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DJIHAAD TUSSEN WETTIG GEZAG EN REVOLUTIE.
D E H E I U G E OORLOG IN DE HEDENDAAGSE ISLAM

. . Ruud Peters
Het vredesverdrag met Israel dat op 26 maart 1979 een eind
maakte aan een oorlogstoestand die meer dan dertig jaar had geduurd, was in Egypte niet onomstreden. Kritiek op het verdrag
kwam niet alleen uit communistische en nasseristische hoek,
maar ook uit de gelederen van de islamitische politieke oppositie.
Juist met het oog op deze laatste stroming werd door de regering
een beroep gedaan op de religieuze establishment om te verklaren
dat het verdrag niet in strijd was met de voorschriften van de Islam en, meer in het bijzonder, met die met betrekking tot de heilige oorlog, de djihaad. Een aantal islamitische hoogwaardigheidsbekleders gaven hieraan gevolg. Voordat de volksstemming die
het verdrag moest bekrachtigen gehouden werd, was er in de pers
menige verklaring verschenen waarin aan de hand van argumenten, ontleend aan de Koran, de overlevering van de Profeet Mohammed en de klassieke rechtsgeleerde geschriften, aangetoond
werd dat de Egyptisch'e president Sadat bevoegd was geweest vrede te sluiten en dat een dergelijk verdrag niet in strijd was met de
plicht tot het voeren van de djihaad.
Ruim twee jaar later, op 12 oktober 1981, werd president Sadat vermoord door leden van een groep die zich de Djihaad-organisatie noemde. Uit een later gepubliceerd geschrift van een van
de leden van deze groep bleek dat zij van mening waren dat de djihaad-plicht een centrale plaats in de Islam behoorde te hebben,
ten einde het om zich heen grijpende ongeloof te bestrijden. De
moord op Sadat was in hun ogen gerechtvaardigd omdat hij toegegeven had aan dit ongeloof, in strijd had gehandeld met de islamitische principes van het staatsbestuur en had geweigerd de islamitische wet in zijn geheel toe te passen.
Op 14 februari 1989 richtte de Iraanse religieuze en politieke leider Khomeini een oproep tot alle vrome en onverschrokken moslims
om de auteur en de uitgevers van het boek De Duivelsverzen om het
leven te brengen omdat de publicatie van dat boek een aanval op de
Islam zou zijn. Moslims die in deze djihaad^ het leven zouden verliezen, zouden ais marteJaren direct het paradijs binnengaan.
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Uit deze drie gebeurtenissen, die intemationaal sterk de aandacht hebben getrokken, blijkt wel dat het begrip djihaad nog
steeds levend is. In dit artikel wil ik nader ingaan op de betekenis
en functie die het djihaad-hcgrip en de daarmee samenhangende
doctrine in de hedendaagse Islam hebben.
De klassieke djihaad-leer^
En bestrijdt op Gods weg hen die juUie bestrijden, maar
begaat geen overtredingen; God bemint de overtreders niet.
Doodt hen waar jullie hen aantreffen en verdrijft hen
waarvandaan zij jullie verdreven hebben. (...) Als zij tegen
jullie strijden, strijdf dan tegen hen; zo is de vergelding voor
de ongelovigen. Maar als ze ophouden, dan is God
vergevend en barmhartig. Strijdt tegen hen totdat er geen
verzoeking meer is en de godsdienst alleen God toebehoort.
Als zij ophouden, dan is er geen vergelding meer, behalve
tegen de onrechtplegers (Koran 2:190-193).^
Als de heilige maanden zijn verstreken, doodt dan de
veelgodendienaars waar jullie hen vinden, grijpt hen,
belegert hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag.
Maar als zij berouw tonen, de salaat (het rituele gebed)
verrichten en de zakaat (de religieuze belasting) geven, legt
hun dan niets in de weg. God is vergevend en barmhartig
(Koran 9:5).
Strijdt tegen hen die niet in God geloven en niet in de laatste
dag en die niet verbieden wat God en Zijn gezant verboden
hebben en die niet de godsdienst van de waarheid
aanvaarden uit het midden van hen aan wie het boek
gegeven is, totdat zij naar vermogen onderdanig de schatting
betalen (Koran 9:29).
Djihaad wordt doorgaans vertaald met 'heilige oorlog'. Moslims
wijzen er vaak op dat dit een te beperkte weergave van het begrip
is. De grondbetekenis van het woord is 'inspanning'. MeestaJ verbonden met de uitdrukking fi sabiel Allaah ('ten behoeve van
God') kan het woord djihaad gebruikt worden voor elke religieus
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wenselijke inspanning. Zo bestaan er al oude teksten in de islamitische religieuze literatuur waarin het woord djihaad gebruikt
wordt in de betekenis van 'strijd tegen de eigen slechte aanvechtingen', of 'de strijd tegen het ongeloof gevoerd met de mond of
met de pen'. Het gaat hierbij echter om overdrachtelijk taalgebruik (zie bijdrage van Fred Leemhuis in deze bundel). De grondbetekenis zoals te vinden in de Koran en vastgelegd in de islamitische plichtenleer ifikh) is toch gewapende strijd tegen het ongeloof. Al in de Koran wordt degenen die in de djihaad sneuvelen
beloofd dat zij direa toegang krijgen tot het Paradijs.
