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They were determined not to become second-class 

citizens in the ´political entity´ that had taken 

control over their homeland. They did not make do 

with mounting a battle for their rights. They sought 

ideological support for the battle, and that was 

supplied by religious belief.1    

 

1. Inledning                                                       

1.1. Introduktion till ämnesområdet 

Den 1 juni 2001 exploderade en självmordsbombare i en kö av ungdomar som väntade på att 

få komma in på Pascha Disco i Tel Aviv.2  Vid explosionen mördades 19 ungdomar och 90 

skadades. Dagen därpå samlades ett hundratal israeler för att hämnas dådet. Målet för deras 

frustration blev moskén Hassan Beq som ligger på andra sidan gatan mittemot Pascha Disco. 

Den överhettade folkhopen kastade stenar på moskén och dess besökare. 17 personer hann 

skadas innan israeliska säkerhetsstyrkor och polis evakuerade 30 muslimer från moskén.3 

Salah Tariff som var minister för den arabiska sektorn i Israel uttryckte sin sorg över att 

moskén hade attackerats och hävdade att Israels araber fördömde självmordsbombarens dåd.4  

 

Framåt kvällen hade stämningarna svalnat något. En vän och jag åkte till Hassan Beq. Det var 

för oss en solidaritetsdemonstration med en för stunden utsatt minoritet. Dessutom ansåg vi 

att det fanns anledning till att göra en klar och tydlig markering mot upprorsmakarna trots att 

vi mycket väl kunde identifiera oss med deras frustration och smärta. Polis och 

säkerhetsstyrkor fanns kvar på platsen när vi kom dit. Dom tittade något förvånat på oss men 

släppte in oss på området. Det var mitt första möte med den muslimska församlingen i 

moskén Hassan Beq. För dem var vi ett välkommet besök.  

 

16,5 procent eller 1,2 millioner av Israels medborgare är muslimer. Detta utgör 83 procent av 

den totala arabiska befolkningen i Israel.56Därmed är Israel det enda landet i Mellanöstern där 

                                                 
1 Klein Jossi ”The other Israelis”, Haaretz. 02-07-03 
2 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1366719.stm 07-05-08 
3 http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/1365649.stm 07-05-08 
4 Ledare ”Rioting at Hassan Bek Mosque opposite site of suicide bombing”, Haaretz. 01-06-03 
5 The Central Bureau of Statistics ”The Muslim Population in Israel on the Eve of the Feast of the Sacrifice”.  
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muslimer lever som minoritet. Samtidigt är Israel en regional minoritet huvudsakligen av två 

skäl. För det första består landet av en judisk majoritet och ser sig som en judisk demokrati. 

För det andra är det enligt Freedom Houses årliga rapport det enda landet i regionen där 

medborgarens politiska rättigheter och civila frihet är jämförbara med andra demokratier i 

världen.7  

 

I och med att alla araber i Israel slutligen hade israelsikt medborgarskap 1966 (Shafir&Pelede 

2002:110-111)8 gavs de även möjlighet att rösta i de israeliska parlamentsvalen. Sedan dess 

har det arabiska självmedvetandet ökat. Genom att bygga politiska institutioner och nätverk 

har den arabiska befolkningen framfört ideologier och tankar som ifrågasätter den judiska 

majoritetens styre och efterfrågar ett större mått av jämställdhet (Ghanem 2001:21). 

 

I kommunalvalet 1998 fick den Islamska Rörelsen (IR) 76 procent av rösterna i den israeliska 

arabiska staden Umm al-Fahm. Därmed blev Umm al-Fahm den första israeliska arabiska 

staden som kontrollerades av IR.9 Resultatet kan visa på att religionen för Israels muslimska 

befolkning fått en betydelse den inte haft tidigare. Det är dock långt ifrån självklart om det är 

IRs religiösa budskap eller politiska budskap invävt i en religiös kontext som övertygat så 

många. Dessutom finns det anledning att beakta religionens roll som ett sammanfogande och 

stärkande kitt, vilken används för att markera och värna om ett utrymme, för en minoritet 

som känner sig utsatt.10  

 

Den muslimska befolkningen i Israel är alltså en del av det israeliska samhället i flera 

avseenden men känner sig samtidigt diskriminerad och utanför i andra avseenden. Deras 

levnadsstandard, utbildning och sociala möjligheter är ofta sämre än hos Israels judiska 

befolkning men bättre än hos befolkningen i de övriga länderna i Mellanöstern.11 

Lojalitetskonflikter mellan den muslimska gemenskapen, palestinier på Västbanken och Gaza 

och det israeliska medborgarskapet i ett land som ser sig som judiskt och regerar över waqf 

”muslimsk stiftelse, muslimsk egendom” skapar ett komplicerat tillstånd som varje muslim i 

                                                                                                                                                         
6 I övrigt är 8,6 procent av den arabiska befolkningen kristna och 8,4 procent druzer. Detta innebär att i princip 
alla muslimer i Israel är araber men inte alla araber muslimer. Se The Central Bureau of Statistics ”Israel in 
Figures 2006”. 
7 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2006&country=6985. 07-03-23 
8 Hur jag hanterar  notsystemet i detta arbete beskriver jag i det sista stycket i kap. 1.3. ”Metod och material”. 
9 Klein Jossi ”The other Israelis”, Haaretz. 02-07-03. 
10 Se. Metcalf, Barbara Daly. 1996: ed. Making Muslim Space. 
11 The Central Bureau of Statistics ”The Muslim Population in Israel on the Eve of the Feast of the Sacrifice”. 
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Israel rimligtvis förhåller sig till.12 Omständigheterna som den muslimska befolkningen i 

Israel lever med gör den till unik i världen.  

 

Trots det ovannämnda är det svårt att i forskningslitteratur finna en beskrivning över hur den 

muslimska befolkningen i Israel specifikt ser på sin situation utifrån sin religiösa 

identifikation. Religionens roll får vanligtvis en underordnad betydelse i ett större politiskt 

sammanhang. Fokus läggs i första hand på en prövande självkritisk analys av det israeliska 

samhället och dess historia, i allmänhet presenterad av israeliska forskare, snarare än ett 

prövande och kritiskt förhållningssätt till Israels muslimska befolknings religiösa övertygelse 

och vad religion spelar för roll i deras dagliga liv som den enda muslimska minoritet i 

Mellanöstern. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en förståelse för hur muslimer i Israel, som identifierar sig 

med IR, definierar sin muslimska religiositet. Dessutom är syftet att få insikt i huruvida 

muslimer i Israel söker ett politiskt manifest i religionen som stödjer deras politiska åsikter 

eller om det är frågan om ett sökande efter vägledning till individuell fromhet? 

 

IRs ideologi i Israel har beskrivits som identiskt med den i det Muslimska Brödraskapets 

(MB) mittfåra (Tal 2000:2). Sayyid Qutb anses vara den som betytt mest för formuleringarna 

av det tankegods som legat till grund för MBs ideologi i synnerhet och politisk islam i 

allmänhet (Mitchell 1969:x, Shepard 1996:ix). Därav finns det anledning att undersöka hur 

muslimer som identifierar sig med IR i Israel förhåller sig till Qutbs tolkning av islam.  

Sayyid Qutb menar att islam är ett allomfattande system som alla bör anpassa sig till, och att 

alla andra system och samhällen är jahili13 som bör bekämpas (Qutb 1964:80). Qutb hävdar 

sharias förträfflighet som källa till social rättvisa och att det är en religiös plikt att med hjälp 

av sharia skapa ett rättvist och jämlikt samhälle. Gud är enligt Qutb synonymt med 

allmänhetens välstånd och ett rättvist samhälle eftersom det är Guds vilja. Därav existerar det 

                                                 
12 För ytterligare definition av termen Waqf  Se The Encyclopedia of Islam New edition Vol. XI,2002:59-99 
13 Ett tillstånd av okunnighet som i första hand rör perioden före Muhammad. I en vidare religiös betydelse syftar 
termen till okunnighet om Islam se Rippin 2005:315. Termen jahili används för att beskriva motsatsen till islam 
och den förislamiska eran. De vilka är knutna till jahili är ovetande om Gud, oupplysta. Därmed är islams 
uppgift att väcka individens insikt så han blir gudfruktig istället. Termen förekommer i Koranen fyra gånger i 
fråga om själva begreppet och tio gånger i anknytning till människan, se Rippin 2005:16, och till exempel 
Koranen 48:26 Zetterstéen 1979. 
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inte något världsligt system som kan skapa bättre förutsättningar vilket leder till att fromhet 

och socialt engagemang flyter ihop (Tripp 2006:83).  

 

Den individualisering av samhället som kommit som ett resultat av moderniteten, blir därmed 

ett hot mot kollektivets och Guds vilja att se till allas väl. Min frågeställning blir därför hur 

muslimer som stödjer den islamska rörelsen i Israel upplever Qutbs texter? Ser de hans texter 

som religiös vägledning eller ett politiskt manifest? Är det med hjälp av Qutbs tankar de vill 

uppnå målet att islam ska regera eller ses det som vägledning till individuell fromhet? Anser 

muslimer i Israel att de bör använda sig av de demokratiska spelregler som Israel erbjuder 

eller är det något som bör bekämpas? Hur förhåller sig muslimer i Israel till Qutbs krav på 

absolut underkastelse till islam i ljuset av bila kayfa, ”utan hur” vilket innebär en fullständig 

acceptans av och tro på Koranens litterära betydelse (Goldziher 1981:92)? Hur tänker 

muslimer Israel gå till väga för att islam ska få ett större utrymme i det israeliska samhället? 

Är da‘wa,14 ”kallelse, uppmaning”, ett verktyg som är användbart i Israel som i flera 

avseenden kan ses som ett välfärdssamhälle? Är muslimer i Israel aktiva i IR benägna att 

anamma Qutbs uppmaning om individuell jihad? Och i sådana fall hur tolkar de den 

uppamningen i ljuset av påbudet ”att tillrättalägga det felaktiga” taghhyir al-munkar? 15 Var 

går skillnaden och gränserna mellan religion och politik? Det finns här en möjlighet till att 

religion och politik flyter samman på ett vis som kan göra det svårt att dra en tydlig gräns 

däremellan då islam kan ses som ett allomfattande system som innehar lösningen för 

samhällets alla problem.  

 

Jag har inte för avsikt att diskutera kriget 1948, FNs resolutioner, Israels relation till de 

arabiska granländerna, Jerusalems status, huruvida någon part i konflikten har mer rätt än den 

andre eller tvärt om, den palestinska flyktingfrågan, eller göra en generell värdering av den 

arabiska befolkningens tillstånd och status i Israel, eller diskutera någon av de vanliga och 

uppenbarligen så betydelsefulla frågor som allmänt tycks engagera i en oöverträfflig 

                                                 
14 Da‘wa är Guds uppmaning att kalla folk till att följa Guds väg, se Koranen 16:126, Zetterstéen 1979, och 
användes som uttryck för islamistisk mission som förklarar hur individen bör läsa och förstå Koranen, efterleva 
sharia och leva det dagliga livet i enlighet med islam. Verksamheten har sedermera även börjat omfatta, fri 
medicinsk vård, soppkök för fattiga, subventioner för husköp och liknande socialt stöd som oftast finner 
utrymme där regimen brister, se Eickleman & Piscatori 1996:35-36.  
15 Principen uttolkas bland annat ur texten ”I ären de bästa folk, som frambragts bland människorna, enär I 
påbjuden det tillbörliga och förbjuden det otillbörliga och tron på Gud.”, se Koranen 3:106, Zetterstéen 1979. 
Muslimska lärda ha genom åren tolkat texten till att ”påbjuda det riktiga och förbjuda det felaktiga”, se Cook 
2003:3. Hur detta ska genom föras och exakt vad det innebär för ett modern samhälle är dock lång ifrån 
självklart och har ibland fått avarter som Talibanregimen i Afghanistan 1996-2001, se Cook 2003:113-129. 
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omfattning. Det enda syfte är att med hjälp av litteraturstudier och ett fältarbete i Israel få en 

uppfattning om hur muslimer ser på Sayyid Qutbs texter och hur det påverkar den religiösa 

självbilden hos muslimska medborgare i Israel som identifierar sig med IR. 

