  
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“It should be clear now to the Muslims in the West, the East, and those living inside the lands usurped by the 

apostates, the Jews, and the Christians, why the Brotherhood is a party of extreme apostasy and why it is thus 

obligatory upon the Muslims to declare the stance of takfīr, barā’ah, animosity, and enmity towards this 

group and its members as well as its various fronts, branches, factions, “Islamic” centers, and masā- jid of 

dirār (harm)7 . It is also obligatory upon every member of the party to abandon it and renounce its kufrī 

tenets”
247

 

Kritikken og polemikken mot brorskapet illustrerer med tydelighet hvor kompromissløs 

Den islamske staten sin ideologi er. Den illustrerer også hvordan de trekker konseptet 

knyttet til takfir lenger enn det som er blitt gjort tidligere. Kritikken mot Abu Musab al-

Suri er også illustrativ.  

I artikkelen Destructive Doctrinarians skriver Brynjar Lia om al-Suri sin kritikk av andre 

grupper innenfor salafist-jihadist kretsen. Ifølge Suri så er jihadismen inspirert av Said 

Qutb, Ibn Tamyiah, Wahhabismen og det muslimske brorskapet. 
248

 

Innenfor denne gruppen så har Suri problemer med en strømning, de puritanske salafistene. 

Ifølge Suri så er salafistene de mest konfliktorienterte av alle, de er en sekt som er i krig 

med alle andre islamske vekkelsesgrupper. Ifølge Brynjar Lia er det tydelig at Suri helst 

skulle vært foruten salafistene, noe som han påpeker selvfølgelig ikke er mulig da de fleste 

jihadistene følger den salafistiske metode. 

Det er særlig salafistene sin trangsynthet som er et problem ifølge Suri. Hvis den 

muslimske motstandsbevegelsen skal lykkes så må den være populær og omfatte alle 

muslimske sekter, den kan ikke ekskludere alle som ikke tenker identisk som en selv.
249

 

Nettopp denne trangsyntheten som al-Suri påpeker blir dokumentert i det nye 

propagandamagasinet til Den Islamske Staten, Rumiyah. 

Her forteller den finske konvertitten Umm Musa al-Finlandiyyah om den «rette» veien. 

Konvertitten har tydeligvis blitt godt indoktrinert i ideologien til Den islamske staten og 

forteller at etter at han ble muslim, så fikk han utdelt en pakke beregnet på nye muslimer:  

“I was given a pile of guides compiled for the new Muslim. These books and booklets explained the five 

pillars of Islam and the six pillars of iman, and also taught how to perform wudu and salah. At first, I thought 

this was quite a lot, as I had previously seen the lack of religious adherence by so-called “Muslims” – those 
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whom I had thought to be Muslims – who didn’t pray, possibly fasted during Ramadan, and whose extent of 

following the Shari’ah was restricted to the avoidance of eating pork”
250

 

Al-Finlandiyyah har med andre ord blitt salafist og han har også blitt indoktrinert i Den 

islamske staten sin praktisering av takfir. Han forteller at det eksisterer en misforståelse om 

Islam, at folk tror at det å være muslim er som å ha et statsborgerskap, har man først fått 

det så har man det resten av livet, dette er en misforståelse. Ifølge konvertitten kan man gå 

fra å være muslim til å bli vantro på et øyeblikk, man trenger ikke å være klar over det selv 

engang.
251

 

Handlinger som kan gjøre at man slutter å være muslim er å stemme i et valg, å 

tjenestegjøre i militæret, å jobbe som advokat, eller å kritisere sharia-lovene.
252

 Al-

Finlandiyyah er også kritisk til de som har kritisert Den islamske staten for deres massakrer 

og henrettelsen av den jordanske piloten. Disse kritikerne har ikke tatt hensyn til frafallet 

til piloten og de henrettede.
253

 Videre så konkluderer han med at Den islamske staten ikke 

har en eneste fiende som ikke er kufr (vantro)
254

.  

Al-Finladiyyah er konvertitt, og det er en kjensgjerning at nyfrelste ofte er mer ekstreme. 

Samtidig så skriver han i Den islamske staten sin offisielle publikasjon, og det er utenkelig 

at budskapet som framføres ikke er klarert med lederskapet i organisasjonen. Dermed så 

reflekterer artikkelen et ekstremt verdensbilde. Absolutt alle mennesker som  bor på jorden 

og som ikke er enige med Den islamske staten må konvertere eller dø.  

 

Konklusjon 

Den islamske staten og Al Qaida benytter seg i stor grad av de samme virkemidlene. Begge 

ser på jihad (vold) som et påbudt virkemiddel og begge organisasjonene benytter også 

takfir (bannlysning). Men til tross for at de benytter seg av samme virkemidler så eksisterer 

det forskjeller i hvordan de bruker dem 

For å komme seg rundt de forbudene som eksisterer mot drap på uskyldige mennesker i 

Koranen og Hadith. Så utviklet Al Qaida nye tolkninger av konseptene qisas 
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(gjengjeldelse) og tatarrus (levende skjold). Dette var tydelig da de i 2004 framla sin 

religiøse-rettferdiggjøring for angrepene mot World Trade Center og Pentagon.  Etter 2004 

oppstår det et skille. Mens det sentrale Al Qaida forsøker å begrense bruken av disse 

virkemidlene, både bruker og utvider Al Qaida i Irak definisjonen av qisas, tatarrus og 

takfir. Brevet fra Abottabad som ble skrevet en gang i 2010 anbefaler spesifikt at man må 

unngå operasjoner i muslimske land da disse risikerer å drepe sivile. Han er også sterkt 

kritisk til bruken og utvidelsen av tatarrus og hevder dette er skyld i mange sivile 

dødsfall.
255

 Det er vanskelig å tolke dette som noe annet enn kritikk av den Islamske 

Staten.  

Når Zawahiri publiserer sine globale retningslinjer for jihad så blir disse forskjellene 

åpenbare. Her står det at man skal unngå å angripe sjiamuslimer og andre religiøse 

minoriteter. Takfir forbeholdes de som er medlemmer av sikkerhetsstyrkene eller som 

aktivt bistår korsfarer alliansen. Den islamske staten beveger seg i den andre retningen. 

Der Zarqawi var ekstrem kan det hevdes at Den islamske staten er enda mer ekstrem. Ved 

å brenne den jordanske piloten til døde utvidet de bruken av qisas, og ved å bruke takfir 

mot alle som ikke deler deres verdensbilde inkludert andre jihadist-organisasjoner, så står 

de for en av de mest omfattende tolkningene av dette begrepet som noen gang har blitt 

praktisert, en tolkning som kan sammenlignes med GIA-s i Algerie.  
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Kapittel 5.Idealsamfunn 

Dette kapittelet drøfter målsetningene til Al Qaida og Den islamske staten. Både Al Qaida 

og Den islamske staten har som sin største målsetning å innføre et kalifat som er styrt av 

guds-lover (sharia), dette er hoveddelene i idealsamfunnet til både Al Qaida og Den 

islamske staten. Hvordan kalifatet legitimeres, hvordan det administreres og hvordan det 

skal innføres er spørsmål som det er naturlig å se nærmere på. 

Det eksisterer også en metodisk utfordring som må overkommes når vi skal svare på disse 

spørsmålene. For Al Qaida så er kalifatet noe lite konkret i en nærmest utopisk framtid, 

noe som reflekteres i fiendebildene til Al Qaida. Den fjerne fienden må bekjempes og 

tvinges ut av den islamske verden før kalifatet kan erklæres, ellers så vil kalifatet aldri 

overleve. Dette betyr at i primærkildene så er Al Qaida lite konkrete i forhold til hvordan 

deres kalifat vil se ut.  

Dette kapittelet vil derfor i hovedsak benytte seg av primærkilder knyttet til Den islamske 

staten, noe som kan være en utfordring. Samtidig så er de ideologiske likhetene mellom Al 

Qaida og Den islamske staten så store at overføringsverdien av å studere kalifatet er stor. 

Kritikken som Al Qaida har framført mot kalifatet er også illustrerende gjennom at den 

omhandler legitimitet og stiftelse, ikke hvordan kalifatet er utformet eller blir administrert.    

Det er også verdt å påpeke at etableringen av denne staten i 2014 er et viktig historisk 

øyeblikk for alle som studerer salafist-jihadistisk ideologi, for første gang i historien så 

fikk man mulighet til å observere hvordan denne ideologien ser ut når den får realisert sine 

mål om et Kalifat. 

Kilder som dette kapittelet bygger på er boken Knights under the Prophets Banner skrevet 

av Ayman al-Zawahiri fra antologien Al Qaeda in its own words, et brev skrevet av Osama 

bin Laden som ble funnet i hans skjulested i Abbottabad, Den islamske staten sitt offisielle 

magasin Dabiq og et digitalt arkiv over administrative dokumenter knyttet til Den islamske 

staten som er organisert og oversatt av forskeren Aymen al Tamimi. 
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Forestillingen om Kalifatet 

Islamismen som ideologi har som fellestrekk at dens tilhengere jobber for å innføre en 

islamsk stat styrt av sharia-lover. Men der islamistbevegelser som Hezbollah, Hamas og 

det muslimske brorskapet først ser for seg et islamistisk styresett innenfor en nasjonal 

ramme. Så forkaster både Al Qaida og Den islamske staten konseptet om uavhengige 

nasjonalstater, og søker heller å bygge en pan-islamsk identitet utrykt gjennom et gjenreist 

kalifat. All symbolikken knyttet til Sykes-Picot avtalen illustrerer dette tydelig.  

Denne forkastelsen av den moderne verdensorden har to årsaker, en religiøs og en politisk. 

Den politiske dimensjonen har med den historiske og maktpolitiske betydningen av 

kalifatet å gjøre. For Al Qaida og Zawahiri så utrykker dette seg gjennom vestlig dominans 

av den muslimske verden.  