Het begrip djihaad is verbonden met een gedetailleerde theorie
die gedurende de eerste eeuwen van de Islam door de godsdienstge\tev<ien{'oelama) uitgewerkt is op basis van hun interpretatie van de
Koran en de overlevering van de Profeet [hadieth). Deze theorie, die
een onderdeel vormt van defikh, bepaalt onder welke voorwaarden
moslims deel moeten nemen aan de djihaad, wanneer de djihaad tegen een bepaalde groep ongelovigen ten einde is, of tijdelijk opgeschort kan worden, en geeft verder voorschriften over het gedrag
van de strijders tijdens de oorlogvoering. Volgens deze leer is het
doel van de djihaad de uiteindelijke onderwerping van de gehele wereld aan de heerschappij van de Islam. Het gaat hierbij om poHtieke
overheersing en het is niet noodzakelijk - maar wel wenselijk natuurlijk - dat niet-moslims onder islamitisch bestuur zich tot de Islam bekeren, mits zij zich onderwerpen en het islamitische bestuur
erkennen. In de loop van de gescliiedenis heeft vrijwel elke islamitische staat te maken gehad met groepen niet-moslims, die soms zelfs
de meerderheid van de bevolking vormden. Hun leven en eigendom
werden krachtens het islamitische recht beschermd en zij behielden
de vrijheid om hun godsdienst te belijden en beleven.
Volgens de djihaadAeer is de territoriale expansie van de Islam
een collectieve plicht van de gehele islamitische gemeenschap. Dat
wil zeggen dat er altijd een voldoende aantal moslims mee bezig
moet zijn en dat, als dit niet het geval is, ieder individu van de gemeenschap zondigt. Omdat deze theorie pas geformuleerd werd
toen de grote islamitische veroveringen reeds tot het verleden behoorden, werd de verplichting aldus geformuleerd dat de kalief,
indien mogelijk, ten minste eens per jaar een expeditie moet sturen naar vijandelijk gebied. Indien hij daartoe bepaalde personen
aanwijst, wordt het voor hen een individuele plicht.
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Maar ook een oorlog waarin de islamitische staat zich verdedigt tegen aanvallen van ongelovigen is een djihaad. In een dergelijk geval wordt het vechten een individuele plicht van alle bewoners van de aangevallen streek of, indien nodig, van moslims
daarbuiten. Hiervoor is geen plechtige verklaring of oproep nodig. De feitelijke situatie maakt dat de djihaad een individuele
plicht wordt en iedere moslim met voldoende gezag kan dan zijn
medemosliras erop wijzen dat de Islam in gevaar is en dat daarom
gewapende strijd tegen de vijand noodzakeHjk is en een plicht
voor iedere weerbare man. Doorgaans wordt er in zulke verklaringen ook op gewezen dat degenen die in de strijd sneuvelen,
martelaren zijn en direct naar het Paradijs gaan. Soms, als de
strijd in de vastenmaand Ramadan valt (zoals in de Oktoberoorlog van 1973 tussen Egypte en Israel), wordt hier nog aan toegevoegd dat de strijders niet verplicht zijn te vasten, aangezien de
verdediging van de Islam als belangrijker geldt dan de vastenplicht. In de praktijk zullen deze verklaringen afgelegd worden
door de kalief of door een belangrijk godsdienstgeleerde, maar dit
is, zoals gezegd, geen voorwaarde.
De theorie van de djihaad gaat ervan uit dat er een enkele islamitische staat is, geleid door een kalief. Deze staat is nauw verbonden met de religie en het bestaan ervan is een voorwaarde
voor de voile uitoefening van de godsdienst en de toepassing van
de religieuze wet. Staatsraison wordt als identiek beschouwd aan
het belang van de godsdienst en daarom zijn in beginsel alle oorlogen die door deze staat gevoerd worden djihaad, ongeacht of ze
offensief of defensief zijn. Ook de strijd tegen moslim opstandelingen die het gezag van de kalief niet erkennen, geldt als een
vorm van djihaad. Wijding of een plechtige verklaring is niet vereist. Tot zover de theorie.