 

1.3. Metod och material 

Metoden för min studie är att genom litteraturstudier och ett fältarbete i Israel göra en 

heuristisk fallstudie.16 I mina resonemang kring fallstudien utgår jag ifrån Fallstudien som 

forskningsmetod 1994 Studentlitteratur, skriven av Sharan B Merriam professor i pedagogik 

vid universitetet i Georgia, USA. Merriam påpekar där att en fallstudies ambition kan vara att 

förbättra insikten och förståelsen av den företeelse man studerar (Merriam 1994:27). ”Fallet” 

jag studerar för att få en bättre insikt i är israeliska muslimers förhållningssätt till sitt tillstånd 

med religionen som utgångsläge.   

 

I och med att IR, som nämnts ovan, är ett uttryck för politisk islam med ideologiska 

förankringar i det Muslimska Brödraskapet och Sayyid Qutb, har en så pass stor betydelse för 

Muslimska Brödraskapets ideologi, är kopplingen relevant. Därmed kan jag använda Qutbs 

tolkning av islam som en indikator på hur muslimer i Israel, som identifierar sig med IR, 

förhåller sig till religion. Det är fullt möjligt att de tolkar Qutb på ett annat sätt än jag gjort i 

min C-uppsats17 och exempelvis fått hans idéer förmedlade som grunden för en 

fromhetsrörelse. 

 

Genom intervjuerna uppnår jag det direkta och konkreta mötet med denna unika grupp. Jag 

kommer att delvis använda mig av mina tidigare erfarenheter i regionen vilket inte bara 

behöver vara en fördel. Detta återkommer jag till längre fram i detta kapitel och i inledningen 

till kapitel 5. ”Avslutande diskussion” (Merriam 1994:27-28).  

 

Jag kommer att inleda med att göra en begränsad historisk återblick av den arabiska 

befolkningen i Israel med hjälp av forskningslitteratur i ämnet. Därefter kommer jag att med 

hjälp av material från bland annat den israeliska statistiska centralbyrån, vetenskaplig 

litteratur och även material från media utveckla ett socialt och politiskt ramverk kring de 

                                                 
16 Ett generöst stöd från ”99-fonden” möjliggjorde resan till Israel och forskningen för denna uppsats. 
17Se Göndör, Eli. 2007: ”Hamas, Sayyid Qutb och Israels rätt att existera?” C-uppsats. Lunds universitet. 
http://theses.lub.lu.se/undergrad/by-subject/H002/?lang=sv 07.04.21 
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människor som jag kommer att intervjua. Meningen är att genomföra en kvalitativt grundad 

studie som beskriver en variation av förhållningssätt till uppsatsens ämne (Merriam 1994:31).  

 

Urvalet av respondenter i mitt fall stämmer inte överens på något av de alternativ som 

Merriam definierar (Merriam 1994:63). Detta beror på att jag inte har kunnat kontrollera 

urvalet av respondenter av objektiva skäl. Avståndet mellan Israel och Sverige har begränsat 

möjligheten för mig att finnas på plats och söka upp respondenter. Jag bad därför människor 

som jag tidigare varit i kontakt med att hjälpa mig. Mitt enda krav va att de skall identifiera 

sig med IR. Efter moget övervägande valde jag bort individer som upplevs som ledare för IR 

och valde istället att möta människor som lever ett ”vanligt liv” med en religiös politisk 

övertygelse snarare än människor som gjort politiken och religionen till sitt arbete. Jag hoppas 

att det ökar förutsättningarna för genuina svar snarare än färdiga politiska slagord. 

 

Jag vet av egen erfarenhet, efter att ha levet i Israel i 25 år, att det förekommer 

misstänksamhet i Israel inför människor ”utifrån” som vill intervjua. Denna misstänksamhet 

förekommer i alla samhällskategorier oavsett religiösa, etniska eller politiska kopplingar. 

Misstänksamheten är ett resultat av forskare och mediaproducenter som under många år 

missbrukat förtroende och öppenhet. Därmed är det alls inte sagt att respondenter per 

automatik känner sig smickrade av att bli tillfrågade (Merriam 1994:90).  

 

Det var möjligt att jag trots min judisk, svenska, israeliska bakgrund skulle tas emot av 

respondenterna med en större öppenhet än någon utan några som helst förankringar i 

regionen. Det kunde mycket väl utveckla ett vi ”israeler” som ändå trots allt vet ”var vi har 

varandra”. En sådan känsla hade redan gjort sig påmind under mina första kontakter med 

Nwar Dakah, imamen i moskén Hassan Beq i Tel Aviv, som var villig att hjälpa mig med att 

samla personer att intervjua. Samtidigt kunde min israeliska bakgrund och det faktum att 

intervjuerna gjordes på hebreiska misstänkliggöra mig av olika skäl. Då delar av IR kan ses 

som en säkerhetsrisk i Israel kunde personerna jag intervjuade respondenten vara tveksamma 

över mina lojaliteter. Det fanns risk för att bli extra känsligt då mina frågor var knutna till 

Sayyid Qutbs program och idéer med tanke på den laddning hans texter har beträffande just 

Israel och judar. Min avsikt var dock att inte konfrontera respondenterna med frågor som har 

politisk laddning. Istället ville jag diskutera Qutbs tolkning av islam ur ett religiöst och 

teologiskt perspektiv i syfte att skaffa ett underlag för hur respondenterna ser på sitt 

förhållande till religionens roll i det samhälle de lever.  
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De som varit villiga att hjälpa mig att ta kontakt med människor att intervjua är som sagt 

Nwar Dakah, som är imam i moskén Hassan Beq i Tel Aviv och PhD  i statsvetenskap Asad 

Ghanem från Haifas universitet.18 

 

Min studie är inte en surveyundersökning med syfte att ta fram en generell bild av muslimer i 

Israel utan istället förhålla mig till respondenterna som individer vilka av naturen har olika 

idéer och förhållningssätt. Jag anser heller inte att mitt arbete räcker för en prognos över i 

vilken riktning israeliska muslimers politiska engagemang kommer att utvecklas. Muslimers 

förhållningssätt till sin roll i Israel är nämligen beroende av en mängd parametrar som är 

förknippade med större och mer omfattande historiska, politiska och sociala sammanhang än 

vad jag har utrymme för att presentera i detta arbete.  

 

I det sammanhanget kan det vara av betydelse att återigen påpeka att jag inte har för avsikt att 

diskutera Jerusalem, stadens status, dess betydelse för islam och Jerusalems arabiska 

befolkning. Jag är fullt medveten om den laddning Jerusalem innebär, men ämnet som sådant 

skulle uppta hela uppsatsen. Därför håller jag mig helt enkelt borta från det i mina samtal med 

respondenterna. I avsnittet 1.5. ”Definitioner av nyckelbegrepp” nöjer jag mig med att gör ett 

konstaterande beträffande Tempelplatsens/Haram al-Sharifs nuvarande administrativa status.  

 

De böcker av Sayyid Qutb som jag använder mig av som ett underlag för intervjuerna är 

Social Justice in Islam Al-‘Adala al-ijtima‘iya fi al-islam som publicerades 1949 (Shepard 

1996:xvi) och Milestones Ma‘alim fi al-Tariq som publicerades 1964 (Tripp 1994:160).  

 

Den Koranöversättning som jag använder mig av är K.V. Zetterstéens 1979. Det är val jag 

gjort helt enkelt för att jag tycker att den utgåvan är lättillgänglig och överskådlig. 

 

Förhållningssättet till respondenterna och frågornas formulering är delvis inspirerade av 

Charles Tripps bok Islam and the Moral Economy, 2006. Han menar där att i den muslimska 

tankevärlden är samhällets huvuduppgift att genomföra Guds vilja. Att stå till skaparens tjänst 

är syftet med hela existensen både på det kollektiva och individuella planet. Det är genom en 

värdering av individernas moraliska förhållningssätt till varandra som ett samhälle ska 

                                                 
18 http://hevra.haifa.ac.il/poli/data.php?lang=en&tid=53&sid=135&staffID=32 07-04-15 
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bedömas (Tripp 2006:19). Samtidigt anser han att förmågan till att anpassa islamsk 

traditionell terminologi och förhållningssätt till en Västerländsk samtidsterminologi blir vad 

som kan avgöra den muslimska världens möjligheter att ta del av världens förutsättningar. 

Därav kan exempelvis umma transkriberas till samhälle (Tripp 2004:197). På liknande vis 

resonerar Leif Stenberg i sin artikel ”Islam, Knowledge and ”the West”” i Globalization and 

the Muslim World  2004, där han ser det som möjligt att bevara islams tidiga historia som 

något heligt att förhålla sig till och tolka ur som ett av innehållen i modern islam, istället för 

att se det som något som ska kopieras in i det moderna samhället. Värderingarna och 

normerna som gällde då i en speciell gemenskap i den samtida omgivningen, skulle med hjälp 

av tolkning kunna överföras till vår nutid (Stenberg 2004:101).  

 

Min ambition har också varit att förhålla mig till respondenter och de omgivningar där 

fältarbetet bedrivs i samma anda som Michael Gilsenan beskriver i sin bok Recognaizing 

Islam i slutordet A way of walking.  Att inte bara titta utan snarare betrakta. Att ta in för att 

förstå. Att vara tillräckligt öppen för att se även sådant som inte stämmer med värderingar 

redan invuxna i det egna medvetandet. Det är inte att acceptera eller värdera. Det är att vara 

mottaglig och villig att tänka om, upptäcka och avtäcka de inre hemligheterna som hjälper oss 

att avläsa ett kluster av tecken, uttryck och beteenden som är så lätt att bara passera i jakt på 

målet (Gilsenan 2000:269-273). 

 

De termer vilka jag kommer att be respondenterna att förhålla sig till i ljuset av Sayyid Qutbs 

tolkning av islam är i fösta hand bila kayfa, da‘wa, jihad, jahili och taghhyir al-munkar. 

 

Att få fram ett gediget skrivet material om shariadomstolarna i Israel och på ett annat språk än 

arabiska kräver mer tid än det jag har haft för detta arbete och sådant material finns. Det som 

finns lättillgängligt är dock vad som går att finna på det israeliska justitiedepartementets 

hemsida.19 Jag har därför kompletterat uppgifterna med en intervju med Iad Zahalka som är 

huvudansvarig för alla shariadomstolar i Israel. I brödtexten presenterar jag en del av 

intervjun som jag tycker är relevant. Det ger enligt min mening en tillräcklig inblick i 

shariadomstolarnas verksamhet och status för denna uppsats. Uppsatsen ämne och syfte 

handlar trots allt inte om shariadomstolarnas status och verksamhet i Israel. Det är ett ämne 

                                                 
19  http://www.justice.gov.il/MOJHeb/BatiDinHashreim/  07-05-04 
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som jag valt att lägga till som en del av de förutsättningar med vilka jag beskriver israeliska 

muslimers omgivning. 