Ifølge Zawahiri så er det avgjørende øyeblikket i Vesten sitt forhold til Islam fallet til det 

Ottomanske kalifatet i 1918. Det dramatiske med kalifatets oppløsning var at ummaen ble 

splittet og oppdelt. Dette gjorde muslimene svake og forberedte grunnen for alle de 

overgrepene som Vesten har utsatt muslimene for. Avtalen mellom Mark Sykes og 

Francois George Picot den 16 mai 1916, var selve symbolet på dette. Denne avtalen var 

ifølge Zawahiri ikke bare et overgrep mot ummaen sin rett til å bestemme sin egen skjebne, 

men bekreftet også Vesten sin målsetning om å dele opp den muslimske verden i små 

stater slik at islam kunne domineres i all framtid.
256

 

Ottomanerne hadde holdt korsfarerne ute av muslimske land i 500-år ifølge Zawahiri. De 

hadde beseiret Konstantinopel og gjenopplivet jihad. Men de ble forrådt av Hashemittene 

og saudi-araberne. Noe som la grunnlaget for staten Israel og oppdelingen av ummaen.
257

  

Vesten sine målsetninger er de samme som under korstogene for tusen år siden, altså å 

kontrollere den muslimske verden og dens hellige plasser. Saudi Arabia, Egypt, Gulf-

statene og Tyrkia bidrar til dette forræderiet og som belønning så får elitene i landene 

plyndre de for ressurser og rikdom.
258

 Denne forestillingen om en samlet og sterk umma 

representerer det pan-islamske i Al Qaida sin idelogi. Den representerer også en drivkraft 

bak gjenreisningen av kalifatet, en Umma som er samlet i et kalifat kan ikke utsettes for de 

ydmykelsene som muslimene utsettes for. 
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I boken «Knights under the Prophets Banner» skriver Zawahiri om betydningen av å 

kontrollere landområder. Som han selv sier: 

“If successful operations against the enemies of Islam and the severe damage inflicted on them do not form 

part of a plan aiming to establish an Islamic state at the heart of the Muslim world, they will be, no matter 

what their magnitude, nothing more than harassment, which can be contained and overcome after some time 

and despite a few losses”
259

 

Og for å oppnå dette så må kampen flyttes til fiendens territorium. Ifølge Zawahiri så kan 

ikke kampen for en islamsk stat utkjempes regionalt. For det er klart at den Jødiske-

Korsfarer alliansen, aldri vil tillate at noen muslimsk makt tar kontrollen over noe 

muslimsk land. Hvis dette noen gang skulle skje så vil USA mobilisere all sin kraft og 

fjerne dem fra makten.
260

  

For Al Qaida så var derfor Kalifatet en flytende forestilling som kom på slutten av en lang 

rekke kriterier som først måtte oppfylles. Som Zawahiri selv sier når han skal ramse opp 

kampen mot korsfarerne 

“Finally, by pursuing the goal of establishing an Islamic state in the heart of the Muslim world: the jihad 

movement must follow a plan aimed at establishing an Islamic state it can defend on a territory in the Muslim 

world; from there, it will lead the struggle to restore the rightly guided caliphate after the Prophets 

model.”
261

 

Disse kriteriene var der for å sørge for overlevelsen til Kalifatet når det først ble erklært. 

Først måtte man skape en stat som var overlevelsesdyktig, deretter kunne man begynne å 

forestille seg hvordan kalifatet skulle se ut og fungere.  

I et av brevene som ble funnet hos bin Laden i hans skjulested i Abottabad og som er 

publisert av Combating Terrorism Center ved West Point. Ser vi at forestillingene om 

kalifatet som Zawahiri beskriver i Knights Under the Prophets Banner deles av Osama bin 

Laden helt til det siste. I brevet som skal ha blitt skrevet en gang i 2010 (Det referer til Abu 

Bakr al-Baghdadi sin overtakelse av ISI i 2010) drøfter Bin Laden muligheten for å 

etablere en Islamsk Stat i Yemen. På dette tidspunktet så kontrollerte Al Qaida store 

geografiske landområder i Yemen, men til tross for dette så var bin Laden svært kritisk til å 

erklære en islamsk stat. 
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“We still have a large force we are able to gather and prepare, and if we suppose that the suitable conditions 

for establishing an Islamic state in Yemen that can be preserved are realized in three years, for example, then 

beginning Jihad before that time is unwise because the forces would be squandered and it would take longer 

to prepare, all while not achieving their primary goal, which is to establish the religion. It is our desire, and 

the desire of the brothers in Yemen, to establish the religion and restore the caliphate, to include all the 

countries of the Islamic world. God willing, that will be followed by other conquests that we are able to 

achieve by continuing to wage Jihad at the fronts that are prepared for combat, while holding off at the fronts 

that are not yet prepared, such as Yemen, until they become prepared and until combat at those fronts will 

produce results that aid in establishing a guided caliphate, God willing.”
262

 

Når bin Laden skriver at han vil gjenreise Kalifatet og etablere religionen, så sikter dette til 

å innføre en stat styrt av sharia-lover. I brevet så skriver han også at muslimene sine 

problemer skyldes to årsaker. Amerikansk hegemoni og lokale herskere som har vendt seg 

bort fra islam og som støtter amerikanerne. Dette gjør de kun for å hevde sine egne 

interesser.  

Ifølge bin Laden så finnes det kun en måte å innføre et sharia-styrt samfunn på. Strategien 

med å utmatte USA må fortsette helt til de er for svake til å intervenere i den islamske 

verden, etter at man har oppnådd dette kan man styrte de lokale vantro herskerne. Deretter 

kan man skape et samfunn hvor religionen blir etablert og guds lover styrer.
263

 

Dette synet på betydningen av en gradvis implementering av et islamsk samfunn, har også 

blitt spredt til Al Qaida sine forskjellige avdelinger. Ifølge et dokument som 

etterretningsorganisasjonen SITE har tilgang til skal lederen for Al Qaida i det islamske 

Mahgreb (AQIM) Abu Mus’ab ‘Abd al-Wudud, ha kjeftet på den Al Qaida tilknyttede 

gruppen Ansar Al Dine fordi de innført sharia-lover uten at befolkningen var klar for det, 

noe som kunne ha ødelagt hele prosessen knyttet til å etablere en islamsk stat i Mali. Ifølge 

SITE så siterte Wudud, bin Laden på umuligheten av å etablere en stat over natten og 

viktigheten av å ha støtte fra de viktigste stamme lederne.
264

 

I Syria ble den samme strategien fulgt. Her innførte den Al Qaida tilknyttede militsen 

Nusra-Fronten et prinsipp om at hudud som er de fysiske straffene foreskrevet av sharia, 

for eksempel å kappe av hender ved tyveri, at disse straffemetodene ikke skal innføres 

mens det er krig. Al-Nusra sin strategi er å bygge opp støtte til en islamsk stat fra bunnen, 
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samtidig så er den svært opptatt av å bygge koalisjoner med mer moderate opprørsgrupper 

i Syria.
265

  

Da ISIL erklærte sitt Kalifat i Syria og Irak i juni 2014 så var dette derfor det totalt 

motsatte av den framgangsmåten som Al Qaida har foreskrevet. Framfor å forsikre seg om 

at man hadde en stat med evne til å forsvare seg, en befolkning som støttet denne staten og 

at trusselen fra en vestlig koalisjon var borte. Så erklærte Den islamske staten kalifatet sitt 

mens det var i krig på alle fronter og støttegrunnlaget i befolkningen baserte seg på frykt 

for den sjiamuslimske regjeringen i Baghdad og Assad-regimet i Syria. Gjennom å henrette 

kidnappede journalister forsøkte også gruppen å lokke Vesten til å intervenere. I 

motsetning til Al Qaida så bygget derfor Den islamske staten kalifatet sitt ovenfra og ned, 

og framfor å bygge støtte til prosjektet så skulle motstand undertrykkes og slås ned på. 

 

Fordi de valgte denne veien så ble det å forsvare kalifatets legitimitet et eksistensielt 

spørsmål. Noe vi skal se i den første utgaven av Dabiq. Dette kan også gi oss svar på 

hvordan forestillingen om kalifatet ser ut, med andre ord hvordan forestillingen om et 

salafist-jihadistisk idealsamfunn ser ut. 

 

Kalifen vender tilbake 

Den første utgaven av IS sitt offisielle informasjonsblad har tittelen Return of the Khalifa 

som betyr Kalifen vender tilbake. I innlednings artikkel med samme navn får ummaen 

beskjed om at den endelig kan heve hodet. Endelig så har den en stat som skal gjenreise 

dens verdighet, stolthet, makt og rettigheter. En stat hvor araberen og ikke-araberen, den 

hvite og den sorte, der den fra Østen og den fra Vesten alle er brødre. Et kalifat som har 

samlet de hvite, indiske, kinesiske, irakiske, jemenittiske, egyptiske, amerikanske, franske, 

tyske og australske.
266

  

Dette høres kansje ut som et multikulturelt samfunn blottet for rasisme, men baktanken er 

mindre liberal. For salafister er innovasjoner knyttet til troen en av deres største fiender. Da 

Islam spredte seg geografisk så blandet den seg også med forskjellige lokale skikker, den 
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ble med andre ord praktisert annerledes på Balkan enn den ble praktisert i Nord-Afrika. 

For grupper som den Islamske Staten så representerer dette innovasjon knyttet til troen. 

Kultur blir derfor en av fiendene til det «rene» Islam.
267

  

Ifølge den franske forskeren Olivier Roy så er et av hovedmålene til neo-salafistiske 

grupper å utøve en form for kulturell rensning. Dette gjør de gjennom å forby lokale 

skikker og avkoble Islam fra noen kulturell kontekst. Dette gjør salafistene til agenter for et 

globalisert-Islam, med en teologi som skal overstige lokale og kulturelle tradisjoner og 

som skal samle muslimer til et imaginært samfunn av «ekte» muslimer.
268

 

Målet er derfor ikke å bli kvitt rasisme og diskriminering ved at folk er tolerante og 

aksepterer hverandre. Målet er heller å skape et samfunn hvor alle er identiske. 

Denne formen for kulturell rensing foregår ikke kun ved at mennesker skal frasi seg sine 

kulturelle særtrekk. Den foregår også på bygningsmassen innenfor Kalifatet sine grenser. 

Den islamske staten sine ødeleggelser av kulturelle artefakter og historiske bygninger og 

monumenter har fått mye oppmerksomhet i Vesten.
269

  Men framfor å være et utrykk for en 

form for nihilistisk galskap, så er disse ødeleggelsene også en del av den kulturelle 

rensingen til gruppen. I Dabiq sin andre utgave så har de en bildeserie av sjiamuslimske 

moskeer og andre historiske bygninger som blir ødelagt.
270

 Bildeserien har tittelen “On The 

Destruction Of Shirk In Wilāyat Nīnawā” og ødeleggelsene framstilles som en særdeles 

positiv handling. Shirk er et sentralt begrep for salafister og er nært knyttet til forestillingen 

om tawhid.  

Tawhid er fundamentet som islam er bygget på og betyr guds-enhet. Begrepet definerer 

monoteismen i Islam. Begrepet er svært viktig for alle muslimer, men har en spesiell plass 

hos salafister. Årsaken til dette finner vi hos den saudi-arabiske predikanten Ibn Abd al-

Wahhab som i sin bok kitab al tawhid (boken om guds enhet) definerte konseptet for 

ettertidens salafister.   
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Det første kapittelet av kitab al tawhid referer til fem kapitler i Koranen som kommanderer 

mennesket til å tilbe Gud og forbyr tilbedelse av noe annet. Konkret så sier versene at Gud 

skapte mennesket slik at de kunne tilbe ham, Gud sendte en profet til alle folk slik at de 

kunne lære å tilbe ham og unngå avgudsdyrkelse. Gud kommanderer at mennesket kun 

skal tilbe ham og at de aldri skal assosiere noe med ham.
271

 Å assosiere noe med gud heter 

shirk på arabisk og for salafister så kobles det med avgudsdyrkelse og polyteisme.  

Men Wahhab dro konseptet knyttet til tawhid lengre. Det var ikke nok å uttale 

trosbekjennelsen eller å forstå konseptet om guds enhet. Man måtte også vise dette 

gjennom å nekte å tilbe noe annet objekt enn Gud. I det sjette kapittelet av «guds-enhet» så 

demonstrerer han betydningen av dette gjennom å referere til en Hadith som sa at «den 

som uttaler at det ikke finnes noen annen Gud enn Gud, og som fornekter alle andre former 

for tilbedelse, han sikrer sitt blod, sin eiendom og sin skjebne hos Gud»
272

  

For Wahhab så betydde dette at folk som tilba andre ting en Gud mistet guds beskyttelse 

og at det var lovlig å angripe dem. Å tilbe andre ting enn Gud altså shirk ble dermed en 

legitim grunn til å gå til krig. 