In de praktijk lag dat lets gecompliceerder. Al in de tweede
eeuw van de Islam viel het islamitische rijk politiek uiteen. De verschillende delen streden ook wel tegen elkaar in oorlogen waarin
moslims tegenover moslims stonden. De heersers hadden er groot
belang bij hun strijd religieus te rechtvaardigen en hun soldaten te
motiveren door een dergelijke strijd ook als djihaad voor te stellen. Dit kon op twee manieren gebeuren: of door aan te tonen dat
de tegenpartij een rebel was tegen het wettige gezag, of door verkettering van de tegenpartij, dat wil zeggen door beargumenteerd
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te verklaren dat deze uit ongelovigen bestond. Op deze wijze werden in het verleden bijvoorbeeld oorlogen tussen het Ottomaanse
Rijk en het sji'itische Iran door de Ottomaanse 'oelama tot strijd
tegen ongelovigen en dus djihaad uitgeroepen.
Gezien de algemene doelstelling van de djihaad, uitbreiding van
de heerschappij van de Islam totdat deze de gehele aarde omspant, kan er van een duurzame vrede tussen de islamitische staat
en staten daarbuiten geen sprake zijn. Om praktische redenen
wordt een tijdelijke wapenstilstand echter wel erkend, warmeer
deze naar het oordeel van de kalief in het belang van de moslims
is. Deze wapenstilstand mag echter niet voor langer dan tien jaar
gesloten worden (naar het voorbeeld van de Profeet, die in 628
n.C. een tienjarig vredesverdrag met de toen nog ongelovige Mekkanen sloot), of, volgens een andere interpretatie, het verdrag
moet de clausule bevatten dat de kalief het op kan zeggen wanneer dat in het belang van de moslims is.
Sinds het eind van de negentiende eeuw zijn er islamitische denkers geweest die op basis van een nieuwe interpretatie van de Koran de djihaad-leer anders hebben geformuleerd. Geimponeerd
door de westerse militaire en technische overmacht en onder invloed van westerse ideeen, gaven zij de djihaad-theone een nieuwe inhoud, waarbij de vreedzame betrekkingen tussen de wereld
van de Islam en de rest centraal stond en de verbreiding van de Islam alleen door prediking en zending zou mogen geschieden. Djihaad is voor hen alleen een verdedigingsoorlog en krijgt daardoor
het karakter van bellum iustunf. Zij gaan in eerste instantie uit
van Koranverzen als 2:190 en 193 (zie boven), en stellen dat djihaad alleen geoorloofd is als de ongelovigen de moslims aanvallen. Sommigen uit deze denkschool hebben de djihaad-leer uitgewerkt tot een islamitisch systeem van intemationaal recht.
Gezien het feit dat er verschillende interpretaties naast elkaar
bestaan en dat ook binnen de klassieke leer van defikh ruimte bestaat voor een verschillende appreciatie van de omstandigheden,
is de djihaad-leer niet eenduidig. In eenzelfde situatie kan de ene
groep oproepen tot strijd, terwijl een andere groep geen actie
wenst te ondememen. Nadat de Fransen in 1830 Algiers bezet
hadden, waren er groepen die de strijd aanbonden met de koloniale bezettingsmacht en de bevolking van Algiers opriepen het
door de ongelovigen bezette gebied te verlaten en zich als strijders
180

voor het geloof bij hen aan te sluiten. Er waren echter ook geleerden die met een beroep op Koran 2:195 ('...en stort jullie niet eigenhandig in de ondergang...') de bevolking afhielden van het bieden van verzet. Het gaat hier natuurlijk om voornamelijk politieke posities die met de klassieke theorieen en Koranteksten worden
gerechtvaardigd.
Gedurende de gehele islamitische geschiedenis hebben de godsdienstgeleerden onder meer tot taak gehad de poHtiek van de staat
te toetsen aan de voorschriften van de Islam.. Dikwijls was deze
taak toevertrouwd aan een speciale funcrionaris, de staatsmoefti
of sjaich al-islaatn. Het staatshoofd vroeg hem doorgaans of bepaalde diplomatieke, bestuurlijke of juridische maatregelen in
overeenstemming waren met de islamitische wet. Meestal was de
taak van zo'n staatsmoefti de legirimatie van politieke beslissingen
die al genomen waren. Deze rolverdeling was zeer duidelijk in her
Ottomaanse Rijk (Kriiger 1978) en bestaat nog steeds in tal van
islamitische landen.
De beslissing om oorlog te voeren is een zeer ingrijpende en belangrijke, en her is logisch dat juist zo'n beslissing de sanaie van
de religieuze autoriteiten behoefde (en behoeft). Er bestaan dan
ook talloze adviezen en uitspraken van gezaghebbende godsdienstgeleerden waarin vastgesteld wordt, dat de staat volgens de
Islam gerechtigd was tegen een bepaalde vijand oorlog te voeren,
of dat islamitisch grondgebied in gevaar was en dat daarom de
djihaad een individuele plicht was geworden voor de bewoners
van de aangevallen streek en, indien dezen niet alleen de aanval
zouden kunnen afslaan, voor moslims van gebieden daaromheen
of zelfs voor alle moshms. Bekend is defatwa van de Ottomaanse
staatsmoefti, gepubliceerd nadat het Ottomaanse Rijk aan de
kant van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije deel was gaan nemen
aan de Eerste Wereldoorlog. Deze uitspraak was vooral gericht
tot de moslim onderdanen van de koloniale mogendheden onder
de geallieerden en verklaarde dat het voor hen een individuele
plicht was geworden om zich tegen hun koloniale overheersers te
keren, omdat dezen het Ottomaanse Rijk hadden aangevallen.