 

I brödtexten har jag justerat intervjuerna så att de blir läsliga och där finns de delar av 

intervjuerna som jag tycker är intressanta eller relevanta. Jag har gjort valen utifrån två 

utgångspunkter. För det första de uttalanden som direkt är knutna till Sayyid Qutb och de 

termer som jag presenterat ovan och för det andra uttalanden som jag upplever uttrycker 

tankar som kanske inte hörs vanligtvis och som jag anser är bortom de traditionella 

klichéerna. I övrigt är intervjuerna transkriberade ordagrant i sin helhet i appendix och finns 

sparade med kopia i digitala ljudfiler vilka är i författarens ägo. 

 

I mina fotnoter använder jag mig både av det tyska systemet och Harvardsystemet. Alla noter 

som hänvisar till litteratur är skrivna efter Harvard medan allt övrigt så som tidskrifter, 

Internetlänkar, hänvisningar till längre stycken, ordförklaringar och liknande är skrivna med 

det tyska systemet. Detta gör jag endast av estetiska skäl då de källor som jag valt att hänvisa 

till med hjälp av det tyska systemet, i mina ögon skulle vara alldeles för långa och klumpiga i 

själva brödtexten. 

 

1.4. Teori  
Människor kan uppnå ett tillstånd av radikalt utanförskap i ett speciellt politiskt tillstånd. När 

en minoritets religion är inblandad kan en självförsvarsideologi utvecklas genom solidaritet 

och proteststrategi (Landau 1993:36). I Israel har känslan av utanförskap, diskriminering och 

det växande gapet mellan utbildning och ekonomiska möjligheter mellan de olika grupperna 

lett till en allt mer omfattande politisk aktivitet inom en religiös kontext (Landau 1993:36). IR 

i Israel anser sig kämpa mot vad rörelsen upplever som den judiska statens inblandning i 

muslimers institutioner och sekularisering av det muslimska samhället (Landau 1994:174). 

Samtidigt sträcker sig den muslimska identifikationsbasen utöver Israels gränser och ger en 

känsla av tillhörighet med andra muslimer i hela världen. Denna globala samhörighetskänsla 

är en av anledningarna till att allt fler muslimer i Israel identifierar sig med religion, trots att 

de flesta har ett sekulärt förhållningssätt till hur islam ska praktiseras. Politisk islam har för 

många muslimska medborgare i Israel blivit en rörelse som ser till deras intresse som 

minoritet och kämpar för vad som borde vara deras självklara rättigheter (Landau 1994:174). 
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Dessutom anses ökningen av den islamska rörelsen i Israel vara knuten till den våg som 

började i Mellanöstern redan i slutet på 1970-talet (Tal 200:1).  

 

Ett av uttrycken för den vågen kom i forskningssammanhang att benämnas The objectification 

of Islam ”objektifiering av islam” (Eickelman, Piscatori 1996:38). Objektifieringen är ett 

medvetet och aktivt ifrågasättande av islams betydelse för varje individ. För de flesta 

muslimer var det osannolikt att deras utövande av religionen skulle kunna bli ifrågasatt. I 

slutet på 1980-talet var ifrågasättandet ett faktum under termen ”objektifiering” och hade nått 

alla delar av den muslimska världen. Termen ställer objektiva grundläggande frågor som 

ifrågasätter individens subjektiva förhållande till sin religion och frågar också hur religionen 

påverkar individens dagliga tillvaro. ”Objektifieringen” är i princip ett medvetet och aktivt 

ifrågasättande av islams betydelse för varje individ. Han/hon ställer sig frågor om sitt eget 

förhållningssätt visavi islam och vad religionen har för betydelse för hans/hennes liv och 

identitet. Fenomenet tar inte hänsyn till bilden av islam som något enhetligt och 

ogenomträngligt. Tvärt om är det en fråga om att på ett rakt och tydligt vis väcka 

frågeställningar som har utvecklat en diskurs vilken i allt mer växande omfattning formar 

praktiserandet av islam i så gott som alla sociala samhällsklasser. ”Objektifiering” har blivit 

ett verktyg med vars hjälp individer kan särskilja sig från andra trosuppfattningar och utveckla 

egna funderingar (Eickelman, Piscatori 1996:38). ”Objektifieringen” har också lett till att de 

som tidigare hade en legitimerad auktoritet och därmed tolkningsföreträde nu tävlar med en 

stor mängd lättillgängliga texter. Allt fler muslimer ser sig berättigad till att tolka islams 

skrivna källor (Eickelman, Piscatori 1996:43). Dessutom kan ”objektifiering” även innebära 

ett mer verklighetsförankrat förhållningssätt till i första hand islamsk terminologi (Stenberg 

2004:105). Flera aktörer gör naturligtvis anspråk på att presentera den ”enda sanningen” utan 

kopplingar till vad tidigare traditioner allmänt accepterade som grundläggande för islam, 

vilket leder till en form av ”avislamisering” av islam (Roy 2004:155). 

 

Objektifieringen av islam bland muslimer ifrågasätter alltså traditionella strukturer och 

hierarkier och rimligen därmed även en traditionell syn på religionens roll och betydelse för 

varje individ. Objektifiering kan därmed ses som ett verktyg med vars hjälp individer kan 

verbalisera, karaktärisera, beskriva och särskilja sig från andra trosuppfattningar.  

 



 12

Härav kan objektifieringen användas bland annat till att skapa sig ett nytt utrymme som 

ständigt förändras och där förändringarna gör sig allt mer påminda genom Internet och 

globalisering.  

 

I Making Muslim Space 1996 redigerad av Barbara Metcalf beskrivs med rader av exempel 

hur muslimska minoritetsgrupper i USA och Europa skapar sig ett ”utrymme” med hjälp av 

religion i syfte att bevara kopplingar till sin kultur och sitt arv, men också för att definiera sin 

närvaro i det nya landet. Detta görs med hjälp av moskébyggen, inredning i hemmen med 

religiösa föremål eller kalligrafi, möten i studiegrupper eller synliga symboler på dörrar och 

fönster i hemmet, traditionell klädsel från det tidigare hemlandet eller lokala råd och styrelser 

som hanterar specifika spörsmål som kan röra religion eller integration20 Metcalf menar att 

Many of these Muslims have themselves moved physically from one geographic area to 

another, and they, their offspring, and converts as well often have a vivid sense of 

”displacement,” both physicla and cutural. (Metcalf 1996:2).  Visserligen åsyftar Metcalf 

muslimer i Europa och USA men det är högst sannolikt att det även gäller för muslimer i 

Israel.  

 

Skillnaden mellan muslimer invandrade till USA eller Europa och muslimer i Israel är dock 

att israeliska muslimska medborgare inte har flyttat på sig. De lever kvar i samma geografiska 

omgivning, med samma klimat och matvanor och ser sig därmed, vilket intervjuerna visar 

som landet ursprungsbefolkning. Vad som däremot förenar de olika grupperna är att 

förutsättningarna förändrats drastiskt genom modernisering och sekularisering samt att 

omgivningen består av en icke-muslimsk majoritet som dessutom styr samhället inom ramen 

för en nationalstat.  

 

Qutbs tolkning av islam är av betydelse just för att han är en av dem vilka varit delaktiga i 

omstruktureringen av islams politiska gemenskap till att i allt större utsträckning definiera sig 

som i första hand en religiös gemenskap minhaj, ”system, program”, som skiljer sig från 

omgivningen och den icke-religiösa gemenskapen. För Qutb räcker det inte med att vara 

muslim och följa muslimska traditioner. Det krävs dessutom av varje muslim att ständigt 

förhålla sig till sitt tillstånd och medvetet definierar det. På så vis blir det möjligt att ta till sig 

det allomfattande system som islam innebär. När islamska aktivister definiera sitt 

                                                 
20 se Metcalf, Barbara Daly. 1996: ed. Making Muslim Space. Los Angeles, University of California Press. 
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engagemang för en islamisering av samhället, ger det klart intryck av att deras religiösa 

övertygelse är ett objektivt och oberoende system (Eickelman & Piscatori 1996:42).  

 

Qutbs radikala teser anses ligga till grund för de mindre moderata islamistiska rörelserna i 

arabvärlden och utanför Egypten (Roy 1994:111). Hans tes om att jahili måste bekämpas kom 

att ligga till grund för en ny radikalism som fått inflytande i arabvärlden (Sivan 1985:28). 

Qutbs bok Milestones anses vara den mest lästa bland unga muslimer över hela världen 

(Eickelman & Piscatori 2004:43). Eftersom jihad traditionellt bör ses som ett kollektivt ansvar 

under speciella villkor, kom Qutbs syn på jihad som ett individuellt ansvar att placera honom 

i gruppen radikaler (Roy 2004:41). Qutbs efterföljare, vars radikala aktivism även blandades 

med mystik, blev med tiden mer intresserade av att bekämpa jahili och förstöra allt som 

kunde representera det, än att bygga upp ett eget muslimskt samhälle (Roy 2004:60).  

 

Religion kan därmed ses som ett verktyg för politisk verksamhet och/eller ett uttryck för 

individuell fromhet och gudsrelation, men också ett redskap med vilket en muslimsk minoritet 

kan skapa sig ett utrymme och markera sin närvaro. Detta i sin tur bör innebära att religionen 

blir ett sammanfogande kitt, en gemenskap som en muslim finner sig i oavsett om han/hon är 

religiös eller ej. Religionens politiska program kan ge intryck av att kunna uppnå politiska 

målsättningar och/eller bevarar gruppens särart i en omgivning som genom modernisering, 

globalisering och sekularisering blir allt mer likriktad. Detta blir genomförbart med hjälp av 

en uppsättning påbud vilka kan locka till att tolkas som om de legitimerar ett radikalt och 

millitant förhållningssätt till omgivningen i allmänhet och i synnerhet för en minoritet som 

känner sig marginaliserad. Summan av bila kayfa, da‘wa, jihad, en omgivning som definieras 

som jahili och en uppmaning om taghhyir al-munkar kan ge de mest varierande resultat. 

Många lärda tycks exempelvis mena att den som dör genom att förhindra det felaktiga 

taghhyir al-munkar blir shahid, ”martyr”, (Cook 2003:55). Att förbjuda det felaktiga ses i 

detta sammanhang som en ädel akt (Cook 2003:87). Samtidigt kan påbudet i sig stå i konflikt 

med individens rätt i den privata sfären. Framför allt när det är oklart var den privata sfären 

slutar och därmed blir en offentlig angelägenhet (Cook 2003:94). Av den israeliska muslim 

som lever i en tid av objektifiering och med ambitionen att skapa ett utrymme i en omgiven av 

modernitet, sekulariseringen och globalisering i ett samhälle som enlig Freedom House 

rapporter ger individen fullgoda politiska och sociala möjligheter förväntar jag mig en 

förklaring på hur de ovannämnda termerna bör implementeras i det israeliska samhället.  
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1.5. Definitioner av nyckelbegrepp och begränsningar 

Begreppet sekulär eller sekulariserad återkommer i olika sammanhang i texten. I Mellanöstern 

är religion en del av varje individs identitet. Traditioner knutna till religion är vanligtvis 

viktiga för individen oavsett vilken religion det är frågan om. Därför använder jag begreppet 

sekulär för att beskriv en människa som i sitt dagliga liv är anpassad både i klädsel och 

beteende till ett modernt icke-religiöst samhälle trots att han/hon ser sin religion som en 

betydelsefull del av sin identitet och dessutom värnar  om religiösa traditioner utan att för den 

sakens skull vara religiöst praktiserande.21 

 

Det finns här anledning att påpeka att jag inte har för avsikt att diskutera demokratibegreppet. 