Siden avgudsdyrkelse hadde så alvorlige konsekvenser ble det nødvendig å definere hva 

som utgjorde shirk. Med andre ord hvordan definerer man det å tilbe noe annet enn Gud. 

Her var Wahhab ekspansiv, det var svært mye som kunne tolkes som shirk. Blant annet så 

var det å gi et løfte til noen andre enn Gud strengt forbudt, det var ikke lov å kalle på andre 

mennesker, heller ikke lov å be om hjelp fra noen annen skapning enn Gud, minnesmerker 

var forbudt fordi disse oppfordret til tilbedelse av noe annet enn Gud.
273

 

Det går derfor an å hevde at grensen for shirk ikke ble satt ved tilbedelse av noe annet enn 

Gud, men heller at det definerte det å vise ærbødighet for noe annet enn Gud. Når Den 

islamske staten sprenger antikke statuer og monumenter så gjør de dette for å hindre 

ærbødighet for noe annet enn Gud. Den samme argumentasjonen gjelder forkastelsen av 

demokrati, menneskerettigheter og nasjonalisme, å støtte disse konseptene innebærer å vise 

ærbødighet for noe annet enn Gud altså bedriver man shirk og avgudsdyrkelse. 

Et samfunn som skal utrydde alle former for kulturelle variasjoner og forby all form for 

ærbødighet for andre ting enn Gud. Og som samtidig straffer alle former for avvik med 
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ekstrem vold blir uunngåelig et religiøst diktatur. Men samtidig så er Kalifatet basert på 

andre ting enn teologi, som vi skal se så benyttes det også mye politikk når det forsøker å 

legitimere seg som en stat 

 

Kalifatet og politikk 

I Dabiq sin første utgave vies politiske forestillinger stor plass. Her uttaler IS sin talsmann 

Muhammed al Adnani at tiden har kommet for at generasjoner som har blitt foret på 

ydmykelse og som har blitt hersket over av de mest avskyelige mennesker skal reise seg 

igjen
274

 Fokuset på gjenreisningen av ummaen sin stolthet og ære er et bevisst grep som 

spiller på følelsen av muslimsk ydmykelse. 

Ifølge Abu Bakr al-Baghdadi så betyr erklæringen av kalifatet at verden har blitt delt inn i 

to leire. Leiren til Islam og troen og leiren til Kufr og hykleri. Leiren til muslimer og 

mujahedin og leiren til jødene, korsfarerne deres allierte og alle andre vantroe nasjoner, 

ledet av USA og Russland og mobilisert av jødene. Denne todelingen er et bevisst grep for 

å legitimere Den islamske staten sitt verdensbilde, alle som motarbeider kalifatet er vantro 

og all motstand mot kalifatet er motstand mot Gud. Samtidig benyttes denne todelingen av 

verden til å hevde at muslimer er pliktige til å emigrere til kalifatet 

“Amirul-Mu’minin said: “Therefore, rush O Muslims to your state. Yes, it is your state. Rush, because Syria 

is not for the Syrians, and Iraq is not for the Iraqis. The earth is Allah’s. {Indeed, the earth belongs to Allah. 

He causes to inherit it whom He wills of His servants. And the [best] outcome is for the righteous} [Al-A’raf: 

128]. The State is a state for all Muslims. The land is for the Muslims, all the Muslims. O Muslims 

everywhere, whoever is capable of performing hijrah (emigration) to the Islamic State, then let him do so, 

because hijrah to the land of Islam is obligatory.”
275

 

Her har leger, ingeniører, islamske lærde, spesialister og soldater en særlig plikt. Ifølge 

Kalifen så har disse gruppene en individuell plikt til å innvandre til kalifatet: 

“We call them and remind them to fear Allah, for their emigration is wajib ‘ayni (an individual obligation), 

so that they can answer the dire need of the Muslims for them”
276
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Der Abdullah Azzam og Al Qaida tidligere påpekte den individuelle plikten til å drive 

jihad dersom muslimske territorier var under okkupasjon, så hevder Den islamske staten at 

det er en individuell plikt å innvandre til kalifatet. 

Men det er ikke bare forestillinger om kollektiv muslimsk ydmykelse, en bipolar verden og 

kampen mot shirk som er fokus for Dabiq sin første utgave. Det blir også lagt vekt på å 

legitimere kalifatet som en fungerende stat, altså en stat som kan yte tjenester til sine 

innbyggere og som har etablert et voldsmonopol.  

I den forbindelse så blir det referert fra et møte mellom embedsmenn fra kalifatet og 

stammehøvdinger. Hvor sistnevnte blir forklart fordelene ved å sverge troskap til kalifen. 

Disse fordelene inkluderer å returnere eiendommer og rettigheter til sine rettmessige eiere. 

At kalifatet pumper millioner av dollar inn i tjenester som er viktige for muslimene, 

sikkerheten og stabiliteten som eksisterer innenfor grensene til kalifatet, at det sørges for at 

det finnes mat og andre varer på markedene, særlig brød, og det blomstrende forholdet 

mellom Den islamske staten og dens innbyggere.
277

  

Voldsmonopolet forsøker Den islamske staten å illustrere gjennom en rekke reportasjer i 

Dabiq. Her er det bilder av landeveisrøvere som blir henrettet.
278

En narkotikabande i 

Jarablus som blir oppdaget av det islamske politiet, her er det også bilder av beslaget som 

består av våpen, hasj, sigaretter og falske penger.
279

 I Homs så blir en narkotikabande 

avslørt av islamsk politi, store mengder narkotika beslaglagt ifølge Dabiq.
280

 Men det er 

ikke bare våpen og narkotikakriminalitet som blir fremhevet, i Dabiq sin andre utgave er 

det en bildereportasje av en kvinne som blir steinet på grunn av utroskap, her fremheves 

det med stolthet at hudud (fysiske straffer innenfor sharia) er innført.
281

 Budskapet er at 

sharia er innført uten begrensninger eller unntak. 

Men en fungerende stat må ikke kun ha et voldsmonopol og lover og regler som regulerer 

samfunnet. Den er også avhengig av å tilby tjenester til innbyggerne sine gjennom blant 

annet et helsevesen og en utdanningssektor. Den islamske staten sitt kalifat forsøker å 

fremstille det som at de har begge deler. Blant annet gjennom en artikkel i den niende 

utgaven av Dabiq som i sin helhet er dedikert til helsevesenet i kalifatet.  
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Ifølge Dabiq så eksisterer det velutstyrte sykehus i alle de større byene innenfor kalifatet. 

Her tilbys det alt fra små inngrep til større kirurgiske operasjoner, alt utført av kvalifisert 

helsepersonell. Denne strukturen blir støttet opp av en rekke apotek som blir drevet av 

sertifiserte farmasøyter. Det presenteres også en statistikk over gjennomsnittlig antall 

inngrep i måneden ved to sykehus i Aleppo-provinsen. Her står det at det blant annet ble 

utført 15688 laboratorietester, 442 dialyse-økter, 233 timer med fysioterapi, 45 

hørselstester, 400 ultralydundersøkelser og 576 fødsler.
282

 

Den samme artikkelen forteller også at for å sikre nok helsepersonell i fremtiden så har 

Den islamske staten åpnet to medisinske universiteter i Raqqa og Mosul. Her har de 

utviklet et nytt treårig medisinstudium som de hevder skal være et praktisk orientert 

studium. Dette er i motsetning til vestlige medisinstudier som inkluderer pseudo-

vitenskaper som kultur og historie, noe Den islamske staten anser som ubrukelig for leger. 

Pensumet skal blant annet ta for seg kirurgi, ortopediske inngrep, gynekologi, 

akuttmedisin, traumekirurgi og nevrokirurgi. Lærerne skal være utdannede leger.
283

 

Det er lett å se på Dabiq sin reportasje som et virkelighetsfjernt glansbilde, noe det 

sannsynligvis i stor grad er. Samtidig var stats-strukturen til Den islamske staten langt mer 

utviklet enn mange skulle tro. Forskeren Aymenn Jawad al-Tamimi har laget et digitalt 

arkiv over offentlig kjente administrative dokumenter knyttet til Den islamske staten.
284

 

Spennet i disse er stort og de illustrerer administrasjonen av Kalifatet på en fascinerende 

måte. 

Et styringsdokument som er signert helsedepartementet i den Islamske Staten og datert 26 

oktober 2014, pålegger alle sykehus en makspris på inngrep knyttet til barnefødsler, denne 

settes til 15000 syriske pund for fødsler som involverer keisersnitt og 10500 pund for 

normale fødsler, denne prisen skal inkludere 12 timer på sykehus etter fødselen. 

Dokumentet avslutter med å påpeke at dette er en skriftlig ordre og at alle som ikke 

overholder den vil bli holdt ansvarlig innenfor kalifatets rettssystem.
285

 

I arkivet er det også et interessant dokument som kan framstå ufrivillig komisk. Det er 

utstedt av landbruksdepartementet som regulerer fisket i Deir ez-Zor. Her står det at på 

bakgrunn av den manglende reguleringen av fisket og grådigheten og frekkheten til fiskere 
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som praktiserer yrket sitt på en måte som er skadelig for folket, fisken og elve-miljøet, så 

har Den islamske staten bestemt følgende: Det er forbudt å bruke strøm i forbindelse med 

fiske, da dette utrydder småfisk og annet liv i elven. Det er forbudt å bruke dynamitt og 

eksplosiver i forbindelse med fiske. Det er forbudt å bruke gift og kjemikalier i forbindelse 

med fiske, da dette dreper all fisk og alt liv i elven og forgifter mennesker som spiser 

denne fisken. Det er forbudt å fiske under gyteperioden da dette medfører at fisken ikke får 

reprodusert seg noe som utgjør en trussel mot bestanden.
286

  

Et annet dokument omhandler reguleringer for kvinner som skal reise og er utstedt av 

myndighetene i Raqqa. Her slås det fast at kvinner som skal forlate provinsen uten følge av 

en mannlig slektning er nødt til å skaffe seg et reisedokument fra moralpolitiet og et 

stemplet ID-kort fra moralpolitiet sin stasjon i Karajat. Det er strengt forbudt for kvinner å 

reise til de vantro sitt land såfremt hun ikke har en alvorlig sykdom og reisen er godkjent 

av ledelsen ved sentral-sykehuset. Kvinner som har fylt 50 år har tillatelse til å reise til Den 

islamske staten uten følge av en mannlig slektning. Kvinner som er under 50 år har 

tillatelse til å reise til Den islamske staten med følge av en mannlig slektning. Eldre 

kvinner skal ikke presses i tilknytning til bruk av hijab. En reisende kvinne med en sønn 

som er moden og oppegående kan defineres som en reisende med en mannlig slektning. 