Het effect van deze fatwa was overigens vrij gering.
Hieronder zal ik nader ingaan op de politieke rol van de djihaadleer in het modeme Egypte. Daarbij zullen we zien dat deze leer,
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oorspronkelijk ontwikkeld als een rechtvaardiging voor militaire
acties van de staat, nu zowel door de staat als door de islamitische
oppositie gebruikt wordt.
Djihaad en de legitimatie van de politiek i/an de staat
De redenen die volgens de Koran strijd en djihaad verplicht
maken zijn nu alle aanwezig in de Israelische agressie, gezien
de aanval tegen het grondgebied van het Arabisch-islamitische vaderland en de schending van de heiligste plaatsen en
plekken van de religie, en door de verdrijving van moslims
en Arabieren uit hun woonplaatsen en de barbaarse wreedheid in het massaal doden van weerloze personen zoals ouden van dagen, vrouwen en kinderen. Om al deze redenen is
de djihaad met financiele middelen en in persoon een individuele plicht geworden die naar vermogen vervuld moet worden, ongeacht de afstand van de woonplaats."
Van 1948 tot 1979 was Egypte in oorlog met Israel. Evenals andere Arabische staten beschouwde Egypte de stichting van de
staat Israel als onrechtmatig omdat zij tegen de wil van de meerderheid van de bevolking van Palestina was geschied. Daarom
trachtte dit land in 1948 en 1949 samen met andere Arabische
landen de Arabische bevolking van Palestina te hulp te komen en
met geweld deze oprichting ongfdaan te maken. Dit lukte echter
niet en de ooriog eindigde in een wapenstilstand. Daama braken
nog drie keer vijandelijkheden uit, in 1956, 1967 en 1973. In de
Egyptische oorlogspropaganda van deze perioden speelde het rehgieuze element, naast andere vormen van propaganda, ook een
rol.
De perioden van oorlog deden veel publicaties over de djihaad
het licht zien. Het ging hierbij allereerst om fatwa's van vooraanstaande 'oelama die verldaarden dat deze oorlogen beschouwd
moesten worden als djihaad, dat de strijd tegen Israel, dat een
deel van het islamitische grondgebied bezet hield, een individuele
plicht geworden was en dat degenen die in deze oorlogen sneuvelden martelaren waren. Daamaast varieerden de pubUcaties, van
boeken en artikelen waarin de voorschriften van de djihaad uiteengezet werden, zonder dat er een uitdrukkelijk verband werd
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gelegd met de politieke situatie, tot pamfletten met louter Koranteksten en uitspraken van de Profeet waarin tot deelname aan de djihaad werd opgeroepen en de heerlijkheden werden geschilderd die
de martelaren in het Paradijs te wachten stonden. Populair waren
ook boekjes waarin de belangrijke overwinningen van de moslimse
legers in het verleden, soms op rijm, nog eens naverteld werden en
verhandelingen die het heilige karakter van Jeruzalem onderstreepten. De auteurs van deze publicaties waren als regel 'oelama of organisaties van 'oelama. Vanzelfsprekend lieten in deze periodes de 'oelama zich niet onbetuigd op radio en t.v., terwijl ook tijdens de vrijdagpreken aandacht aan de djihaad werd geschonken.