Dels för att mitt arbete inte handlar om demokrati och dels för att undvika relativiseringar som 

kan  leda till att arbetet fastnar i en diskussion om sociala och politiska omständigheter istället 

för att fokusera kring ett religiöst förhållningssätt.22 

 

Mitt utgångsläge i föreliggande sammanhang är att istället för att diskutera demokrati använda 

mig av de rapporter som Freedom House årligen publicerar angående människors politiska 

rättigheter och civila frihet för att fastställa hur tillståndet i Mellanöstern är i allmänhet och i 

Israel i synnerhet.23  

 

Jerusalems delade suveränitet är inte helt klar. I praktiken innehar dock palestinier eller 

representanter från den arabiska världen överhögheten över Tempelplatsen/Haram al-Sahrif. 

Israels har accepterat muslimsk överhöghet på Tempelplatsen/ Haram al-Sharif oavbrutet 

sedan 1967 (Shafir, Peled 2002:204).  

 

I texten förekommer båda termerna ”muslimer” och ”araber”. I Israel är inte alla araber 

muslimer men så gott som alla muslimer araber som dessutom definierar sig de själva på olika 

sätt såsom palestinier, araber, israeler och muslimer. I dag är 83 procent av den arabiska 

                                                 
21 Det är en uppfattning jag har efter att ha levt i Israel i 25 år och under den tiden mött människor som påstår sig 
vara sekulära men med exempelvis svenska ögon skulle ses som religiösa eller stark traditionella. Se även 
Gilsenan 1982:37. 
22 I antologin The Government and Politics of the Middle East 2002 ed. Long David E. & Reich Bernard görs det 
en genomgång av Mellanösterns länder och deras politiska system. 
23 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2006&country=6985 07-04-15 
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befolkningen i Israel är muslimer.24 Min användning av termerna har varit beroende av hur de 

används i mina källor. 

 

1.6. Forskningsöversikt 

År 1987 kom Benny Morris, historiker vid Ben Gurions universitet i Beer Sheva, med sin 

banbrytande bok The birth of the Palestinian refugee problem 1947-1949. Efter att fått 

tillgång till Palamchs arkiv 25 som forskningsunderlag kunde Morris för första gången i Israels 

historia göra upp med en del av den mytbildning som dominerat den israeliska 

historieskrivningen om vad som hände under kriget mellan 1947-1949.  

 

Efter Benny Morris kom flera så kallade post-sionister.26 År 2000 publicerades One Palestine 

Complete av Tom Segev som också är historiker. Boken satte fokus på det brittiska 

förhållningssättet till den sionistiska respektive palestinska sidan under det Brittiska mandatet 

åren 1917-1947. År 2001 publicerades The Palestinian-Arab Minority in Israel 1948-2000 av 

As´ad Ghanem som är statsvetare vid Haifas Universitet. Hans bok behandlar i första hand 

Israels arabiska minoritets situation utifrån deras sociala kulturella och ekonomiska 

erfarenhet.  Gershon Shafir professor i sociologi vid University of California och Yoav Peled 

professor i statsvetenskap vid Tel Avivs universitet publicerade 2002  Being Israeli. Boken 

diskuterar hur skiljelinjerna mellan de olika etniska grupperna i Israel uppstår när idén om 

Israel som judisk demokrati problematiseras. I Sverige kom år 2006 Isabelle Schierenbeck, 

doktor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, med boken Det splittrade Israel, som i stor 

utsträckning på ett intressant sätt, rekonditionerar de israeliska forskarnas resonemang om 

exempelvis skiljelinjerna i det israeliska samhället och varför de har uppstått.  

 

Trots de olika teoretiska ansatserna har de alla gemensamt att de i allmänhet rör sig om 

israeliska forskare som prövar och ifrågasätter den sionistiska rörelsens förhållningssätt till 

den arabiska befolkning som levde i området innan Israels tillkomst, samt Israels agerande i 

förhållande till den arabiska minoriteten i Israel efter landets tillblivelse. Som jag nämnt ovan 

                                                 
24 The Central Bureau of Statistics, Press Release ”The Muslim Population in Israel on the Eve of the Feast of 
the Sacrifice”.  
25 Palmach var en elit styrka inom Haganah som ägnade sig åt militär verksamhet under det brittiska mandatet i 
Palestina. Den 15 maj 1948 då Israel grundades bildades Israels försvarsmakt IDF. 
26 ”Post-sionister” är en term som används för att generellt beskriva den grupp israelsiska forskare som ”utmanar 
och ifrågasätter både den traditionella sionistiska självbilden och betydelsen av olika nationella myter i 
skapandet av en judisk-israelisk identitet.” se Schierenbeck 2006:13. 
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är det svårt att i forskningslitteraturen finna någon presentation som sätter fokus på den 

israeliska muslimska befolkningens förhållningssätt till religionens betydelse i deras 

nuvarande situation. 
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2. Muslimer i Israel 

2.1. Självständighet och katastrof 

Den 28 november 1947 röstade FNs Generalförsamling om resolution 181 ”Delningsplanen” 

vars syfte var att dela det brittiska mandatet i Palestina i en judisk och en palestinsk stat. 

Resolutionen antogs med 33 röster för, 13 emot och 10 nedlagda (Morris 2001:184-186).  Den 

29 november 1947 attackerade Egypten, Syrien, Libanon, Jordanien, Irak, Saudiarabien, och 

Jemen Israel i ett försök att förhindra genomförandet av FNs resolution och därmed bildandet 

av Israel. Detta ställde araberna i Israel inför dilemmat  att antingen vara lojala sitt folk eller 

sitt land. Denna identitetskonflikt har följt det arabiska samhället i Israel sedan Israel bildades 

(Landau 1994:1-2). När kriget var slut var Israel etablerat, de arabiska länderna besegrade och 

förnedrade, deras regimer omskakade och det palestinska samhället krossat och splittrat. 

Israels nya gränser var mer eller mindre internationellt accepterade trots att en del arabiska 

byar hade delats i två. En del i Israel och en del på Västbanken (Morris 2001:259). 

Förhandlingarna kring vapenvila blev en lång process vilken Israel inledde med Egypten i 

Grekland på ön Rodhos den 13 januari 1949 som nådde en överenskommelse en månad 

senare. Med Jordanien skrev Israel under vapenvilan den 3 april och den 20 juli skrevs även 

vapenvilan mellan Syrien och Israel under. Vapenvilan var inga fredsföredrag vilket de 

arabiska länderna var måna om att tydliggöra (Morris 1999:249-252). För Israel innebar 

vapenvilan kontroll över ett större område än vad som var tänkt i FN:s delningsplan, med ett 

mindre antal araber än vad som var förväntat (Segev 1986:21). 

 

Med det hade det krig fått ett slut, som av israeliska judar kallas Milchemet ha Shichror 

”Självständighetskriget” och av palestinier i allmänhet och israeliska arabiska/palestinska 

muslimer och kristna kallas för Naqba ” katastrofen”.  

 

Den judiska befolkningen hade lyckats motstå attacken och genom kriget skaffa sig ett land 

och gränslinjer i form av vapenvila och stillståndslinjer. De palestinier som hamnade på den 

israeliska sidan om de nya gränslinjerna skilde sig från den övriga palestinska befolkning just 

för att de valt att stanna på sin jord och bli israeliska medborgare (Ghanem 2001:1). Utav de 

150 000 araber som stannade i Israel fick omedelbart 60 000 medborgarskap. De övriga 

förvaltades och administrerades av en militäradministration vilket innebar allvarliga 

begränsningar och diskriminering fram till 1966 då slutligen alla besatt israeliskt 

medborgarskap (Shafir&Peled 2002:110-111).  
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 2.2. Israeliska muslimers sociala omgivning  

Den arabiska befolkningen som blev israeliska medborgare karaktäriserades av att vara helt 

utan ledarskap, dominerade av traditionella värderingar och normer, extremt dålig utbildning, 

samt en ekonomisk, social och kulturell livsstil typisk för traditionella samhällen på 

modernitetens tröskel (Ghanem 2001:2-3).  

 

Arabiska medborge i Israel bor huvudsakligen i tre områden. Majoriteten cirka 60 procent 

lever i norra Israel från gränsen till Libanon och ner till Haifa. Ungefär 20 procent lever i den 

så kallade ”triangeln”27. 10 procent lever i den södra delen av Israel och ytterligare 10 procent 

lever i Arim Meoravot, ”blandade städer”,28 vid kusten; Akko, Haifa, Lod, Ramle och Jaffa 

(Ghanem 2001:2-3). År 1948 var 80 procent av den arabiskpalestinska befolkningen i Israel 

illitterat 1988 hade den siffran sjunkit till 15 procent. Antalet skolår för 15-åringar ökade 

åttafaldigt mellan åren 1961-1993 (Shafir&Peled 2002:120). 

 

Från att ha varit en befolkning på drygt 150 000 1948 ökade antalet araber i Israel till 875 000 

1991. Denna nämnvärda befolkningsökning har flera anledningar. Dels en ovanligt hög 

nativitet som utgör 4 procent årligen under de första åren efter Israels tillkomst vilket under 

den senare perioden av 1980-talet sjönk till 3,3 procent, dels en markant nedgång i sjukdomar 

och barndödlighet tack vare den medicinska utveckling som Israel bidrog med. Dessutom 

ökade befolkningen tack vare en arabisk familjeåterförening av arabiska flyktingar som 

genomfördes i Israel under 1950-talet och ledde till att 40 000 palestinska araber återvände till 

sina hem i Israel. Befolkningsökningen som är hög även i jämförelse med andra länder i 

Mellanöstern beror också på att de israeliska araberna inte flyttar från Israel till skillnad från 

den ström av flyktingar som lämnar de övriga länderna i Mellanöstern.29 

 

Den arabiska befolkningen i Israel har stannat i sina samhällen och jordbruksbyar trots att 

jordbruket minskat i omfattning bland annat på grund av modernisering, statlig förvaltning 
                                                 
27  Ett område som angränsar till 1949 års stillståndslinje med Jordanien och går parallellt med kusten mellan Tel 
Aviv och Haifa.  
28 Arim Meoravot  ”Blandade städer”  i Israel syftar till städer där  det bor både judisk och arabisk befolkning i 
tillräcklig omfattning för att båda grupperna ska synas tydligt. Det är ett uttryck som etablerat sig i språket på 
alla nivåer och innehar egentligen ingen laddning utan är snarare en beskrivning av ett tillstånd, ett 
konstaterande. 
29 The Central Bureau of Statistics, Press Release ”The Muslim Population in Israel on the Eve of the Feast of 
the Sacrifice”.  
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och expropering av tidigare privatägd jordbruksmark. Anledningarna till att stanna i ”byn” är 

bland annat Israels storlek i kombination med ett välbyggt vägnät och kollektivtrafik som gör 

det möjligt att skaffa inkomst i större städer utan att behöva flytta. Högre levnadskostnader i 

städer gör att det lönade sig att stanna i ”byn” och en våg av nybyggen utanför städer erbjuder 

förhållandevis billiga bostäder.  Även valet att hellre stanna och bo inom sin egen grupp för 

att kunna ge sina barn utbildning i arabiska och islam kan vara anledning nog för att välja en 

arabisk omgivning istället för en judisk (Landau 1993:7-8). 