Alle muslimer som ikke har et ID-kort må gå til hovedkvarteret til det islamske politiet og 

skaffe seg et.
287

 

Et dokument fra Aleppo-provinsen illustrerer strafferettsystemet i Kalifatet knyttet til 

praksisen med Hudud. Her blir straffenivået for de forskjellig lovbruddene i kalifatet 

spesifikt påpekt. Blasfemi mot Gud, Profeten og religionen straffes med døden. Utroskap 

straffes med døden via steining for gifte, og hundre piskeslag og forvisning i ett år for 

ugifte. Homoseksualitet straffes med døden for penetrator og mottager. Tyveri straffes med 

avhugging av hånd. Inntak av alkohol straffes med åtti piskeslag. Æreskrenkelse straffes 

med åtti piskeslag. Spionasje på vegne av de vantro straffes med døden. Frafall fra Islam 

straffes med døden. Landeveis-røveri har differensierte straffer, døds-ran straffes med 

døden ved korsfestelse, drap straffes med døden, ran straffes med avhugget høyre hånd og 

venstre fot og trusler straffes med landsforvisning i ett år. I avslutningen av direktivet så 
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fremheves det stolthet over at den Islamske Staten har holdt løftet de gav om å innføre 

guds-lover i Kalifatet.
288

 

Hvordan man skal forholde seg til religiøse minoriteter innenfor Kalifatets grenser er også 

et administrativt spørsmål som må løses. I et brev datert 17 juli 2014 fra Diwan al-Qada 

som er den høyeste administrative enheten i kalifatet, blir de kristne i Mosul presentert tre 

valg. Ifølge Den islamske staten så har de kristne i Mosul unnlatt å være tilstede på et møte 

for å drøfte deres fremtid, Kalifatet har derfor besluttet at de har tre valg. De kan 

konvertere til Islam. Eller de kan inngå en dhimmi-pakt, å motsette seg disse to 

alternativene betyr dødsstraff. Dhimmi er en betegnelse på ikke-muslimer som lever under 

islamsk-lov, som regel jøder og kristne. Mannlige dhimmier var pålagt å betale en religiøs 

skatt (jizya) på inntekt og eiendom. Det var ofte restriksjoner på bekledning, hvilke typer 

arbeid dhimmier kunne utføre og hvor de kunne bosette seg. Ved å betale den religiøse 

skatten samt følge de retningslinjene som de pålagt så fikk dhimmiene lovfestet sikkerhet 

for liv og eiendom, beskyttelse mot fiender, begrenset selvstyre og mulighet til å praktisere 

religionen sin.
289

 Dette dokumentet illustrerer at Den islamske staten forsøker å gjeninnføre 

Dhimmi-status innenfor Kalifatets grenser. 

Som vi ser av tabellen på neste side så har Tamimi identifisert en rekke offentlige 

departementer i kalifatet sin administrasjon. Disse viser omfanget av byråkratiet innenfor 

Den islamske staten. Måten departementene er organisert på er også full av symbolpolitikk. 

Gjennom å sortere de forskjellige departmentene under såkalte Diwaner så refererer man 

til hvordan de tidlige Kalifatene ble styrt. Diwanen som administrasjonsform skal ha 

oppstått under Kalifen Umar og vært den foretrukne administrasjonsenheten under både 

Abbaside og Umayade kalifatet.
290
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Drømmen om Slaveriet 

Slaveriet er også en institusjon som den Islamske Staten er stolt av å gjeninnføre. I den 

fjerde utgaven av Dabiq så presenteres en diskurs som er illustrativ for gruppens ønske om 

en moralsk retur til 600-tallet. I spørsmålet om yezidiene kan benyttes som slaver så 

handler det ikke om moraliteten knyttet til det å slavebinde mennesker i det 21 århundret, 

men derimot om yezidiene fra et religiøst perspektiv er verdige å bli slavebundet. Denne 

debatten knytter seg til yezidiene sin religiøse status.  Det store spørsmålet er om yezidiene 

er en før-islamsk djevelsk-sekt eller om de er frafalne muslimer. Dette er et viktig 

teologisk spørsmål for Den islamske staten som de hevder at de har brukt ressurser på å 

finne ut av. 
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Før Mount Sinjar ble tatt av Den islamske staten så fikk kalifatets sharia-studenter i 

oppgave å forske på yezidiene. Målet med dette var å fastslå om yezidiene var en mushrik 

(polyteistisk) gruppe, eller om de var frafalne muslimer.
292

 Ifølge Dabiq så var dette et 

viktig spørsmål som ville avgjøre hvordan Den islamske staten skulle behandle gruppen.  

Konklusjonen man kom fram til var at Yezidiene var polyteister med opprinnelse tilbake til 

ignoransens tid (jahiliyya) som eksisterte før Islam. Dette betydde at de kunne benyttes 

som slaver, hadde man derimot kommet fram til at yezidiene var frafalne muslimer, var 

konvertering eller dødsstraff eneste løsning. 

“After capture, the Yazidi women and children were then divided according to the Sharī’ah amongst the 

fighters of the Islamic State who participated in the Sinjar operations, after one fifth of the slaves were 

transferred to the Islamic State’s authority to be divided as khums”
293

 

Ifølge Dabiq så er denne slavebindingen av «polyteistene» den første siden sharia-lovene 

ble forlatt. Stoltheten i artikkelen kommer fram når den beskriver hvordan yezidier blir 

solgt på slavemarkedene av Den islamske staten sine soldater akkurat slik profeten sine 

følgesvenner solgte polyteister på slavemarkedene før dem.
294

 Stoltheten skinner også 

igjennom når det blir påpekt hvor autentisk slavesalget til Den islamske staten er, her blir 

alle de kjente lovene fulgt, blant annet den som omtaler ulovligheten av å skille mødre fra 

små barn.
295

 

Dabiq sin artikkel om slaveri avslutter både med trusler mot Vesten og noen opplysende 

argumenter. Ifølge talsmann Abu Muhammad al-Adnani så kommer den vestlige 

militærkampanjen mot Den islamske staten til å bli Korsfarernes siste. Og etter at denne 

feiler så skal Den islamske staten plyndre Vesten:  

“We will conquer your Rome, break your crosses, and enslave your women, by the permission of Allah, the 

Exalted. This is His promise to us; He is glorified and He does not fail in His promise. If we do not reach that 

time, then our children and grandchildren will reach it, and they will sell your sons as slaves at the slave 

market” [Indeed Your Lord Is Ever Watchful]. Before Shaytān reveals his doubts to the weak-minded and 

weak hearted, one should remember that enslaving the families of the kuffār and taking their women as 

concubines is a firmly established aspect of the Sharī’ah that if one were to deny or mock, he would be 
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denying or mocking the verses of the Qur’ān and the narrations of the Prophet (sallallāhu ‘alayhi wa sallam), 

and thereby apostatizing from Islam.”
296

  

 

Seksuelt Slaveri - Et Virkemiddel Mot Synd 

Ifølge Dabiq så har det å forlate slaveriet bidratt til spredning av umoral i samfunnet. Her 

nevnes utroskap og utukt. Det er også et problem at menn som ikke har økonomiske midler 

til å gifte seg med en fri kvinne er omgitt av fristelser.  At menn kan bli fristet av 

hushjelpen sin er også noe som kan føre til utukt og utroskap.
297

 Artikkelen avslutter med å 

be om at Allah velsigner den Islamske Staten og hjelper den med å gjenopplive flere 

aspekter ved religionen.
298

 

Når Den islamske staten fokuserer på at de har gjenopprettet slaveriet så ser man at det er 

et klart fokus på det seksuelle aspektet ved slavehold av kvinner. Argumentasjonen for 

slaveholdet illustrerer dette. Slavehold er et middel som gjør at menn kan få tilfredsstilt 

sine lyster uten at de synder mot Gud. Dette illustrerer ikke kun en ekstremt 

kvinnefiendtlig kultur, men også et menneskesyn hvor de som ikke anses for å være 

rettroende har svært få rettigheter. 

Slaveri er noe den Islamske Staten selv har sørget for å gi mye fokus. Motivet bak dette 

kan være at det er et militært virkemiddel. En stor andel av organisasjonen sine soldater er 

tilreisende fremmedkrigere, å tilby disse muligheten til å «lovlig» tilegne seg både slaver 

og krigsbytte kan være et rekrutteringsmiddel. 

I den niende utgaven av Dabiq så skriver Den islamske Staten igjen om slaveri, da spesifikt 

om sexslaveri. Artikkelen har tittelen Slave-Girls or prostitutes, Og forfatteren er oppgitt 

som Umm Sumayyah al-Muhajirah, altså en kvinne. Der artikkelen i den fjerde utgaven av 

Dabiq kunne ses på som en feiring av at institusjonen knyttet til slaveriet var gjenopprettet, 

så er denne artikkelen mer et forsvarsskrift som søker å legitimere praksisen.  
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Dette forsøker artikkelen å gjøre gjennom å fokusere på profeten sin praksis knyttet til å ta 

slaver. Her refereres det til tre hadither som beskriver profeten sin omgang med de tre 

stammene Bani al-Mustaliq, Bani Quraydhah, og Hawazin stammene.
299

   

Bani al-Mustaliq-stammen skal ha blitt overasket av profeten og hans menn, her skal de ha 

drept alle soldatene og deretter slavebundet barna i stammen.  Den samme prosessen skal 

ha hendt med Bani Quraydhah-stammen. For Hawazin-stammen skal hele 6000 kvinner og 

barn ha blitt slavebundet av profeten. Ifølge Dabiq så var prosessen knyttet til det å ta 

kvinnelig slaver som konkubiner så vanlig at alle profeten sine følgesvenner gjorde det.   

Ifølge den analogiske argumentasjonen som Den islamske staten resonnerer ut ifra. Så er 

dette argumentene som trengs for å hevde at slaveriet er en nødvendighet dersom man skal 

leve i henhold til Islam. Artikkelforfatteren er til og med sterkt indignert over at muslimer 

kan stille spørsmålstegn ved den vakre praksisen knyttet til slaveri: 

“I write this while the letters drip of pride. Yes, O religions of kufr altogether, we have indeed raided and 

captured the kāfirah women, and drove them like sheep by the edge of the sword. And glory belongs to 

Allah, to His Messenger, and the believers, but the hypocrites do not know! Or did you and your supporters 

think we were joking on the day we announced the Khilāfah upon the prophetic methodology?”
300

 

Den islamske staten sitt syn på slaveri er svært langt fra den normative islamske 

oppfatningen. Dette blir tydelig når vi ser hva den radikale islamist gruppen Hibz ut Tahrir 

mener om samme spørsmål. På sin hjemmeside har gruppen skrevet en egen artikkel som 

omhandler Islam og slaveri. Denne artikkelen har et vidt forskjellig fokus, først så slås det 

fast at det ikke eksisterer noe forhold knyttet til sharia som ville gjort det lovlig å innføre 

slaveri i dag. Deretter forsøker artikkelen å humanisere praksisen. Ifølge Hibz ut Tahrir så 

vil for eksempel en slave jente som har sex med sin herre bli frigjort på grunn av dette, det 

påpekes også at Islam oppfordrer til frigivelse av slaver.
301
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Brevet til Baghdadi 

Den 19 september 2014 så ble et brev signert av 126 islamske lærde publisert på internett. 