De officiele/(3rt^/a's met betrekking tot oorlog en vrede hebben
als regel een sterk politiek karakter en zijn ondergeschikt aan nationale politieke belangen. Zo publiceerde de Egyptische staatsmoefti Hasanain Moehammad Machloef in april 1948, nadat
hem gevraagd was wat de Islam voorschrijft met betrekking tot de
moslims die als vrijwilligers naar Palestina trokken om daar aan
de strijd deel te nemen of deze strijd financieel steunden, de vol%ende fatwa:
Djihaad in persoon of door middel van financiele bijdragen
met als doel Palestina te redden is volgens de islamitische
wet verplicht zowel voor die bewoners [van Palestina] die
daartoe in staat zijn, als voor de bewoners van de islamitische staten, aangezien de joodse zionisten met wapengeweld
een joodse staat trachten op te richten in een van de meest
eerbiedwaardige Arabische en islamitische landen, namelijk
Palestina. Zij doen dit niet alleen om Palestina in bezit te nemen, maar ook om alle islamitische staten te onderwerpen
en hun Arabische karakter en islamitische cultuur uit te
roeien. (...) Aangezien echter heden ten dage de methoden
van oorlogvoering complex zijn, dient iedereen die in persoon deel VVTI nemen aan de djihaad zich te onderwerpen aan
de regels die de staten van de Arabische Liga hebben vastgesteld met betrekking tot deelname aan de djihaad, zodat de
beoogde overwinning tot stand kan worden gebracht.^
Dit lijkt op het eerste gezicht een gebruikelijke djihaad-veMaring, maar is dit echter niet. Defatwa stelt weliswaar vast dat de
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strijd tegen de zionisten een individuele plicht is geworden, maar
verklaart aan het eind nadrukkelijk dat de vervulling van deze
plicht alleen in staatsverband mag plaats vinden. In feite is deze
fatwa gericht tegen de groepen vrijwilligers van de Moslim Broeders die al vanaf 1947 door officieren van het Egyptische leger getraind werden voor de strijd in Palestina en vanaf april 1948
daadwerkelijk aan de gevechten deelnamen. Omdat Palestina in
april 1948, een maand voor het uitroepen van de staat Israel,
Brits mandaatgebied was en er nog geen officiele staat van oorlog
was, achtte de Egyptische regering het niet wenselijk dat deze
troepen zelfstandig zonder controle door de staat, aan de strijd
deelnamen.
Een van de leidende principes van de Egyptische politiek sinds
de opkomst van de nationale beweging is het begrip 'nationale
eenheid'. Hiermee wordt bedoeld dat alle Egyptenaren, ongeacht
hun religie, in de Egyptische politiek een rol kunnen spelen. Dit is
natuurlijk van groot belang voor de koptisch christelijke minderheid die zo'n 6 tot 10% - de cijfers die de verschillende bronnen
geven verschillen nogal - van de bevolking uitmaken. Djihaadoproepen zijn alleen tot de moslims gericht en daardoor in zekere
zin in strijd met de notie van de 'nationale eenheid'. Interessant is
in dit verband de djihaad-verklaTvag die de Egyptische staatsmoefti 'Abd al-Haliem Mahmoed ter gelegenheid van de Oktoberoorlog in het blad Al-Moesawar van 12 oktober 1973 publiceerde, omdat daartn de djihaad ge*seculariseerd (of liever: 'onrislamiseerd') werd en gelijkgesteld aan de strijd voor de verdediging van
het vaderland:
Djihaad is verplicht voor alien zonder onderscheid tussen
moslims en christenen. Het is de eerste plicht voor alien die
wonen onder de hemel van Egypte, het vaderland van alien.
[...] Sneuvelen ten behoeve van het vaderland geeft toegang
tot het Paradijs. Dit wordt bevestigd door alle goddelijke
weuen die aan de Mensen van het Boek [d.w.z. christenen
en joden] geopenbaard zijn.
Een andere, zeer politieke fatwa werd eind november 1977 gepubliceerd door het congres van de (Egyptische) Academie van islamitisch Onderzoek [Madjma'al-Boehoeth al-lslamia).^ Ook hier
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betrof het de Palestijnse kwestie. Bij vorige gelegenheden hadden
deze Internationale congressen van 'oelama, evenals andere religieuze autoriteiten, het standpunt verkondigd dat de stichting van
de staat Israel het verlies van een deel van het grondgebied van de
Islam betekende en dat het een individuele plicht was voor alle
moslims om te strijden voor de bevrijding van dat gebied. Nu
werd echter uitdrukkelijk gesteld dat de djihaad-plich.t slechts de
bevrijding van de in 1967 bezette gebieden gold, alsmede terugkeer naar Jeruzalem. Dexe fatwa moet natuurlijk gelezen worden
in de context van President Sadats geruchtmakende bezoek aan
Jeruzalem op 20 november 1977 en had ten doel de nieuwe politiek te legitimeren. Deze nieuwe politiek mondde tenslotte uit in
het vredesverdrag van 1979. Ook hierover werden religieuze
hoogwaardigheidsbekleders, en natuurlijk ook de staatsmoefti,
gevraagd hun licht te laten schijnen en, zoals hierboven al vermeld, verklaarden zij dat wat de President deed goed was. De ommezwaai was gemaakt: van heilige oorlog naar heilige vrede.
Djihaad en oppositie^
Islam wil de gehele wereld opdat de gehele mensheid kan genieten van het.concept van mensehjk geluk en het praktische
programma [om dat geluk te bereiken] waarmee God de Islam heeft geeerd en waardoor hij de Islam boven de andere
religies en wetten heeft gesteld. Om deze verheven wens te
realiseren wil de islam gebruik maken van alle krachten en
middelen die gebruikt kunnen worden om een universele, alles omvattende revolutie teweeg te brengen. [...] Deze ver
reikende strijd, die voortdurend alle krachten uitput, en dit
gebruik van alle mogelijke middelen heet djihaad (Mawdoedi,z.d.: 12-13).