 
Muslimer i Israel är landets största minoritet och nästan utan undantag sunnimuslimer. I fråga 

om religion uttrycker gruppen en märkbar solidaritet som sträcker sig över samhällsklasser 

och andra former av tillhörighet så som beduinstammar, stadsbefolkning och jordbrukare 

(Landau 1993:25-26).  

 

I slutet av år 2006 uppgick den muslimska befolkningen till 1,2 millioner medborgare vilket 

var 16,5 procent av befolkningen. Antalet muslimska barn mellan 0-14 år var i slutet på år 

2005 486 100 vilket innebär 24,5 procent av alla barn i landet i den omnämnda 

ålderskategorin. Inte mer än strax under 3 procent är över 65 år. Medelåldern bland muslimer 

är 16,6 år och förhållandet mellan könen är 103,9 män på 100 kvinnor. I den judiska 

befolkningen är medelåldern 30,6 år och 96,7 män på 100 kvinnor. Antalet födslar under 2005 

har minskat med 6 procent i förhållande till året innan. År 2000 födde muslimska kvinnor 

mellan 25-34 år 4,74 barn medan samma åldersgrupp 2005 födde 4,03 barn vilket innebär en 

minskning på 15 procent. Det är ändå en hög siffra jämfört med grannländerna exempelvis 

Jordanien-3.7, Syrien-3.5, Saudiarabien-2.8, Libanon-2.4.30 

 

39 procent av den muslimska befolkningen i Israel lever i landets norra del och 21 procent i 

Jerusalemområdet. År 2005 deltog 236 100 muslimer i den civila arbetsmarknaden varav 190 

600 män och 45 500 kvinnor. Andelen av muslimska män från 15 år som arbetar inom den 

civila arbetsmarknaden är 59 procent medan andelen i den judiska befolkningen är 60.7 

procent. Antalet muslimska kvinnor inom samma arbetskategori är 14,6 procent och hos 

judiska kvinnor 50 procent och hos kristna arabiska kvinnor 35.1 procent. Ungefär hälften av 

den muslimska arbetskraften arbetar inom fabriks- och byggnadsarbete. Arbetslösheten bland 

muslimer är nästan 3,5 procent högre än hos kristna araber och 3 procent högre än i den 

                                                 
30The Central Bureau of Statistics, Press Release ”The Muslim Population in Israel on the Eve of the Feast of the 
Sacrifice”.   
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judiska befolkningen. I 71 procent av den muslimska befolkningens hushåll arbetade minst en 

person. Detta gäller i 74 procent av de judiska hushållen och 75 procent i de kristna 

hushållen.31  

 

Totalt är den muslimska befolkningen i Israel samlade i 203 000 hushåll vilket är 10 procent 

av landets hushåll. Den genomsnittliga konsumtionen per månad för ett muslimskt hushåll i 

Israel år 2005 var 9892 NIS32 (c:a 16000 svenska kronor) medan den övriga befolkningens 

konsumtionsutgifter per hushåll är 11121 NIS  (c:a 18400 svenska kronor). Hos den 

muslimska befolkningen i Israel bor det 1,5 personer per rum. Hos de arabiska kristna är det 

1,2 personer per rum och hos den judiska befolkningen 0,9.33  

 

Den arabiska befolkningen i Israel har genomgått drastiska förändringar inte minst i 

förhållande till de arabiska grannländerna. Detta har lett till att den arabiska befolkningen i 

Israel delvis har accepterat att förbättra sin status i den israeliska kontexten. Vilket innebär att 

araber i Israel accepterat att vara den enda arabiska/muslimska minoriteten i Mellanöstern, 

utan ambitioner att flytta varken till ett arabiskt land eller Västbanken och Gaza (Ghanem 

2001:4-6). 

 

Dessutom har identiteten blivit allt tydligare och funnit en balans mellan det arabiska, 

palestinska och israeliska. Det är allt mer självklart för israeliska araber att se sig som 

palestinier men också som israeler i en israelisk omgivning. Livet i Israel har lett till både 

modernisering och sekularisering vilket påverkat alla delar av livet i de arabiska 

omgivningarna. Som en del av utvecklingen har den arabiska befolkningen etablerat 

institutioner som på lokal nivå reglerar samhället och hanterar de problem som specifikt 

uppstår i arabiska samhällen. Den arabiska befolkningens liv och värderingar i Israel skiljer 

sig markant från förr men också från arabiska samhällen i övriga Mellanöstern. Därav har 

även politiskt medvetande och aktivitet lett till en politisk pluralism som ser möjligheter, 

bildar partier och allt mer stärker sin position sedan 1970-talet. Det har kommit som ett 

resultat av kontakten med judiska institutioner och politiska rörelser vilket i sin tur har 

utvecklat ett allt mer politiskt demokratiskt och pluralistiskt arabiskt samhälle. Anammandet 

                                                 
31 The Central Bureau of Statistics ”The Muslim Population in Israel on the Eve of the Feast of the Sacrifice”.  
32 Den Israeliska valutan New Israeli Shekel. 1 Shekel c:a 1,60 Svenska kronor maj 2007. 
33 The Central Bureau of Statistics ”The Muslim Population in Israel on the Eve of the Feast of the Sacrifice”.  
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av demokratiska normer och värderingar påverkar alla nivåer såsom, kärnfamiljen, klanen och 

attityden till andra individer (Ghanem 2001:4-6). 

 

2.3. Israeliska muslimers politiska engagemang 

Under 1950- och 1960-talet förekom det sekularisering bland muslimska ungdomar i Israel. 

Men under 1970- och 1980-talet återvände samma grupp till religionen och i vissa fall till mer 

fundamentalistiska och radikala tolkningar. Detta skedde som en del av en mer omfattande 

trend som delvis hade sitt ursprung i revolutionen i Iran. Den uppfattades som en framgång 

för islam och ett bevis för att islams syfte var att regera som ett alternativ till världsliga 

system så som kapitalism och socialism och att Koranen var den enda relevanta konstitutionen 

(Landau 1993:37).  

 

Strax innan det judiska nyåret 1999 exploderade bomber i de israeliska städerna Haifa och 

Tiberias. Det visade sig senare att dåden genomförts av en cell av israeliska muslimer med 

kopplingar till Hamas.34 Attackerna chockerade det israeliska samhället. Det var första gången 

en muslim med israeliskt medborgarskap genomförde ett terrordåd i Israel (Tal 2000:1).  

 
 

Politisk islam började sin verksamhet i det palestinska mandatet före 1948. Den första lokala 

grenen av MB etablerades i Jerusalem 1946. Organisationen började intressera sig för 

konflikten mellan judar och araber i mandatområdet i mitten på 1930-talet. År 1936 skickades 

delegater från Egypten för att stödja den lokala mobiliseringen mot brittiska mandatet och 

judisk invandring. Under kriget 1948 var tre bataljoner ur MB aktiva i den Egyptiska armén. 

Efterkrigschocken och den militära administration som Israel införde i arabiska samhällen 

omedelbart efter vapenvilan, begränsade möjligheterna för muslimsk politisk aktivism. I 

princip går det inte att identifiera någon sådan verksamhet bland muslimer i Israel från 1950-

talet och fram till 1970-talet. I och med ockupationen av Västbanken, Gaza efter 
                                                 
341988 upprättade det Muslimska Brödraskapet (MB) Hamas i syfte att marginalisera andra islamistiska 
grupperingar på Västbanken och Gaza. Hamas uppmanade till en islamisk stat i hela Palestina och riktade kritik 
mot PLO för att ha sökt efter möjligheter till förhandlingar med Israel, se Lesch 2002:331. Sheik Ahmed Yassin 
var Hamas ideologiske ledare. Han lade grunderna för Hamas da‘wa ”kallelse, uppmaning” med vars hjälp man 
både nådde den palestinska allmänheten och fick bidrag från Israel, se Levitt 2006:24. Hamas förblev i 
opposition fram till 26 januari 2006 då palestinierna på Västbanken och Gaza gick till val. Resultatet av valet 
blev att Hamas fick 74 av de 132 platserna i det palestinska parlamentet och blev därmed det ledande palestinska 
partiet, se Göndör, Eli 2007: Hamas, Sayyid Qutb och israels rätt att existera? C-uppsats. Lunds Univeristet.  
Xerxes: http://theses.lub.lu.se/undergrad/search.tkl?field_query1=pubid&query1=1169905583-3399 481 
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sexdagarskriget 1967, etablerades kontakter mellan israeliska muslimer och islamsk aktivism 

på Västbanken och Gaza. Detta skapade förutsättningar för utvecklingen av politisk islam 

bland israeliska muslimer.  

 

Den religiösa islamska aktivismen i Israel kan delas in i två perioder. Den första (1979-1981) 

bestod av en lite grupp som trodde på väpnad kamp mot judar och staten Israel och kallade sig 

Usrat al-Jihad ”Jihad familjen”. År 1981 fängslades organisationens ledning av israeliska 

säkerhetsstyrkor vilket avslutade den perioden. Den andra perioden från 1983 och framåt 

startades av Sheikh Abdallah Nimr Darwish som kom från Kfar Qasim. (Kfar Qasim ligger i 

det område i Israel där den största delen av den arabiska befolkningen bor). Han grundade en 

organisation som kallade sig ”Unga Muslimer” vilket blev basen för IR i Israel. 

Organisationen etablerade sig framgångsrikt i så gott som varje arabisktmuslimskt samhälle i 

Israel genom välgörenhet. Vanligtvis var det samhällets moské som användes som bas för 

verksamheten där det även hölls predikningar om nödvändigheten att återgå till det muslimska 

ursprunget.  

 

IR har koncentrerat sin verksamhet i första hand till den lokala kommunala omgivningen och 

lyckades 1989 etablera sig i fem arabiska kommuner i Israel. År 1993 utökade IR sitt 

inflytande till ytterligare en kommun och lyckades även få in representanter i de så kallade 

”blandade städerna” Akko och Lod. Sedan IR bildades har deras verksamhet koncentrerat sig 

på att etablera sig i arabiska samhällens sociala omgivningar. Vanligt förekommande är 

utbildning i utrymmen som myndigheterna inte fyller ut, såsom böcker till bibliotek, datorer, 

fritidsgårdar, förskolor, rehabiliteringscenter för frisläppta fångar och missbrukare samt läkar- 

och tandläkarkliniker. Dessa går att hitta på flera håll i landet och inte bara i de samhällen 

som är arabiskt dominerade. IR förvaltar olika fonder som finansierar verksamheten. Mycket 

av verksamheten görs på volontär basis där medlemmarna förväntas att bidra med en 

”volontär arbetsdag”. Där organisationen inte var etablerad cirkulerade verksamheten runt 

moskén. Dessutom tog organisation kontrollen över zakat 35 vilket används för att finansiera 

en stor del av verksamheten där IR inte hade tillgång till den kommunala budgeten eller 

statliga medel. Att IR har etablerat sig har också inneburit nya motgångar för organisationen. 