Brevet hadde tittelen Open Letter to Al-Baghdadi og er et forsøk på å fremheve 

forskjellene mellom normativt Islam og den ideologien som den Islamske Staten hevder er 

Islam. Brevet oppsummerer en rekke områder hvor det hevder Den islamske staten tar feil 

om Islam. Blant annet så påpekes det at: 

 Det er forbudt å utstede fatwaer uten den nødvendige kunnskap. Hele koranen og 

alle Hadith-er må reflekteres over først. 

 Det er forbudt å overforenkle forhold knyttet til sharia-lovene og å ignorere 

etablerte islamske vitenskaper. 

 Det er forbudt å ignorere samtiden når man skal utstede religiøse pålegg. 

 Det er forbudt å drepe uskyldige, budbringere, ambassadører og diplomater. Og 

som en forlengelse av dette er det også forbudt å drepe journalister og 

bistandsarbeidere. 

 Det er forbudt å drive offensiv jihad. Defensiv jihad er kun tillat under noen 

omstendigheter. 

 Det er forbudt å erklære takfir mot andre muslimer, såfremt disse ikke utvilsomt 

framstår som vantro. 

 Det er forbudt å skade noen som følger «boken» (Kristne eller Jøder) 

 Yezidier skal regnes som folk som følger boken 

 Det er forbudt å gjeninnføre slaveriet da det ble opphevet gjennom universell 

enighet. 

 Etter profeten sin død forsvant plikten til å emigrere.
302

 

Brevet til Baghdadi illustrerer gapet mellom «vanlige» muslimer og den ideologien som 

Den islamske staten står for. Som vi ser så påpekes det at flere av kalifatet sine fanesaker 

er direkte i strid med Islam. Men brevet har også fått kritikk for å ikke representere hele det 

muslimske spekteret. Blant annet så har kun en av de 126 forfatterne en salafistisk 

bakgrunn. Brevet fungerer dermed godt for å illustrere forskjellene mellom normativt 

Islam og salafisme men det fungerer dårlig dersom målet er å overbevise tilhengere av Den 
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islamske staten til å endre kurs. Da disse sannsynligvis ikke vil anerkjenne at forfatterne 

bak brevet er muslimer. 

 

Homoseksualitet og Kalifatet 

For den Islamske Staten så eksisterer det ingen universell moral, hva som er rett og galt 

styres utelukkende av profeten og hans følgesvenner sine handlinger på 600-tallet, uten 

forbehold. Denne analogiske tankegangen dominerer alle samfunnsområder. Der det som 

ses på som avvikende religiøse grupper enten straffes med døden eller slaveri, så eksisterer 

det bare en løsning for det som ses på som avvikende seksuelle grupper slik homoseksuelle 

ifølge Den islamske Staten er. 

Forfølgelse av homoseksuelle er et utbredt fenomen i den muslimske verden. I Midtøsten 

så er det kun Tyrkia, Israel, Jordan og Libanon som ikke straffeforfølger homoseksualitet. 

Dette kommer av at Koranen er tydelig i sin moralske fordømmelse av Lot sitt folk. Dette 

er den samme historien som finnes i bibelen om Sodoma og Gomorra. I flere Hadith-er så 

er det også foreskrevet strenge straffer for homoseksuell aktivitet. Det nye med Den 

islamske staten sin tilnærming til homoseksualitet er at den innebærer en drastisk utvidelse 

i forhold til tradisjonell islamsk lov.  Der tradisjonell islamsk lov spesifikt har siktet til 

penetrering, har Den islamske staten utvidet denne definisjonen til å omfatte romantiske 

følelser og andre seksuelle handlinger.  I forlengelsen av dette blir alt som kan assosieres 

med homofili et tegn på folket til Lot og dermed et symbol på sodomi og moralsk 

forfall.
303

 

Det er derfor ingen overraskelses at Den islamske staten mener at straffen for 

homoseksualitet er døden. Den moralske drivkraften bak dette er knyttet til konseptet «Å 

kommandere det rette og forby det onde» som ligger bak moralpolitiet eller Hisbaen som 

brukes til å opprettholde en konservativ sosial orden i hele regionen. 

Forskjellen mellom Den islamske staten og andre jihadist-organisasjoner er hvordan 

gruppen bruker salafist metodologien. For Den islamske staten så er det ikke nok å følge 

Koranen og Hadith i moralske spørsmål, de velger spesifikt ut de strengeste og mest 
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brutale delene av de tilgjengelige Hadith-ene. Dette ser vi i praksisen knyttet til slaveri, 

men det blir også svært tydelig i måten homofile blir straffet på.
304

 

Her foretrekker Den islamske staten å kaste de som er anklaget for homofili levende ut i fra 

høye bygninger. Bakgrunnen for dette er en Hadith hvor profeten sin etterfølger Abu Bakr, 

kaster noen som er anklaget for homoseksuelle handlinger ut i fra en klippe. Henrettelsene 

av homofile henger sammen med en kampanje innenfor Kalifatet for å luke ut det den 

anser som avvikere.
305

 

 

Konklusjon 

Når vi skal konkludere om likhetene og forskjellene I mål og idealsamfunn hos Al Qaida 

og Den islamske staten så dukker det opp både likheter og forskjeller. Det er problematisk 

å skrive utdypende om hvilket idealsamfunn Al Qaida ønsker seg. Vi vet at de ønsker seg 

et globalt kalifat styrt etter guds lover. Men konkret hvordan dette samfunnet skal fungere 

og være organisert er det vanskelig å finne eksempler på i primærkildene. For Al Qaida så 

er Kalifatet noe som kommer helt på slutten av en årsakskjede, og fordi det gjør dette så er 

alle leddene før beskrevet mer inngående. Vi vet derfor langt mere om hvordan Al Qaida 

ønsker å implementere Kalifatet. Og her finner vi store forskjeller sammenlignet med Den 

islamske staten. Både Ayman al Zawahiri og Osama Bin Laden påpeker viktigheten av å 

ha bekjempet den fjerne fienden altså USA og Vesten før et kalifat kan erklæres. Fra et 

historisk perspektiv så er dette en strategi som ikke har endret seg siden Zawahiri 

publiserte sin bok Knights under the Prophets Banner i 2001 og fram til Bin Laden skrev 

sine brev i Abottabad i 2010. Som både Zawahiri og Bin Laden utrykker så vil ikke et 

Kalifat overleve så lenge den fjerne fienden fortsatt er aktiv i Midtøsten. Da Den islamske 

staten erklærte sitt Kalifat i Juni 2014 var dette det motsatte av den framgangsmåten som 

både Zawahiri og Bin Laden hadde foreskrevet. Zawahiri var også ute og hevdet 

illegitimiteten til Kalifatet på bakgrunn av det han mente var den manglende profetiske 

metoden knyttet til opprettelsen.  
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Ifølge Zawahiri så er Shura eller konsultasjon nødvendig når et Kalifat skal erklæres. 

Kalifen skal ikke bare utnevnes, han skal velges av ummaen. Dette har ikke Den islamske 

staten fulgt og kalifatet de har erklært er derfor illegitimt.
306

  

Vi kan derfor slå fast at når det gjelder veien til idealsamfunnet så eksisterer det store 

forskjeller. Samtidig så har Den islamske staten og Al Qaida store ideologiske likheter. Og 

kalifatet som Den islamske staten har erklært er det første store statsbyggende prosjektet 

som er forsøkt realisert med bakgrunn i en salafist-jihadistisk ideologi. Å studere kalifatet 

har med andre ord stor overføringsverdi når vi nærmer oss både Den islamske staten og Al 

Qaida sitt idealsamfunn. Kalifatet er en gullgruve når man skal forske på hvorledes den 

ideologien som både Al Qaida og Den islamske staten forfekter ser ut når den blir realisert 

i en statsstruktur. 

Hvordan skal vi så beskrive det samfunnet og den staten som er bygget opp innenfor 

kalifatet sine grenser i Syria og Irak? Det finnes nok få historiske paralleller når kalifatet i 

Syria og Irak skal beskrives. På den ene siden så framstår det som at Den islamske staten 

har lyktes med å bygge opp et byråkrati i sitt eget bilde. Symboleffekten er stor der de 

forskjellige Diwanene administrerer et bredt antall forskjellige «departmenter». Disse 

tilbyr tjenester til befolkningen innenfor områder som lov og orden, helse, landbruk og 

utdanning. Men byråkratiet har også en annen funksjon, å håndheve og kontrollere at 

befolkningen etterfølger staten sin ekstremt intolerante religiøse doktrine. 

I likhet med andre totalitære stater så har den en egen institusjon som har som hovedfokus 

å håndheve at staten sin ideologi blir etterlevd, altså hizbaen eller moral-politiet. Denne 

delen av byråkratiet har også departementer med ansvar for shariadomstoler, kontroll av 

moskeer, religiøse lovtekster og indoktrinering.  Å handle i strid med staten sine 

retningslinjer får brutale konsekvenser. Straffene er basert på hudud som forskrevet i 

sharia-lovene. Og de er tolket svært strengt som tabellen over straffene i kalifatet viser: 
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Forbrytelse Straff Alternativ straff 

Blasfemi mot Gud Døden  

Blasfemi mot Profeten Døden  

Blasfemi mot Religionen Døden  

Utroskap Døden ved steining for gifte 80 piskeslag og 

landsforvisning for 

ugifte 

Homoseksualitet Døden for penetrator og mottager, 

ved å bli kastet ut fra høy bygning 

Døden for 

homoseksuelle 

handlinger 

Frafall fra Islam Døden  

Inntak av alkohol 80 piskeslag  

Spionasje på vegne av de 

vantro 

Døden  

Dødsran Døden ved korsfestelse  

Ran Amputasjon av høyre hånd og 

venstre fot 

 

Æreskrenkelser 80 piskeslag  

Trusler Landsforvisning  
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Den sentrale bærebjelken i staten er konseptet knyttet til guds enhet tawhid. Kalifatet 

følger Abd al-Wahhab sin tolkning av dette konseptet. Dette innebærer at i Kalifatet så skal 

ærbødighet kun vises til Gud. Konsekvensen av dette er at samfunnet skal renses for alt 

som kan hevdes å være menneskeskapte forestillinger slik som for eksempel demokrati og 

menneskerettigheter. Da disse representerer et brudd mot guds enhet og defineres som 

shirk eller avgudsdyrkelse. Målet er et samfunn uten noen for pluralisme eller mangfold. 

Kultur skal renses bort enten den befinner seg blant innbyggerne eller i bygningsmassen i 

Kalifatet.  

Både lovverk og moral defineres utelukkende av Koranen og Hadith noe som betyr en 

bokstavelig retur til 600-tallets normer og regler. Fordi Den islamske staten i tillegg velger 

å følge de mest kompromissløse og brutale delene av disse tekstene og tolker disse på sin 

egen måte så får samfunnet et nihilistisk preg. Dette gjenspeiler seg særlig i hvordan staten 

ser på alle som ikke deler dens religiøse forestillinger, og hvordan den behandler de 

religiøse minoritetene som bor innenfor dens grenser.  