Hoewel de djihaad op de weg Gods van het grootste belang
en van vergaande importantie is voor de toekomst van deze
religie, wordt er geen aandacht aan geschonken door de geleerden van deze tijd. Zij hebben de djihaad genegeerd hoewel ze weten dat de djihaad de enige manier is om het gebouw van de Islam opnieuw op te trekken. De moslims hebben ideeen en filosofieen die him goeddunkten geprefereerd
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boven de weg die door God - verheven is Hij en Hij zij geprezen - uitgezet is om de kracht en roem van de gelovigen
te bereiken. Er bestaat geen twijfel aan dat de machten van
het goddeloze [tawaghiet) op deze aarde slechts door het
zwaard zullen verdwijnen (Faradj 1983: 3762).
De gezaghebbende interpretatie van de Islam door de 'oelama is
niet de enige. Hun opvattingen worden regelmatig aangevochten.
In het huidige Egypte komt deze oppositie vooral van de kant van
fundamentalistische stromingen en organisaties. Deze fundamentalisten verzetten zich tegen de vrijwel geheel seculiere staat en eisen dat ervoor in de plaat;; een islamitische staat wordt gevestigd,
een staat waar het islamitische recht, de sjarie'a, onverkort wordt
toegepast en die gemodelleerd is naar het ideaal van de islamitische staat uit de tijd van de Profeet en zijn eerste opvolgers. Het
zal duidelijk zijn dat hun opvattingen haaks staan op die van de
religieuze establishment. De interpretatie van de djihaad-plicht is
een van de belangrijkste terreinen waarop het debat tussen beide
groepen zich afspeelt.
Het gaat hierbij om twee zaken. In de eerste plaats de vraag of
het vredesverdrag met Israel geoorloofd was volgens de regels van
de islamitische wet, en in de tweede plaats de veel fundamentelere
vraag of de machthebbers van Egypte - die ondanks aanmaningen van de fundamentalisten weigeren de bestaande seculaire, aan
het Westen ontleende wetgevipg te vervangen door de sjarie'a door dit feit niet aJs ongelovigen beschouwd moeten worden en of
het daarom niet verplicht is tegen hen djihaad te voeren.
Het fundamentalistische kamp in Egypte vormt geen eenheid.
De grote scheidslijn loopt tussen, enerzijds, de groepen die geweld
willen gebruiken om hun opvattingen in de praktijk te brengen en
een islamitische staat te stichten en, anderzijds, de groepen die dit
in principe via de normale politieke weg willen bereiken door gebruik te maken van de instellingen die de Egyptische politiek
biedt. Het eerste blok bestaat uit een groot aantal kleine, in het
verborgen werkende organisaties die soms in het nieuws komen
nadat zij gewelddaden hebben gepleegd of wanneer leden van
deze groepen gearresteerd worden. Hun aanhangers zijn te vinden
onder degenen die van het platteland naar de stad gemigreerd zijn
en daar een relatief hoge opleiding hebben genoten. Veien van
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hen zijn artsen, ingenieurs, landbouwkundigen of studeren nog.
De meest bekende groep van deze stroming is de Djihaad-organisatie die in 1981 President Sadat heeft vermoord. Aan de andere
kant van het spectrum staan de Moslim-Broeders, een organisatie
die officieel niet erkend is, maar die zich wel kan manifesteren in
publicaties, en, door middel van bondgenootschappen met bepaalde politieke partijen, zelfs in het parlement. Zij onderhouden
goede betrekkingen met olielanden als Saoedi-Arabie en ontlenen
binnen Egypte veel macht aan hun banden met de islamitische investeringsmaatschappijen en banken. Hun aanhang is divers,
maar vooral stedehjk.
Het waren de Moslim-Broeders die zich sterk verzetten tegen
het vredesverdrag. Omdat zij het Israelisch-Arabische conflict in
de eerste plaats zien als een religieus conflict tussen joden en moslims is er voor hen in wezen geen oplossing behalve de onderwerping van de joden aan het islamitische gezag. De joden zijn voor
hen, naast de communisten en de 'kruisvaarders' (= westerse
christenen), de hoofdvijanden van de Islam. Omdat Mohammed
het tijdens zijn leven dikwijls aan de stok gehad heeft met de joodse stammen van Medina, is het niet moeilijk om in de Koran negatieve uitspraken over joden te vinden ter ondersteuning van deze
visie.
De 'oelama hadden het vredesverdrag verdedigd met als belangrijkste argument dat verdragen met de vijand volgens defikh toegelaten zijn, omdat Mohammed ook een vredesverdrag met de
heidense Mekkanen had gesloten en verder op grond van het Koranvers: 'En als zij geneigd zijn tot vrede, wees daar dan ook toe
geneigd en stel je vertrouwen op God' (Koran 8:61). Zij gingen
daarbij uit van de modernistische opvatting dat vrede de normale
toestand is tussen het islamitische gebied en de rest van de wereld.