Exempelvis möts organisationen av misstänksamhet både från myndigheterna, delar av den 

judiska befolkningen och den alltmer sekulariserade arabiskisraeliska befolkningen. IR i Israel 

                                                 
35 . Zakat är gåvor för de fattiga och Koranen nämner åtta kategorier som är berättigade till zakat (Brown 
2004:129). Koranen Sura 9:60, Zetterstéen. 
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skiljer sig från liknande organisationer i de kringliggande arabiska länderna då IR i Israel är 

medveten om sina begränsningar på grund av ovannämnda faktorer men också på grund av 

den ständigt pågående moderniseringen och sekulariseringen bland israeliska arabiska 

medborgare. Detta leder till att IRs möjligheter till att dominera bland israeliska araber nästan 

är obefintlig. Organisationen måste därför söka sig om efter medlemmar som inte är religiösa 

för att kunna motstå interna påtryckningar från den arabiska befolkningen och den israeliska 

allmänna opinionen (Ghanem 2001:123-125).  

 

Trots att muslimer i Israel är en minoritet känner sig ändå många av dem som en del av den 

muslimska majoriteten i Mellanöstern. Detta har stärkts ytterligare i och med att arabisk 

nationalism uttrycks i islamska termer. Även om det under de första 30 åren verkade som om 

muslimers koppling till sin religion höll på att försvagas, på grund av modernisering, skedde 

ett religiöst uppvaknande under 1980- och 1990-talet som fick sitt uttryck i politisk islam 

(Landau 1993:26). 

 

IR har sin bas i arabisk nationalism och organiserar sig på islamska grunder. I frågan om 

huruvida IR bör delta i Knesset (det israeliska parlamentet) råder det oenighet. IR lägger 

huvudsaklig tonvikten vid islamska religiösa element i skapandet av den arabiskisraeliska 

identiteten. Rörelsen bortser dock inte från andra parametrar som är förknippade med 

arabiskisraelisk identitet såsom den arabiska, palestinska och det faktum att arabiska 

muslimer i Israel är landets medborgare. Rörelsen har dessutom spetsat till sin retorik. I ljuset 

av de konflikter som utspelats i området sedan 1980-talet har IR kunnat använda sig av en 

kompromisslös och hård retorik där de bland annat uppmanat palestinierna på Västbanken och 

Gaza att aktivt agera för att förändra sin framtid vilket har kunnat tolkas som uppvigling även 

av arabiska medborgare i Israel (Ghanem 2001:135). 

 

Flera arabiska länder accepterade i ett tidigt skede att israeliska muslimer skulle få resa 

igenom respektive länder för att kunna göra sin hajj, pilgrimsfärd, till Mecka. De israeliska 

muslimernas kontakter med Västbanken och Gaza efter 1967 samt kontakt genom utbildning i 

exempelvis Egypten, efter fredsöverenskommelsen mellan Israel och Egypten 1979 

importerade olika former av radikal politisk islam till Israel. Moderata och radikala muslimer 

fick därigenom nytt vokabulär med vars hjälp de kunde enas i sin kritik över islams status i 

Israel. Ahmad Natur som utbildats vid Hebrew University i Jerusalem, arbetade på det 

Israeliska religionsdepartementets avdelning för islam och från 1984 som Qadi, domare, i 



 24

shariadomstolar, var en av de mest verbala bland de extrema rösterna. Han ansåg det vara 

oacceptabelt att de israeliska myndigheterna lade sig i den muslimska befolkningens religiösa 

förehavande och heliga platser (Landau 1993:28). 

 

År 1996 ställde IR upp i valet i Israel tillsammans med Democratic Arab Party och lyckades 

få in två representanter i Knesset. En del av IR opponerade sig dock mot deltagandet i valet, 

bröt sig ur och bildade en egen rörelse med samma namn under ledning av Ra´ad Salah 

borgmästaren i den arabiska staden Umm al-Fahm (Ghanem 2001:124). 

 

Sedan IR grundades i Israel har det varit delade åsikter bland israeliska muslimer om vad det 

innebär att vara muslim i Israel. Det har utvecklat två huvudfåror. Den ene ledd av Sheikh 

Abdallah Darwish som menade att det inte fanns något annat alternativ än att integrera sig i 

det Israeliska systemet och använda sig av dess demokratiska verktyg, men samtidigt fortsätta 

med de aktiviteter som låg inom ramen för den islamska kallelsen. Den andra fåran leddes av 

Ra´ad Salah, borgmästare i Umm al-Fahm som uppmanade till en religiös, social och kulturell 

isolering. Hans något mer kompromisslösa rörelse ansåg sig dock kunna fortsätta sin politiska 

verksamhet inom arabiska städer och kommuner då det i förlängningen hade som syfte att 

förbättra villkoren för Israels arabiska befolkning. Dessutom behövde Salahs rörelse inte 

svära lojalitet till staten, vilket skulle avkrävas i Knesset, om rörelsen integrerade sig politiskt 

på nationell nivå såsom Darwish gjorde. Genom att undvika en sådan lojalitetsed var Ra´ad 

Salah och hans anhängare heller inte delaktig i att erkänna Israel som judisk stat med rätten att 

besitta waqf (Tal 200:4). 

 

Den islamska politiska verksamheten skapade en ny valmöjlighet för israeliska araber. 

Resultat blev en jämn fördelning i valet 1996 mellan de tre olika arabisk alternativen; det 

kommunistiska, islamistiska och vänsterliberala (Shafir&Peled 2002:130). 

 

För den IR är araber en minoritet i Israel som måste kämpa för att uppnå jämlikhet med 

landets judiska medborgare. I stort sett accepterar den muslimska befolkningen att det lever i 

ett land med judisk majoritet. Det i sig innebär att IR måste förhålla sig till att det förekommer 

en tolkning av islam som inte är villigt att acceptera eller erkänna Israels rätt att existera, 

uppmanar till att förgöra Israel och heller inte tillåter muslimer att leva under en icke-

muslimsk myndighet där muslimer är minoritet. Kravet på jämställdhet förutsätter att IR 

förhåller sig till i vilken utsträckning muslimer i Israel är missgynnade. Samtidigt har IR 
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förutom kravet på att myndigheterna bör förbättra tillståndet för den muslimska befolkningen 

också uppmanat landets muslimska medborgare till att på eget initiativ förbättra sin tillvaro. 

Detta har lett en utveckling av volontärinsatser och insamlingar av medel på lokal nivå.  

Jämställdheten med Israels judiska medborgare har blivit en nyckelfråga vilket har stärkt IRs 

position bland israeliska araber. Hårda anklagelser har emellanåt riktats mot Israels 

förhållningssätt till landets muslimska medborgare. Ett exempel är kritiken mot att de 

israeliska myndigheterna inte förvaltar islams heliga platser och dess moskéer på ett 

acceptabelt vis utan snarare förändrar deras status för att ”avislamisera” Israel (Ghanem 

2001:126-128). 

 

2.4. Shariadomstolarna i Israel 

Israel ärvde systemet av religiöst självstyre från det Brittiska mandatet. Shariarätten i Israel 

förvaltas genom ett nät av domstolar kontrollerade av qadi vilket är den högste muslimska 

ämbete erkänt av de israeliska myndigheterna. Qadi förvaltar de muslimska stiftelserna i 

landet och civilrätt för muslimer. År 1961 instiftades den lag i Israel som reglerar 

nomineringen av qadi. Landets president utnämnde qadi efter rekommendationer från en 

nomineringskommitté som även bestod av icke-muslimer. Andra officiella religiösa ämbeten 

så som böneledare, predikanter och annan mosképersonal har tillsatts av 

religionsdepartementet sedan Israels tillkomst. Dessutom har det tillsatts muslimska råd i de 

”blandade städerna” för att garantera de muslimska intressena även där den muslimska 

befolkningen inte har representation i stadsförvaltningen för att de inte blivit invalda. En av 

uppgifterna som dessa muslimska råd har är att förvalta waqfs medel som kommer från de 

israeliska myndigheterna och är till för att finansiera utbildning, religiösa instanser och 

medicinsk vård i den muslimska sektorn. Sedan 1965 har ansvaret för förvaltningen av den 

sociala välfärden i den muslimska sektorn överlåtits till de muslimska kommittéerna (Landau 

1993:27).  

 

Från Israels grundande och fram till den 21 februari 2001 var shariadomstolarna en avdelning 

inom religionsdepartementet och blev därefter en avdelning inom justitiedepartementet. 

Shariadomstolarnas ansvar är dock begränsat till familjlagstiftning såsom våld inom familjen 

sedan 1991, reglering av egendom inom familjen sedan 1973, arv sedan 1965 (dessförinnan 

reglerades detta av vanliga israeliska domstolar), äktenskap, skilsmässor, underhåll, vårdnad 
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om barn eller besöksreglering efter skilsmässor, husfrid, förvaltning av egendom tillhörande 

bortgångna utan arvingar och konverteringar till islam.36 

 

Iad Zahalka är chef för shariadomstolarna i Israel. Han är 38 år gift och har fyra barn. Släkten 

Zahalka består av cirka 1500 människor. Vi träffas på hans kontor i shariadomstolen i Bakka 

som är ett arabiskt samhälle i Israel med 25000 invånare. 

 

Utifrån ser domstolsbyggnaden oansenlig ut men innanför dörrarna är det elegant möblerat i 

mörkt trä och marmorgolv. Efter att ha passerat den vanliga säkerhetskontrollen och gått 

igenom en metalldetektor, som sköts av ett lokalt arabiskt vaktbolag, tar i Iad Zahalka emot 

mig på sitt kontor. Han är klädd i marinblå kostym, ljusblå skjorta och gulrandig slips. Efter 

en kort presentation där jag också mer ingåenden berättar vad det är jag gör ger Iad Zahalak 

en mer detaljerad bild av sig själv och Israels shariadomstolar.  

 

Iad Zahalka är jur.kand. från Tel Avivs universitet och fil.mag. i statsvetenskap, offentlig 

förvaltning, från Jerusalems universitet. Nu arbetar han på sin doktorsavhandling. Den ska 

behandla shariadomstolarna i Israel och lägger tonvikten på vad som kan upplevas som en 

paradox. Shariadomstolarna i ett judiskt demokratiskt land. Zahalka vill genom sin avhandling 

peka på den dynamik mellan de olika instanserna såsom, Knesset och Högsta domstolen å ena 

sidan och shariadomstolarna å andra sidan, som gör det hela möjligt. 

 

E.G. Hur många  shariadomstolar finns det i Israel? 

I.Z. Det finns 8 regionala domstolar och en domstol för överklagan. Shariadomstolen för 

norra regionen ligger i Akko, sedan finns det en i Haifa, en i Nazareth. Den här i Bakka är för 

befolkningen i Wadi Ara, sedan finns det en i Taibe för den centrala regionen, en i Jaffa för 

Tel Aviv, i Jerusalem för Jerusalem, och en i Ber Sheva för befolkningen i den södra 

regionen. 

E.G. Vad använder ni för muslimsk lagskola? 

I.Z. … Det intressanta är att muslimer i Israel egentligen identifierar sig med den Shafitiska 

skolan, men den turkiska sultanen som styrde i regionen fram till 1920 var Hanafit. Därav 

kom alla religiösa lagar som instiftades i regionen att vara Hanafitiska. Dessa kom sedan att 

                                                 
36 http://www.justice.gov.il/MOJHeb/BatiDinHashreim/ 07-05-04 
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överföras till det brittiska mandatet och sedermera av staten Israel. Därför använder sig alla 

shariadomstolar i Israel av den Hanafitiska lagskolan trots att de egentligen är Shafiter…  

[Zahalka menar att den domstolen som har flest fall att hantera är den i Jerusalem.] 