Dersom diskriminering av grupper på bakgrunn av religion defineres som rasisme, så er 

Kalifatet en svært rasistiske stat. Her blir kristne og jøder pålagt å betale en egen skatt, 

andre religiøse grupper som yezidiene får en enda mer brutal behandling. Disse blir brukt 

som slaver, kvinnene blir brukt som sexslaver. De gruppene som blir hevdet å være 

frafalne muslimer slik som sjiamuslimene skal drepes, som frafalne regnes også muslimer 

som ikke deler Den islamske staten sitt verdensbilde, straffen for disse er døden. 

Homoseksuelle og det staten definerer som «avvikere» skal også utryddes. 

Resultatet blir et svært totalitært samfunn som er blottet for pluralisme eller kulturelle 

innslag. Et samfunn hvor man blir ivaretatt av staten dersom man følger den offisielle 

ideologien, men døden dersom man motsetter seg, et samfunn uten valgmuligheter, et 

religiøst diktatur. 
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Kapittel 6. Konklusjon 

Denne oppgaven har forsøkt å identifisere de ideologiske forskjellene og likhetene mellom 

Al Qaida og Den islamske staten i tidsrommet 1990-2016. Dette har jeg gjort gjennom å 

utforske tre ideologiske hovedtrekk hos begge organisasjonene. Deres fiendebilder, hvilke 

mål de har og hvilke virkemidler de benytter for å nå disse målene. I dette kapittelet skal 

jeg oppsummere og konkludere det jeg mener er de viktigste forskjellene og når disse 

oppstod. 

Fiendebilder 

Når vi studerer fiendebildene til Al Qaida og den Islamske Staten så dukker det opp noen 

interessante observasjoner. Historisk så har Al Qaida sine fiendebilder endret seg. Al Qaida 

i 2001 var en langt mer radikal organisasjon enn den fremstod i 2014. Al Qaida i 2001 

delte også flere fiendebilder med den Islamske Staten enn det 2014-utgaven gjorde. 

Skjemaet under viser fiendebildene til Al Qaida og den Islamske Staten på forskjellige 

tidspunkter. Det viser også hvordan disse fiendebildene har endret seg over tid.  

 Al Qaida 2001 Al Qaida 2015  Al Qaida Irak 

 2004 (Zarqawi) 

Islamske 

Staten 2015 

Korsfarer 

alliansen 

Primærfiende Primærfiende Primærfiende Primærfiende 

Sjiamuslimer Fiende Fiende som skal 

omvendes uten 

vold 

Primærfiende Primærfiende 

Vantro Primærfiende Fiende som skal 

omvendes uten 

vold 

Primærfiende Primærfiende 

Religiøse 

minoriteter 

Fiende Fiende som skal 

omvendes uten 

vold 

Primærfiende Primærfiende 

Lokale 

tyranner 

Primærfiende Primærfiende Primærfiende Primærfiende 

Religiøse 

lærde 

Fiende Fiende Primærfiende Primærfiende 
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Hos Osama bin Laden så blir denne utviklingen tydelig når vi analyserer tekster han har 

skrevet, fra det åpne brevet til den saudi-arabiske stormuftien Bin Baz i 1994 og fram til 

brevet som ble funnet i hans skjulested i Abottabad i 2010. 

Det åpne brevet som bin Laden skrev i 1994 framstod som en oppfordring til regimet i 

Saudi-Arabia om å endre kurs. Brevet som var en kritikk av måten Saudi-Arabia forfulgte 

lederne av Sawha-bevegelsen og deres støtte til Oslo-avtalen illustrerer tydelig at 

forestillingen om den jødiske-korsfarer alliansen var modnet allerede på dette tidspunktet. 

Et annet interessant aspekt ved brevet er bin Ladens ros av de islamske lærde som han 

påpeker innehar en viktig og ærefull posisjon innenfor Islam.
308

 Dette er en sterk kontrast 

til Den islamske staten som 20år senere oppfordrer til drap på alle lærde som ikke 

anerkjenner Kalifatet deres. 

I 1996 publiserer bin Laden en deklarasjon om jihad mot Korsfarer-alliansen. Her er 

fokuset på USA sin utplassering av soldater i Saudi-Arabia, samt andre Vestlige militær 

aksjoner i den muslimske verden. Motivasjonen bak å framstille den muslimske verden 

som under angrep av Vesten er åpenbar, da vekker man plikten til å utøve defensiv-jihad 

hos muslimer. Samtidig så påpeker Bin Laden i et intervju med CNN journalist Peter 

Arnett at det er amerikanske soldater som det oppfordres til angrep på. 

I 1998 er derimot sirkelen komplett. I deklarasjonen til World Islamic Front presenteres de 

samme fiendebildene, men gruppen oppfordrer nå til angrep på både sivile og militære mål 

i Vesten. Ifølge erklæringen så er det en individuell plikt for alle troende muslimer å begå 

drap mot amerikanerne og deres allierte, både sivile og militære slik at Al Aqsa moskeen 

og den store moskeen i Mekka blir frigjort. Og den vestlige korsfarer ikke er i stand til å 

true noen muslim igjen.
309

 

Deklarasjonen som ble publisert for å rettferdiggjøre lovligheten av angrepet mot World 

Trade Center den 11september 2001 representerer det sentrale Al Qaida på sitt mest 

ekstreme. Etter at USA invaderer Irak den 20 mars 2003 så oppstår det et skille, der det 

sentrale Al Qaida beveger seg i en mer moderat retning. Og dens avlegger i Irak blir mer 

brutal og får et annet fokus. 
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Det har tidligere vært vanlig å regne Al Qaida i Irak som en del av moderorganisasjonen 

helt fram til bruddet i 2013 da Abu Bakr al-Baghdadi forsøkte å innlemme Nusra-fronten 

under ISIL sin kommando, noe som framprovoserte et offentlig brudd fra Zawahiri. 

I stedet mener jeg at det kan være fornuftig å se på disse gruppene som ideologisk separat 

helt siden Al Qaida i Irak ble opprettet. Dette baserer jeg på at de forskjellene som var 

uttalte mellom Al Qaida og Den islamske staten i 2015, også var sterkt tilstedeværende i 

2004 under Zarqawi sitt lederskap av Al Qaida i Irak. Dette er ikke basert på en enkelt 

kilde, men derimot av en helhetlig vurdering av en rekke primærkilder som denne 

oppgaven har benyttet seg av, satt i sammenheng med hverandre.  

I 2004 så publiserte de amerikanske selvstyremyndighetene i Irak et brev skrevet av Abu 

Musab al-Zarqawi til Al Qaida sin ledelse. I brevet presenterer Zarqawi en rekke 

fiendebilder knyttet til sjiamuslimer, fiendebilder som illustrerer et voldsomt hat. Ifølge 

Zarqawi så ødela sjiamuslimene Islam fra innsiden. Dette baserte han på deres hat mot 

profeten sine følgesvenner og en rekke historiske konspirasjonsteorier om sjiamuslimenes 

støtte til en rekke ytre fiender som har invadert muslimsk land. Følge Zarqawi er sjiaene en 

form for femtekolonne skapt for å ødelegge Islam fra innsiden.  Den trettende utgaven av 

Den islamske staten sitt magasin Dabiq publisert i begynnelsen av 2016 dokumenterer 

Zarqawi sin innflytelse på den Islamske Staten sitt hat mot sjiamuslimer. Her refereres det 

til brevet som Zarqawi skrev i 2004 som en manhaj om sjiamuslimer.
310

 En manhaj er en 

form for retningslinje basert på den salafistiske metoden. At Dabiq karakteriserer Zarqawi-

s brev som en Manhaj i dette spørsmålet illustrerer betydningen til brevet hans. Zawahiri-s 

brev fra 2005 er også svært sentralt i denne sammenhengen. Der Zarqawi erklærer takfir 

(bannlysning) mot sjiamuslimene så forklarer Zawahiri at han deler de salafistiske 

motforestillingene mot sjiaene, men spør også om de ikke er unnskyldt på grunnlag av sin 

ignoranse.  

Det oppstår derfor et ideologisk brudd innenfor Al Qaida i 2004-2005. Deretter fungerer Al 

Qaida i Irak i stor grad ideologisk uavhengig fra moderorganisasjon. Dette er i strid med 

synet til forskere som blant annet Guido Steinberg som hevder at fiendebildene mot 

sjiamuslimer har vært relativt homogene innenfor salafist-jihadismen, og at Al Qaida ble 

dreid mot en stadig mer sjia-fiendtlig retorikk. Jeg mener vi finner bevis for det motsatte. 
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De viktigste av disse er dokumenter fra Abottabad, Zawahiri sine globale regler for jihad, 

og Dabiq. 

I Abottabad så ble det funnet en lang rekke brev og tekster skrevet av bin Laden. I ett av 

disse skrevet i 2010 presenterer bin Laden en rekke motforestillinger mot den retningen 

den globale jihad-bevegelsen har tatt, han sikter da spesifikt til drap begått mot sivile 

muslimer og den trangsynte og ufleksible tilnærmingen til jihad som enkelte grupper 

følger. Bin Laden sikter her til Zarqawi sine etterfølgere i Irak som eksponenter for denne 

trenden.
311

 

I 2013 publiserer Ayman al Zawahiri et dokument med tittelen General Guidelines for 

Jihad.
312

 Dette dokumentet kan ikke ses på som noe annet enn en ytterligere ideologisk 

separasjon mellom det sentrale Al Qaida og ISIL. I dette dokumentet så slår Zawahiri fast 

at man ikke skal angripe sjiamuslimer eller andre såkalte «avikende» sekter innenfor Islam, 

han oppfordrer også til moderasjon i bruken av takfir.
313

 

Dette står i direkte kontrast til den trettende utgaven av Dabiq, hvor ikke bare sjiamuslimer 

blir utpekt som frafalne. Men hvor det også oppfordres til et folkemord mot dem.
314

  

Dette mener jeg viser forskjeller knyttet til fiendebildene til de to organisasjonene. Jeg 

mener også at det viser at disse forskjellene oppstod i 2004-2005 og at de har vært 

tilstedeværende helt fram til det offisielle bruddet i 2014. 

 

Virkemidler 

Virkemidler er et annet område jeg mener å ha identifisert at det finnes forskjeller mellom 

Al Qaida og den Islamske Staten. Begge organisasjonene deler det samme målet, 

innføringen av et kalifat. De benytter seg også av de samme virkemidlene, da hovedsakelig 

jihad og takfir. Men det er derimot noen forskjeller i bruken av disse virkemidlene. Og det 

har også vært markante endringer i bruken av de innenfor den historiske perioden som 

denne oppgaven har undersøkt. 
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I perioden 96-98 så dreier Al Qaida sin Jihad mot Vesten seg i en mer ekstrem retning. I 

1996 så oppfordrer bin Laden til Jihad mot Vesten i dokumentet «A declaration of Jihad 

against the Americans occupying the Land of the Two Holy Sanctuaries», men han er lite 

konkret om hvem han oppfordrer til angrep mot.
315

 I 1997 blir Bin Laden intervjuet av 

CNN journalisten Peter Arnett, her forklarer han at han oppfordrer til angrep mot 

amerikanske soldater utplassert i Saudi-Arabia.
316

 I erklæringen til «World Islamic Front» i 

1998 så hevdes det at det er en individuell plikt for alle muslimer i alle land å drepe 

amerikanerne og deres allierte, både militære og sivile.
317

  

I 2004 så publiserer Al Qaida et dokument som argumenterer for lovligheten av angrepet 

mot World Trade Center. Her forsøker de å utvide de teologiske rammene for jihad. De 

argumentene som Al Qaida her presenterer knyttet til konseptene tatarrus og qisas blir 

senere både benyttet og strukket enda lenger av Den islamske staten. Dette så vi blant 

annet i forbindelse med henrettelsen av den jordanske piloten. 