Auteurs uit de kringen van de Moslim-Broeders betoogden hiertegen dat de omstandigheden waaronder Mohammed het verdrag
met de Mekkanen gesloten had, wel sterk verschilden met die
waaronder Sadat zijn vrede met Israel had gesloten. Bovendien,
zo voerden zij aan, verbood defikh permanente vredesverdragen.
En wat betreft Koran 8:61 stelden zij dat dat vers hier niet van
toepassing kon zijn gezien het gebod gelegen in de Korantekst:
'Wat hebben jullie dat jullie niet op Gods weg strijden en ook niet
voor die onderdrukte mannen, vrouwen en kinderen die zeggen:
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"Onze Heer, breng ons uit deze stad waarvan de bewoners onrecht plegen en breng ons van Uw kant een beschermer en breng
ons van Uw kant een helper'" (Koran 4:75).
Toch was het niet zo dat de Moslim-Broeders onmiddellijk ten
strijde wilden trekken tegen Israel. Van de strijdlust die de organisatie in 1947 en 1948 gekenmerkt had, was weinig meer te bespeuren. Ze waren niet bereid buiten het staatsverband tegen de
vijand te vechten. Ten tijde van de Camp David besprekingen die
aan het vredesverdrag voorafgingen, verklaarde een van hun leiders:
Indien mij een altematief gevraagd werd zou ik zeggen dat
ik, en, naar ik geloof, alle moslims en niet-moslims van
Egypte bereid zijn om zich vandaag en morgen onder het bevel van de president te scharen. Als hij een oproep doet overeenkomstig Gods boek, van ons de soberheid eist die door
de aard van de situatie vereist wordt en ons ideologisch, moreel en militair voorbereidt voor de definitieve stellingname,
dan stellen wij geen voorwaarden en vragen geen prijs.
Want dan nemen we dienst voor de djihaad op de weg van
God omdat djihaad op de weg van God de enige manier is
om een agressor terug te brengen tot zijn natuurlijke proporties.'
Voor de meer radicale islamitische stromingen is het conflict met
Israel veel minder belangrijk. Op grond van Koran 9:123 ('Jullie
die geloven! Strijdt tegen de ongelovigen die dichtbij jullie zijn en
laat hen strengheid bij jullie vinden.') beschouwen zij de huidige
machthebbers als hun belangrijkste tegenstanders. Djihaad is
voor hen in de eerste plaats de revolutionaire strijd om de macht
te verkrijgen. Pas als deze succesvol is, heeft het zin om de strijd
tegen Israel aan te gaan.
Binnen deze radicale groepen bestaan grofweg twee stromingen. Er zijn er die de gehele maatschappij ais ongelovig beschouwen. Omdat een kleine groep weinig kans van slagen heeft wanneer een openlijk gevecht aangegaan wordt, zijn de aanhangers
van deze richring van mening dat zij zich eerst uit de maatschappij
moet terugtrekken {htdjra), zoals ook de Profeet zich uit het heidense Mekka heeft teruggetrokken. In eerste instantie moet ge188

tracht worden een positie van kracht op te bouwen. Pas daama
heeft de djihaad voor het vestigen van een islamitische samenleving en staat kans van slagen.
De meeste groepen gaan er echter vanuit dat de bevolking, hoewel natuurlijk door het regime misleid, in wezen uit goede moslims
bestaat. Alleen de machthebbers moeten als ongelovigen beschouwd worden. Dit wordt uitgebreid beargumenteerd in een
verhandeling van een van de leden van de Djihaad-oiganisatie, getiteld 'De afwezige plicht' (Faradj 1983: 3762-92; Jansen 1986),
waarmee de djihaad-plicht bedoeld is. De machthebbers, aldus dit
geschrift, zijn afvalligen, omdat zij in plaats van het islamitische
recht wetten gemaakt door de ongelovigen toepassen, omdat zij de
ongelovigen tot verbondenen nemen, en omdat zij zich nog meer
dan hun Schepper laten vereren. Zij zijn slechts in naam moslims,
ook al bidden en vasten zij en beweren zij moslims te zijn.
Omdat in hun visie Egypte bezet wordt door ongelovigen - het
huidige regime - is, om hier een eind aan te maken en een islamitische samenleving en staat op te richten, de djihaad voor iedereen
verplicht. Alleen door middel van het zwaard kan er verandering
in deze situatie komen. Omdat de heersers afvalligen zijn, is het
geoorloofd hen te doden.