I.Z …Där finns israeliska araber och Jerusalems araber som är medborgare i Jerusalem men 

inte i Israel och så finns det jordanska medborgare. Alla dessa vill dock ha sina fall hanterade 

i israeliska shariadomstolar så att domslutet blir giltigt i Israel och så att de israeliska 

myndigheterna upprätthåller domsluten om det gäller underhåll eller bodelningar eftersom 

shariadomstolarnas beslut i Israel har både makt och status. Så i Jerusalem är det upp till 3500 

fall per år till skillnad från Tel Aviv där den minsta muslimska gruppen i Israel bor och inte 

mer än 500 till 600 fall per år hanteras.  

E.G. Känner du att ni har en status likvärdig de rabbinska domstolarna i Israel? 

I.Z. Jag kan säga att våra status är starkare än de rabbinska domstolarna. Dels på grund av att 

vår legitimitetsgrund enligt lagen ger oss rätt att förvalta all lagstiftning som är knuten till 

civilrätt hos den muslimska befolkningen i Israel där våra befogenheter enligt lagen är större 

än vad de rabbinska domstolarna har. Paragraf 51 som britterna tog över efter den turkiska 

sultanen ger alla religioner rätt att förvalta sin civila lagstiftning men till den paragrafen lades 

paragraf 52 som utökade rättigheterna för den muslimska befolkningen. Dessutom har vi rätt 

att döma i frågor om underhåll, förmyndarskap och vårdnad om barn. Rabbinska domstolar 

har bara rätt att fastställa äktenskap och skilsmässor i de övriga frågorna krävs det ett formellt 

tillstånd av myndigheterna. Man ska också komma ihåg att den judiska befolkningen i Israel 

är delad mellan religiösa och icke-religiösa och världsbilden mellan dess grupper skiljer sig 

från varandra. I den muslimska befolkningen i Israel finns inte det problemet. Muslimer 

förhåller sig till religionen som en central del av livet och en viktig del av samhället i sin 

helhet. Därför är shariadosmtolarnas status i det muslimska samhället inte ifrågasatt på samma 

vis som det rabbinska domstolarna i det judiska samhället. 

E. G. Tror du att religionen har fått betydelse för muslimer i Israel också på grund av att de är 

i minoritet i Israel? 

I.Z. Utan tvekan. Varje grupp som känner sig instängd, förtryckt eller särbehandlad oavsett 

om det verkligen är så eller ej samlas kring vad som är gemensamt för gruppen. Känslan som 

den arabiska gruppen i Israel har leder till att den samlas kring vad som är gemensamt som i 

detta fall religionen… 

 E.G.  Om jag förstår rätt så är du chef för alla shariadomstolarna i Israel. Vem är det som 

nominerat dig? 
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I.Z. Det finns en lag som kallas Qadilagen där det är faststället hur nomineringar ska 

genomföras. Där står det att justitieministern genom samråd med ordföranden för 

shariadomstolen för överklagan ska utnämna en chef för shariadomstolarna. Chefen för 

shariadomstolarna har som uppdrag att hantera shariadomstolarnas administration. 

E.G. Det betyder alltså att du är tillsatt av staten? 

I.Z.  Absolut. Jag är tillsatt av justitieministern och staten betalar min lön. Shariadomstolarna i 

Israel är en del av landet juridiska system…  

E.G. Det bör dock finnas en konflikt. Sharia kommer ju ursprungligen från Gud och den 

allmänna lagstiftningen är skapad av människor som kan göra fel. Vad händer om du i 

shariadomstolen behöver godkänna något som enligt israelisk lagstiftning är förbjudet som 

exempelvis bigami? 

I.Z. Det finna tillfällen då sharialagen och den allmänna lagen strider mot varandra. 

Månggifte, äktenskap med minderårig eller skilsmässa utan hänsyn till kvinnan. Visserligen 

har myndigheterna fastställt att varje människa ska kunna leva med den familjlagstiftning som 

är i enlighet med individens religiösa övertygelse, men om beslut fattas som bryter mot 

landets lagar så straffas de som bryter mot lagen. Skulle exempelvis en man som vill gifta sig 

med två fruar komma till shariadomstolen med ett färdigt avtal som enligt Qadin kan 

godkännas så blir äktenskapet godkänt av shariadomstolen. Utanför shariadomstolen väntar 

honom det israeliska rättsväsendet.  Mannen som har haft sin bröllopsfest, gift sig med en 

kvinna som enligt israelisk lag är minderårig och fått det godkänt av shariadomstolen är ändå 

israelisk medborgare och måste följa landet lagar. Utanför shariadomstolen väntar honom den 

israeliska lagstiftningen som kommer att väcka åtal mot honom för att han brutit mot israelisk 

lag. Så å ena sidan är det shariadomstolarnas rättighet och ansvar att tillåta äktenskapet och å 

andra sidan är det israeliska rättsväsendet ansvar och skyldighet att väcka åtal för att personen 

i fråga brutit mot israelisk lag.  

E.G. Men hur får de israeliska myndigheterna vetskap om att det föreligger misstankar om 

brott? 

I.Z. Det kan komma från shariadomstolarna som i princip är skyldiga att rapportera 

lagöverträdelser. Vi är även förpliktigade till och delaktiga i att upprätthålla den israeliska 

lagen. Men de flesta klagomålen kommer från dem som missgynnas. Det kan vara den första 

hustrun som inte accepterar att mannen gifter sig en gång till. Eller föräldrar till en minderårig 

flicka som inte vill att hon ska gifta sig. 

E.G. Upplever du att israeliska myndigheter begränsar ert utrymme och lägger sig i för 

mycket vad det är ni håller på med? 
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I.Z. Det är vad min avhandling handlar om. Det finns i princip två förhållningssätt. Den ena 

anser att man bör lägga sig vad de religiösa domstolarna ägnar sig åt och det andra att de bör 

kunna agera så autonomt som möjligt. Dessa förhållningssätt hittar du både på 

justitiedepartementet och inom Israels högsta domstol. Det är självklart att inblandning i 

systemet inte är önskvärt eftersom den israeliska lagen har bestämt att de religiösa 

domstolarna ska avgöra familjerätt. En inblandning blir därmed ett ifrågasättande av tidigare 

beslut. Det är något som stör medborgarens förvissning och trygghet därför är det inte 

önskvärt. Om det sker en inblandning i de religiösa domstolarnas verksamhet som ifrågasätter 

deras oberoende kan man ju i princip lika gärna lägga ner dem. Jag måste hela tiden värna om 

medborgarnas rätt till att få sina familjerättsliga frågor prövade i religiösa domstolar. Israel 

skulle en vacker dag kunna bestämma att man vill gå mot total sekularisering som i 

exempelvis Frankrike, men Israel kan inte göra något sådan just för att landet definierar sig 

som ett judiskt land vilket innebär att man lägger stor vikt vid religionen. Därmed har man en 

skyldighet att även tillgodose andra religioners behov.  

E.G. Var ligger spänningsfältet? Är det mellan judendomen och islam eller är det mellan 

sekulärt och religiöst? 

I.Z. Det är mellan sekulärt och religiöst inte mellan judendom och islam. Det finns 

kvinnorörelser som uppmanar till en sekularisering av det religiösa rättsväsendet. Vi tvingar 

ingen att vara muslim. Vill du vara muslim är du välkommen och vill du inte kan du låta bli. 

Men om vi är muslimer och vill ha ett rättsväsende i enlighet med vår tro så måste det följa 

den religiösa lagstiftningen. För om inte så raserar vi den grund systemet vilar på. 

E.G.  Jag vill försöka vidga cirkeln med ett påstående. Den muslimska israeliska medborgaren 

skulle uppleva att hans identitet ifrågasätts om shariadomstolarnas status skulle ifrågasättas? 

I.Z. Absolut ja. Jag kan ge dig ett exempel. En muslimsk kvinnorörelse har lyckats 

genomdriva en lag som gör det möjligt för kvinnor att välja mellan civil och religiös domstol 

när det gäller kvinnans status i familjen. 2001 antog Knesset den lagen som gav muslimer 

möjligheten att välja mellan civil och religiös domstol. Kvinnorna hoppades att muslimer 

skulle springa till de civila domstolarna… Men när människor insåg att de civila domstolarna 

inte förstod deras behov och problem eller deras förhållningssätt till traditioner och religionen 

så återvände de till shariadomstolarna… 

E.G. Låt oss då säga att shariadomstolen har fastställt ett visst underhåll som mannen ska 

betala för sina barn. Han vägrar. Vad gör ni då? 

I.Z.  Jag vänder mig till de israeliska myndigheterna som gör det man i allmänhet gör för att 

lagen ska efterlevas. Det går också att vända sig till den israeliska försäkringskassan som kan 
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utbetala en underhållsgaranti i enlighet med israelisk lag och sedan blir det försäkringskassans 

sak att jaga den skuldsatte. 

E.G. Hur blir man Qadi i Israel?  

I.Z. … Fram till år 2002 så var villkoren för att kunna ansöka om att bli Qadi att personen var 

muslim, över 30 år gammal och kände till den muslimska lagen. Det fanns inga prov eller 

liknande vilket ledde till att människor med tunn utbildning blev Qadi. Från 2002 skedde en 

stor förändring. Den som ansöker måste vara juristutbildad med yrkeserfarenhet vilket innebär 

att personen i fråga måste ha arbetat som advokat i Israel över fem år och vara godkänd av det 

israeliska advokatsamfundet. Det kan också vara en person som innehar en hög religiös 

utbildning vilket betyder att han har en akademisk examen i islamska religiösa studier.  Det är 

nu mera en Israelisk lag… Dessutom måste personen i fråga klara ett test i skrift som 

utnämningskommittén sammanställt. Kommittén består av ordföranden för 

shariadomstolarnas högsta instans som är muslim, en knessetledamot och en muslimsk 

advokat…  

I.Z.  Vi är en del av landet Israel. Vi följer lagen. Jag är mötespunkten mellan den religiösa 

och den allmänna lagstiftningen. Jag försöker överbrygga motsättningar och förhandla mellan 

Qadi och andra faktorer som engagerar sig i individens rätt och statuts. Jag tycker att det flätas 

samman på ett fint vis.  Det finn alltid olika åsikter. Men jag försöker alltid finna den punkt 

där den religiösa lagstiftningen bevaras men där den allmänna ordningen och lagstiftningen i 

landet respekteras för allmänhetens bästa. Man måste se till den allmänna lagen och hitta de 

punkter där det går att samarbeta och finna lösningar i samförstånd. 

 

2.5. Sammanfattning shariadomstolarna i Israel 

Shariadomstolarnas status i Israel kan ses som ett resultat av en historisk verklighet där Israel 

ärvt tidigare lagstiftning upprättad av turkar och britter. Men det är också ett resultat av att 

Israel definierar sig som judisk stat och därmed anser att rabbinska domstolar har legitimitet 

även om det är något som kritiserats hårt av den allmänna opinionen. Den demokratiska 

framförhållning som Israel vill påvisa skulle naturligtvis behöva ifrågasättas om bara en av 

landets religioner gavs möjligheten till att hantera familjerätten inom ramen för religiösa 

domstolar. Det är dock uppenbart att shariadomstolarna i Israel och de israeliska 

myndigheterna funnit en form för samarbete där det är lika uppenbart att shariarätten får 

kompromissa med det sekulära samhällets värderingar. Iad Zahalka kan därmed ses antingen 

som brobyggare vars uppgift är att finna ett utrymme för shariarätten i ett modernt samhälle 



 31

vars strukturer han värnar om eller ett verktyg som Israel använder för att ”avislamisera” 

islam. Det faktum att domstolarna tycks vara välbesökta vittnar under alla förhållanden om att 

ett behov finns för shariarätten bland Israels muslimer och att ett sådant utrymme ges. 