Samtidig så oppstår det også her et skille i 2004-2005 mellom Al Qaida i Irak og Al Qaida 

sentralt. I brevet fra 2005 så kritiserer Zawahiri Al Qaida i Irak for deres angrep på sivile 

og deres brutalitet knyttet til halshugginger og videofilmede henrettelser. I brevet fra 

Abottabad som Bin Laden skrev i 2010 så er han sterkt kritisk til alle de sivile muslimene 

som blir drept av jihadister og utvidelsen av konseptet Tatarrus eller menneskelige skjold. 

I 2013 blir denne utviklingen enda mer åpenbar når Zawahiri utsteder sine globale 

retningslinjer for jihad. Her går man bort fra å forsøke å rettferdiggjøre drap på sivile 

muslimer til heller å unngå aksjoner hvor det er fare for sivile muslimske liv. 

Den islamske staten går derimot i motsatt retning. Når de skal rettferdiggjøre handlingen 

med å brenne den jordanske piloten Muath al-Kasbeh, så strekker de konseptet knyttet til 

qisas lenger enn tidligere. Shiraz Maher hevder at dette viser hvordan Den islamske staten 

forsøker å normalisere en uklar og nihilistisk ideologi.
318

  

Det er også en klar forskjell mellom gruppene når det gjelder deres praktisering av takfir 

eller bannlysning. Både Den islamske staten og Al Qaida praktiserer takfir, Al Qaida ser på 

dette som noe man erklærer mot medlemmer av sikkerhetstyrkene i muslimske land og mot 
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muslimer som støtter korsfarer-alliansen. Den Islamske Staten har derimot en langt mer 

omfattende praksis. Også her går skillelinjene tilbake til 2004, Abu Musab al-Zarqawi 

praktiserte en svært omfattende tolkning av takfir hvor alle som ikke delte hans oppfatning 

av sharia ble bannlyst for deres overtramp.
319

 Denne praksisen bærer den Islamske Staten 

med seg. I deres offisielle magasin Dabiq så erklærer de takfir mot sjiamuslimer, det 

muslimske brorskapet, Taliban og alle som motarbeider kalifatet deres i Syria og Irak. Den 

Islamske Staten har dermed en av de mest ekspansive tolkningene av takfir i salafist-

jihadistisk historie kun sidestilt med GIA i Algerie. Skjemaet under viser hvilke 

virkemidler som Al Qaida og den Islamske Staten benytter seg av. Det viser også hvordan 

bruken av disse virkemidlene har endret seg over tid.  

 

 Qisas Tatarrus Takfir 

Al Qaida 2001 Benytter seg av 

Qisas 

Benytter seg av 

Tatarrus 

Takfir mot 

medlemmer av 

sikkerhetsstyrker. 

Og de som 

samarbeider med 

korsfarer alliansen 

Al Qaida 2015 Unngå aksjoner i 

muslimske land 

Unngå aksjoner i 

muslimske land 

Takfir mot 

medlemmer av 

sikkerhetsstyrker. 

Og de som 

samarbeider med 

korsfarer alliansen 

Al Qaida Irak 2004 

(Zarqawi) 

Utvidet bruk av 

Qisas 

Utvidet bruk av 

Tatarrus 

Takfir mot alle som 

ikke deler deres 

verdensbilde 

Islamske Staten 

2015 

Utvidet bruk av 

Qisas 

Utvidet bruk av 

Tatarrus 

Takfir mot alle som 

ikke deler deres 

verdensbilde 
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Idealsamfunn 

Både Al Qaida og den Islamske Staten ser for seg Kalifatet som sitt idealsamfunn. Men der 

den Islamske Staten har nådd sine målsetninger og opprettet et Kalifat i Syria og Irak, så 

ser Al Qaida på Kalifatet som noe lite konkret i en fjern framtid.  Dette skaper et problem 

knyttet til hvordan Al Qaida konkret ser for seg sitt idealsamfunn. Til tross for dette så 

mener jeg at det eksisterer overføringsverdi, dette blir særlig tydelig når vi ser på hva Al 

Qaida kritiserer ved kalifatet til Den islamske staten. 

Her har kritikken i hovedsak rettet seg mot legitimiteten til den nye staten gjennom at den 

ikke har fulgt den profetiske metoden knyttet til shura (konsultasjon). Al Qaida sin syriske 

milits, Nusra-fronten har også kritisert Den islamske staten for innføringen av hudud, da de 

mener at dette ikke skal innføres mens pågår krig. Det illustrative er derimot de delene av 

Kalifatet som Al Qaida ikke har kritisert, her må vi anta at de deler Den islamske staten sitt 

syn på hvordan kalifatet skal organiseres og styres. 

Det salafist-jihadistiske kalifatet er en stat som er totalitær i sin essens. Bekjempelsen av 

shirk (avgudsdyrkelse) reflekteres i at alle kulturelle forskjeller mellom kalifatets 

innbyggere skal renses bort. Denne kampen foregår også mot bygningsmassen innenfor 

kalifatet. Her blir alle historiske bygninger og monumenter som kan vekke ærbødighet hos 

befolkningen ødelagt, argumentet er det samme, å forhindre avgudsdyrkelse. 

Kalifatet forsøker å legitimere seg som en stat på to områder. Det søker å tilby sikkerhet til 

sine innbyggere gjennom et voldsmonopol. Og det søker å tilby tjenester til sine 

innbyggere gjennom et byråkrati som organiserer tjenester. Dette byråkratiet er organisert i 

såkalte Diwaner (departementer), en organisasjonsform som ble praktisert i tidligere 

kalifater.  

Samfunnet er regulert av sharia-lover, og overtramp blir straffet gjennom den såkalt 

hudud, som er de fysiske straffene foreskrevet gjennom sharia. Disse blir praktisert svært 

strengt. 

Det som i størst grad skiller det salafist-jihadistiske kalifatet fra andre samfunnsformer er 

den ekstreme rasismen og religionsforfølgelsen som praktiseres. Her blir religiøse 

minoriteter drept dersom de anses som frafalne muslimer, eller slavebundet dersom 

religionen de tilhører anses å stamme fra før Islam-s tid. Kristne og jøder blir pålagt å 

betale en ekstra skatt kalt jizya dersom de ønsker å beholde religionen sin. For 
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homoseksuelle og det som blir sett på som avvikere så er straffen døden, ofte gjennom å bli 

kastet levende ut ifra høye bygninger. 

Det er viktig å påpeke at til tross for at Al Qaida kan virke mer moderate enn Den islamske 

staten på mange områder, så er det området som det er vanskeligst å finne forskjeller 

mellom dem knyttet til hvilket idealsamfunn de ønsker seg. Dette betyr at idealsamfunnet 

til Al Qaida i svært stor grad ligner på kalifatet til Den islamske staten. 

 

Tidligere forskning og konklusjon 

I sin artikkel Debates within the Family, hevdet Reuven Paz at det i kjølvannet av 

bombeangrepene i London og Amman vokste fram to motstridende «skoler» innenfor den 

globale jihadismen. Den ene av disse «skolene» kalte han for Zarqawi-doktrinen, denne var 

preget av ubegrenset voldsbruk mot alle som motsatte seg salafist-jihadismen.  Den andre 

var påvirket av Abu Muhammed al-Maqdisi og Abu Basir al-Tartusi og fremhevet en mer 

moderat bruk av både vold og takfir.
320

 Ifølge Paz så var det usikkert hvor ISI og det 

sentrale lederskapet i Al Qaida stod i denne konflikten.
321

  

Her mener jeg at mine funn underbygger Paz sine konklusjoner. I likhet med Paz så mener 

jeg at Zarqawi skapte en ny tankegang innenfor salafist-jihadismen. Samtidig så mener jeg 

at vi har fått et klart svar på det Paz lot stå igjen som åpne spørsmål i sin artikkel, ved at 

det sentrale Al Qaida har plassert seg på Tartusi og Maqdisi sin side i denne konflikten, og 

at Den islamske staten er en klar følger av den såkalte Zarqawi-doktrinen.  

Det samme kan sies om Brynjar Lia-s artikkel Destructive Doctrinarians, som omhandler 

Abu Musab al-Suri sin kritikk av trangsynte og intolerante salafister innenfor jihadist 

familien.
322

 Her har jeg gjort to oppdagelser i mine kilder som underbygger Suri sin 

kritikk. Den ene er Osama bin Laden som i sitt brev fra Abottabad i 2010 advarer mot 

akkurat den samme utviklingen som Suri, altså at framtiden til jihadistbevegelsen trues av 

en trangsynt og intolerant tilnærming.  
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Som Bin Laden skrev:  

 “We must avoid the stigma of being a one-dimensional sect, opposed to all others. We are Muslims 

following the teachings of Islam and we are not the owners of the Salafist way, and must avoid typifying 

(TN: religious stereotyping) each other.”
323

 

Det andre er Dabiq sin fjortende utgave, The Murtadd Brotherhood som er et frontal-

angrep på det muslimske brorskapet hvor Abu Musab al-Suri er en av de mest 

fremtredende målskivene.
324

   

Derfor blir den overordnede ideologiske forskjellen mellom Den islamske staten og Al 

Qaida som jeg har kommet fram til, deres grunnleggende uenighet om hvordan guds rike 

skal innføres på jorden. Der Den islamske staten er bærere av den trangsynte, intolerante, 

ekskluderende og ekstremt voldelige salafismen til Zarqawi og hans saudi-arabiske 

støttespillere, så er Al Qaida bærere av en jihadistisk arv med ideologiske røtter tilbake til 

Said Qutb og det muslimske brorskapet, dette innebærer at de har en langt mer pragmatisk 

og inkluderende tilnærming til jihad, hvor deres mål er å samle og vekke Ummaen til kamp 

mot Vesten.  

Til tross for dette så er det viktig å påpeke at likhetene mellom organisasjonene er langt 

flere og langt større enn ulikhetene. Dersom Al Qaida skulle nådd sin målsetning om et 

kalifat styrt etter sharia-lover ville det sannsynligvis blitt et like totalitært og intolerant 

samfunn som det Den islamske staten har skapt i Syria og Irak. Denne pragmatismen gjør 

at Al Qaida framstår som potensielt farligere i det lange løp. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
323

 “Letter-from-UBL-to-Atiyatullah-Al-Libi-4-Translation.pdf.” 
324

 Dabiq, nr14, s40 



 

112 
 

 

 

 



 

  
 

Kilder 

(Kilder og litteratur som er hentet fra internett er lagt inn med sitat-programmet Zotero, 

disse er derfor på engelsk.) 

 

“Abu-Bakr-Naji-the-Management-of-Savagery-the-Most-Critical-Stage-through-Which-

the-Umma-Will-Pass.pdf.” Accessed March 19, 2017. Oversatt av William 

McCants. https://azelin.files.wordpress.com/2010/08/abu-bakr-naji-the-

management-of-savagery-the-most-critical-stage-through-which-the-umma-will-

pass.pdf. 