Hoewel ook deze stroming uit kleine groepen bestaat, zijn zij
wel bereid om de strijd onmiddellijk aan te gaan, zoals bijvoorbeeld bleek uit de moord op president Sadat. Hun tactiek is daarbij op twee zaken gericht: in de eerste plaats moet de bevolking
wakker geschud worden door een daad van geweld, zoals het doden van een van de vertegenwoordigers van het regime of bomaanslagen op militaire of poHtieke doelen. Daama moet getracht
worden zo snel mogelijk de media in handen te krijgen om de bevolking voor te lichten en de ware Islam te verkondigen. Dan zal
de bevolking massaal de revolutionairen te hulp Snellen overeenkomstig het Koranvers: 'Wanneer Gods hulp komt en het succes
en jij de mensen in drommen in Gods godsdienst ziet binnengaan'
(Koran 110:2).
Conclusie
In het politieke debat dat in Egypte gevoerd wordt speelt de leer
van de djihaad zeker een rol. Omdat deze leer op verschillende
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manieren uitgelegd kan worden en er ook veel ruimte bestaat bij
de appreciatie van de feitelijke omstandigheden, zijn de voorschriften van de djihaad in een concrete situatie niet eenduidig.
Daardoor kunnen, binnen zekere grenzen, verschillende partijen
op deze leer een beroep doen om tegengestelde politieke standpunten te rechtvaardigen en om aanhangers tot de strijd (of juist
niet) te motiveren.
Een van de betrokken partijen is de regering. Zij doet zelf in geval van oorlog nauwelijks openlijk een beroep op de djihaad-doctrine. Dit om de idee van de 'nationale eenheid' niet te verstoren.
Zij laat de religieuze propaganda over aan het religieuze establishment van gezaghebbende 'oelama en godsdienstige instanties zoals bijvoorbeeld de Azhar Universiteit. Als de regering in een oorlog is geraakt, verklaren de 'oelama dat dit een djihaad is en verzorgen zij de religieuze propaganda. Als de regering daarentegen
besluit een vredesverdrag te sluiten, verklaren de 'oelama ook dat
dit in overeenstemming is met de voorschriften van de sjarie'a.
Maar de officiele 'oelama bezitten niet het monopolie van de
uitlegging van de gezaghebbende teksten. De Islam kent geen formele instantie die bij de uitleg van Koran en hadieth ('overlevering
van de Profeet') het laatste woord heeft. Daardoor kunnen ook
anderen naar voren komen met nieuwe interpretaties of toepassingen. In Egypte (maar ook elders) is dat recentelijk gebeurd
door fundamentalistische groepen. De minst radicale organisaties
gebmiken hierbij de djihaad-doctrine om bepaalde aspecten van
de regeringspolitiek - de vredespolitiek jegens Israel - aan te vallen. De meer radicale groepen verwerpen met een beroep op de
djihaad-leer de gehele staatsstructuur omdat het regime weigert
de islamitische wet in haar geheel toe te passen. Daardoor zouden
de machthebbers afvalligen, ongelovigen zijn geworden en die
moeten streng bestreden worden. Djihaad is voor hen identiek
aan een revolutionaire strijd om de staat omver te werpen en een
echte islamitische regering te vestigen.
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feit dat de oproep ook gericht was tegen de uitgevers van De Duivelsverzen
dat het hier inderdaad om een djihaad-opioep ging en niet, zoals meestal
werd aangenomen, om een doodvonnis tegen Rushdie wegens geloofsafval.
Voor meer details, zie Peters 1989: 32-42.
Zie voor de klassieke djihaad-doaxine en de modeme interpretaties Peters
1979.
De vertaling van dit en de volgende gedteerde verzen is van Leemhuis (1989).
Een verklaring van een conferentie van godsdienstgeleerden, gehouden in
Eygpte in 1968, naar aanleiding van de Juni-oorlog van 1967 tussen Egypte
en Israel. Kitdb al-Mu'tamar al-Rdbi'li-Madjma'al-Buhuth al-Isl^miyya {Het
Boek van de Vierde Conferentie van de Academie van islamitisch Onderzoek)
(Cairo: 1968), pp. 301.
Fatawa Chatiera fi woedjoeb al-djihaad al-dini al-moekaddas li-inkaadh
Filastien wa-sijanat al-Masdjid al-Aksa wa-sa'ir al-moekaddasaat (Belangrijke fatwa's met betrekking tot de verplichting tot de heilige religieuze djihaad
om Palestina te redden en de Aksa Moskee en de andere heilige plaatsen te
beschermen) (Kairo: 1948) Eng. ven. in Peters 1979: 107.
L^Mon^e 24-11-77.
Voor meer details, zie Peters 1986: 252-71.
'Omar al-Tilmisani in al-Da'wa, oktober 1978.

Noten:
1. Hoewel de boodschap het woord djihaad niet bevatte, blijkt duidelijk uit de
aangehaalde Koranverzen, uit de belofte van het martelaarschap en uit het
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