 

Al-Tamimi, Aymenn Jawad. “Archive of Islamic State Administrative Documents.” 

Aymenn Jawad Al-Tamimi. Accessed February 6, 2017. 

http://www.aymennjawad.org/2015/01/archive-of-islamic-state-administrative-

documents. 

 

Department Of State. The Office of Electronic Information, Bureau of Public Affairs. 

“Zarqawi Letter,”February12,2004.https://2001-

2009.state.gov/p/nea/rls/31694.htm. 

 

“The Islamic State’s (ISIS, ISIL) Magazine | Clarion Project.” ClarionProject.org, 

September 10, 2014. http://www.clarionproject.org/news/islamic-state-isis-isil-

propaganda-magazine-dabiq. (Her blir de utgavene av Dabiq og Rumiyah som 

denne oppgaven har benyttet, publisert): 

 

Dabiq, Nr1: The Return of Khilafa. 

 

Dabiq, Nr2: The Flood. 

 

Dabiq, Nr3: A Call To Hijrah. 

 

Dabiq, Nr4: The Failed Crusade. 



 

114 
 

 

Dabiq, Nr6: Al-Qaidah Of Waziristan- a testimony from within 

 

Dabiq, Nr7: From Hypocrisy To Apostasy- The extinction of the Gray Zone 

 

Dabiq, Nr8: Shariah Alone Will Rule Africa 

 

Dabiq, Nr13: The Rafidah: From Ibn Saba To The Dajjal 

 

Dabiq, Nr14: The Murtadd Brotherhood 

 

Rumiyah, Nr7: Establishing the Islamic State Between the Prophetic Methodology and the 

Paths of the Deviants. 

 

“Letter-from-UBL-to-Atiyatullah-Al-Libi-4-Translation.pdf.” Accessed April 19, 2017. 

https://www.ctc.usma.edu/v2/wp-content/uploads/2013/10/Letter-from-UBL-to-

Atiyatullah-Al-Libi-4-Translation.pdf. 

 

“QAE20020424.pdf.” " A statement from qaidat al-jihad regarding the mandates of the 

heroes and the legality of the operations in New York and Washington. April 24, 2004" 

Accessed March 7, 2017. 

https://scholarship.tricolib.brynmawr.edu/bitstream/handle/10066/4796/QAE20020

424.pdf. 

 

“Zawahiri’s Letter to Zarqawi (English Translation) | Combating Terrorism Center at West 

Point.” Accessed November 23, 2016. https://www.ctc.usma.edu/posts/zawahiris-letter-to-

zarqawi-english-translation-2. 

 
 

“Dr-Ayman-Al-Zawahiri: General-Guidelines-for-the-Work-of-jihad-En.pdf,” accessed 

April 19, 2017, https://azelin.files.wordpress.com/2013/09/dr-ayman-al-

e1ba93awc481hirc4ab-22general-guidelines-for-the-work-of-a-jihc481dc4ab22-en.pdf. 



 

 115    
 

Lawrence, Bruce. (Red.) (2005) Messages To The World-The Statements Of Osama Bin 

Laden, London, Verso 

 

Ibrahim, Raymond. (Red.) (2007)  The Al Qaeda Reader, New York, Broadway Books 

 

Kepel, Gilles. Milelli, Jean-Pierre. (Red.) (2008) Al Qaeda In Its Own Words, USA, 

Harvard University Press 

 

 

Litteratur publisert på nett 

 

Almukhtar, Sarah. “The Strategy Behind the Islamic State’s Destruction of Ancient Sites.”            

The New York Times, July 1,2015.  Accessed March 2, 

2017.https://www.nytimes.com/interactive/2015/06/29/world/middleeast/isis-historic-sites-

control.html. 

 

“Al-Qaeda and the Islamic State Caliphate.” Accessed April 4, 2017. 

http://news.siteintelgroup.com/blog/index.php/about-us/21-jihad/4403-al-qaeda-

and-the-islamic-state-caliphate. 

 

“Al-Zarqawi Declares War on Iraqi Shia - Al Jazeera English.” Accessed February 2, 

2017. http://www.aljazeera.com/archive/2005/09/200849143727698709.html. 

 

Analyst, By Peter Bergen, CNN National Security. “Opinion: Al Qaeda Leader’s ‘I Told 

You So’ on Egypt - CNN.com.” CNN. Accessed March 30, 2017. 

http://www.cnn.com/2013/08/15/opinion/bergen-zawahiri-egypt/index.html. 

 

“CNN.com - Najaf Bombing Kills Shiite Leader, Followers Say - Aug. 30, 2003.” 

Accessed February 1, 2017. 

http://edition.cnn.com/2003/WORLD/meast/08/29/sprj.irq.najaf/. 

 



 

116 
 

“Constructing Takfir | Combating Terrorism Center at West Point.” Accessed April 20, 

2017. https://www.ctc.usma.edu/posts/constructing-takfir-from-abdullah-azzam-to-

djamel-zitouni. 

 

Gerges, Fawas. “The World According to ISIS.” Foreign Policy Journal, March 18, 2016. 

Accessed January 5, 2017.https://www.foreignpolicyjournal.com/2016/03/18/the-

world-according-to-isis/. 

 

https://www.facebook.com/FactChecker. “Spinning Obama’s Reference to Islamic State as 

a ‘JV’ Team.” Washington Post. Accessed April 26, 2017. 

https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2014/09/03/spinning-

obamas-reference-to-isis-as-a-jv-team/. 

 

“Isis Militants Should Be Crucified for the Burning of Jordanian.” The Independent, 

February 4, 2015. Accessed February 22, 2017. 

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-militants-should-be-

crucified-for-the-burning-of-jordanian-hostage-says-sunni-academic-

10023773.html. 

 

“Islamic Legitimacy for the London Bombings.” Accessed February 2, 2017. 

https://www.ict.org.il/Article/926/Islamic%20Legitimacy%20for%20the%20Londo

n%20Bombings. 

 

Jeffery, Simon, and agencies. “New Spanish PM Promises Iraq Withdrawal.” The 

Guardian, March 15, 2004, sec. World news. Accessed 18 January, 

2017.https://www.theguardian.com/world/2004/mar/15/spain.iraq. 

 

“Letter to Baghdadi.” Open Letter to Baghdadi. Accessed April 24, 2017. 

http://www.lettertobaghdadi.com/. 

 

“Militant Ideology Atlas | Combating Terrorism Center at West Point.” Accessed 

December 14, 2016. https://www.ctc.usma.edu/posts/militant-ideology-atlas. 

 



 

 117    
 

“NPQ.” Accessed November 25, 2016. http://www.digitalnpq.org/articles/global/250/03-

06-2008/olivier_roy. 

 

“Remember the Fallen.” Accessed March 20, 2017. 

http://www.un.org/en/memorial/baghdad2003.asp. 

 

“Saudi Arabia ‘Holds Suspect in Khobar Towers Bombing.’” BBC News, August 26, 2015, 

sec. Middle East. Accessed March 2, 2017. http://www.bbc.com/news/world-

middle-east-34064110. 

 

Staff, and agencies. “Ayman Al-Zawahiri Says US behind Coup against Mohamed Morsi.” 

The Guardian, August 3, 2013, sec. World news. Accessed March 8, 

2017.https://www.theguardian.com/world/2013/aug/03/ayman-zawahiri-coup-

mohamed-morsi. 

 

“The Islamic State’s Views on Homosexuality.” Accessed April 25, 2017. 

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-islamic-states-views-

on-homosexuality. 

 

“The Islamic View on Slaves and Slavery.” Khilafah.com, May 13, 2008. Accessed 

February 20, 2017.http://www.khilafah.com/the-islamic-view-on-slaves-and-

slavery/. 

 

Williams, Lauren. “ANALYSIS: Nusra Front Cements Its Place in Syria.” Middle East 

Eye. Accessed April 4, 2017. http://www.middleeasteye.net/news/analysis-why-

nusra-front-represents-middle-ground-many-syrians-553681406. 

 

“Zawahiri Argues Islamic State’s ‘caliphate’ Not Based on ‘prophetic Method.’” FDD’s 

Long War Journal. Accessed April 14, 2017. 

http://www.longwarjournal.org/archives/2015/09/zawahiri-says-islamic-states-

caliphate-not-based-on-prophetic-method.php. 

 

 



 

118 
 

Trykt litteratur: 

Riedel, Bruce. (2008) The Search for Al Qaeda: Its Leadership, Ideology and Future, 

Washington, D.C. Brookings Institution Press 

 

Brynjar Lia & Thomas Hegghammer (2004) Jihadi Strategic Studies: The Alleged Al 

Qaida Policy Study Preceding the Madrid Bombings, Studies in Conflict & Terrorism, 

27:5, 355-375, DOI: 10.1080/10576100490483642 

 

Quintan Wiktorowicz (2006) Anatomy of the Salafi Movement, Studies in Conflict & 

Terrorism, 29:3, 207-239, DOI:10.1080/10576100500497004 

 

Naser Ghobadzdeh & Shahram Akbarzadeh (2015) Sectarianism and the prevalence of 

«othering» in Islamic thought, Third World Quarterly, 36:4, 691-704. 

 

Nesser, Petter (2011): Ideologies of Jihad in Europe, Terrorism and political violence, 

23:2, 173-200 

 

Moubayed, Sami. (2015) Under The Black Flag, London, I.B Tauris  

 

Brisard, Jean-Charles & Martinez, Damien. (2005) Zarqawi-The New Face of al-Qaeda, 

Cambridge, Polity Press  

 

Atwan, Abdel Bari. (2015) Islamic State-The Digital Caliphate, London, Saki Books  

 

Stern, Jessica & Berger, J.M. (2015) ISIS-The State of Terror, New York, Harper Collins 

 

Kjelstadli, Knut. (1999) Fortida er ikke hva den engang var, Oslo, Universitetsforlaget AS  

 



 

 119    
 

Esposito, John L. (2003) The Oxford Dictionary of Islam, New York, Oxford University 

Press  

 

Commins, David. (2006) The Wahhabi Mission and Saudi Arabia, New York, I.B Tauris  

 

Maher, Shiraz. (2016)  Salafi-Jihadism The History of an Idea, London, Hurst & Company  

 

Rogan, Eugene. (2011) Araberne, Historien om det arabiske folk, London, Gyldendal 

Norsk Forlag  

 

Sørensen, Øystein. (2012) Drømmen om det fullkomne samfunn, Oslo, Aschehoug  

 

Mandaville, Peter. (2014) Islam and politics, New York, Routledge 2014 

 

Peters, Rudolph. (1977)  Jihad in medieval and modern islam, Leiden, E.J. Brill 1977 

 

Mitchell, Richard Paul. (1993) The society of the muslim brothers, London, Oxford 

University Press  

 

 

Wright, Lawrence. (2008) The Looming Tower: Al Qaeda and the Road to 9/11, Gyldendal 

Norsk Forlag  

 

The 9/11 Commission Report. (2004) Final Report of the National Commission on 

Terrorist Attacks Upon the United States (Authorized Edition), New York, W.W. Norton 

& Company 

 



 

120 
 

 

 