 
För den del av IR som identifierar sig med MB, anser att islam bör regera och shariarätten 

användas i sin helhet är förmodligen det israeliska systemet ytterst bristfälligt. För Sayyid 

Qutb som anses vara MBs första riktiga ideolog, vars tankar ledde till rörelsens radikalisering, 

är det israeliska systemet förmodligen förkastligt (Qutb 2000:3). Qutb förtydligar sin syn på 

andra system än sharia då han kräver att varje människa ska acceptera sharia utan något 

ifrågasättande och dessutom ta definitivt avstånd från alla andra lagar eller lagsystem 

(Qutb1964:36).  
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3. Sayyid Qutb och hans litteratur  

IRs ideologi i Israel beskrivs som identiskt med den i det Muslimska Brödraskapets (MB) 

mittfåra (Tal 2000:2). Dessutom anses Sayyid Qutb vara den som betytt mest för 

formuleringarna av det tankegods som legat till grund för MBs ideologi i synnerhet och 

politisk islam i allmänhet (Mitchell 1969:x, Shepard 1996:ix). Då jag dels har påpekat detta i 

kapitel 1.2. ”Syfte och frågeställningar” och dels använder Qutbs tolkning av islam i mina 

intervjuer vilket jag förklarar i kapitel 1.3. ”Metod och material” ser jag anledning till att kort 

presentera Sayyid Qutb och hans texter innan intervjuerna presenteras. 

 

Sayyid Qutb föddes 1906 och växte upp i en miljö av motsättningar mellan egyptiska 

jordbrukare och brittisk kolonialism. Trots att familjen var förhållandevis välbärgad fick 

fadern sälja delar av jorden på grund av de svåra ekonomiska förhållandena i Egypten. Som 

trettonåring skickades han till Kairo för vidareutbildning (Shepard 1996:xiv, Qutb 2004:7). 

Det var inte svårt för Qutb att identifiera den ”onde” i den omgivning där britterna ockuperade 

Egypten den mesta tiden av Qutbs uppväxt.  

 

För att undvika arrestering lämnade Qutb Egypten 1948 och begav sig till USA (Gardell 

2005:71). Qutbs tid i USA 1948-1950 ska ha varit starkt danande för hans attityd till det 

individualistiska, materialistiska och kapitalistiska (Tripp 1994:158). Hans samarbete med 

MB ska ha börjat strax efter hans återkomst från USA vilket också ska ha varit en vändpunkt i 

hans politiska och intellektuella liv. För MB innebar Qutb den förste sanne ideologen inom 

organisationen vilket omedelbart ledde till en radikalisering av hela den muslimska rörelsen i 

Egypten (Qutb 2000:3). 

 

December 1954 hängdes sex av sju medlemmar ur MB i Kairo dömda för konspiration. MBs 

dåvarande ledare Hassan Ismail Hudaybi fick livstids fängelse. Qutb blev arresterad men var 

så pass sjuk att han inte var närvarande i domstolen då han juli 1955 dömdes till femton års 

fängelse. Från denna tid och framåt kom Qutb att tillbringa det mesta av sitt liv i fängelse 

undantaget korta perioder av frihet innan han avrättades 1966 (Qutb 2000:7, Tripp 1994:160-

165).  
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Qutbs ambition var att få ut islam ur jahili och dess påverkan för att slutligen förtränga jahili 

från världen och grunda en homogen ideologi (Tripp 1994:171-172). Han krävde en total 

underkastelse utan ifrågasättande. Med tro kunde allt lösas. Dessutom var den 

förutsättningslösa tron grunden för förträngandet av jahili (Tripp 1994:169). 

 

Den politiska ambitionen handlade enligt Qutb om att skapa harmoni i världen som genom 

sanningen skulle genomgå radikala förändringar (Tripp 1994:166).  Genom ett socialt och 

politiskt agerande skulle varje individ kunna ta sig ur känslan av förtryck. Och om varje 

individ tog sitt ansvar och agerade inom sitt område skulle sakta men säkert jahili förträngas 

och det muslimska samhället etableras (Tripp 1994:175). 

 

Social Justice in Islam var Qutbs första verk vilken beskrev islam som en allomfattande 

politisk social ordning. Boken skrevs 1948 och kom sedan att publiceras i fem nya upplagor 

under hans liv.  

 

Den sociala rättvisan inom islam ska enligt Qutb instiftas med hjälp av skatter. Detta innebär 

att islam till skillnad från de nämnda systemen låter människor utöva sin religion mot en extra 

avgift. Lämnas personen ifred att mot betalning fortsätta utöva sin religion menar Qutb att han 

med tiden kommer att inse att islam uppnått den perfekta balans mellan människan och Gud 

som andra religioner misslyckats med att åstadkomma (Qutb 2000:119). Islam bör enligt Qutb 

regera över hela världen och alla erbjudas fullständig jämställdhet om de väljer islam 

alternativt en humanitär behandling om de väljer krig (Qutb 2000:200). I det ingår att de som 

riskerat samhällets generella säkerhet ska straffas med att avrättas, korsfästas, få sina händer 

och fötter amputerade och därefter utvisas från landet. Allt detta för att bevara balansen 

mellan individens ansvar och samhällets skyldighet att värna om individens säkerhet 

(Qutb:2000:92).  

 

Milestones publicerades november 1964 ett par månader efter att Qutb tillfälligt släppts ur 

fängelset (Sivan 1985:26).  Verket som smugglats ut ur fängelset hittades hos varje arresterad 

millitant vilket ledde till att Qutb utnämndes till de islamiska revolutionärernas chefsideolog 

(Gardell 2005:72). 

 

I Milestones kräver Qutb att varje människa ska acceptera sharia utan något ifrågasättande 

och dessutom ta definitivt avstånd från alla andra lagar eller lagsystem (Qutb1964:36). 
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Utmaningen är jahili som måste bekämpas både i teori och praktik (Qutb 1964:38). Islam 

tvingar dock inte människor att acceptera tron men vill däremot skapa en miljö fri från 

störande moment som ska ge individen möjligheten att välja själv. Därför har islam 

ambitionen att undanröja alla förtryckande politiska system som begränsar människan 

möjligheter till att göra ett fritt val (Qutb 1964:56). Inget politiskt system eller liknande ska 

hindra någon från att predika islam och skulle något sådant förekomma ska han eller det 

bekämpas antingen till dess död eller underkastelse till islam (Qutb 1964:57). Dessutom ska 

alla system verka underställda Guds auktoritet. Först då är människan fri under ett enande 

universellt system (Qutb:1964:61). Vilka är då dessa jahili-samhällen som ska bekämpas för 

att ge individen möjligheten till göra det rätta valet? Jahili-samhällen är alla samhällen som 

inte är muslimska och mer specifikt alla samhällen som inte underställer sig den rätta tron, 

dess idéer, gudstjänster, ritualer och rättsliga föreskrifter. Detta leder till slutsatsen att alla 

existerande samhällen i världen är jahili (Qutb 1964:80). Sharia ska omfatta allt i en 

människas liv (Qutb 1964:107). Filosofi, psykologi och historia är ämnen som influerats av 

jahili och är därmed i konflikt med islam (Qutb 1964:110).  

 

I och med att IR fick 76 procent av rösterna i Umm al-Fahm i kommunalvalet 1998 kan 

staden ses som IRs kanske starkaste fästen i Israel.37 Det var för mig anledningen till att söka 

mig till Umm al-Fahm och försöka utröna vad Sayyid Qutb har för betydelse idag för 

människor som identifierar sig med IR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
37 Klein Jossi ”The other Israelis”, Haaretz. 02-07-03. 
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4. Intervjuer 
I kommande kapitel presenterar jag de intervjuer som jag gjort i Umm al- Fham och i Tel 

Aviv. I båda fallen är personerna jag samtalar med samlade på ett ställe och intervjuerna görs 

i grupp. Jag visste själv inte vem jag skulle möta annat än kontaktpersonerna för vilka jag 

uttryckt önskemål om att respondenterna ska identifiera sig med IR i Israel. Även valet av 

plats för intervjuerna gjordes av kontaktpersonerna. Meningen med intervjuerna var att 

fokusera på Sayyd Qutbs tolkning av islam genom att resonera kring termerna bila kayfa, 

da‘wa, jihad, jahili och taghhyir al-munkar,38 och på så vis få en förståelse för hur 

intervjupersonerna förhåller sig till sin religion. 

 

4.1. Intervju i Umm al- Fham 
Torsdag 10 maj 2007 begav jag mig till Umm el-Fahm. Staden har 40000 medborgare och är 

den näst största arabiska staden i Israel. Husen ligger spridda utmed den ena av två sluttningar 

som bildar dalgången Wadi Ara där huvudvägen mellan kusten och Galiléen drar fram. Ju 

längre upp i staden man kommer ju smalare och krokigare blir vägarna. Det är som om 

gatorna byggts ut där de fått plats mellan husen snarare än att vara ett resultat av en medveten 

och genomtänkt stadsplanering. En chaufför som stannat för att köpa lite grönsaker från ett 

stånd vid vägkanten korkar igen trafiken fullständigt och allt står stilla tills han med 

ursäktande gester och snabba steg återvänder till bilen jagad av signalhorn som ger uttryck 

andra bilisters missnöje. I en enkel byggnad långt upp i staden ligger biblioteket. Det är där 

jag träffar personerna som Muhanad Mustafa samlat ihop. Inne i biblioteket är det förutom vi 

fyra bara beslöjade kvinnor undantaget bibliotekarien som är en ung flicka med utsläppt hår 

klädd i t-shirt och jeans. Jag undrar om avsaknaden av män på biblioteket beror på att de inte 

läser eller att det är mitt på dagen och att männen därför arbetar. Samtidigt vet jag att 

arbetslösheten bland muslimer i Israel är 11,9 %.39  

 

De respondenter som Muhanad Mustafa samlat för samtal i biblioteket är. Dr Hasan Sanallah 

som är PhD från Portmouth University 33 år gift och har en dotter. Han åkte till England 1997 

                                                 
38 Betydelsen av termerna förklarar jag i kap 1.2. ”Syfte och frågeställningar”. 
39 The Central Bureau of Statistics ”The Muslim Population in Israel on the Eve of the Feast of the Sacrifice”.  
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och kom tillbaka 2002. Dr Raid Fathi Jabareen som är PhD från Aberdeen University 35 år 

gift och har ett barn och Muhanad Mustafa som är 30 år doktorand vid Haifas Universitet och 

som jag fick kontakt med genom As´ad Ghanem som är doktor i statsvetenskap vid Haifas 

Universitet. Personernas politiska åsikter visste jag inget om innan intervjun annat än att de är 

aktiva på olika vis i IR i Israel. Dessutom fick jag veta att på grund av deras långa utbildning i 

England samtalade de gärna på engelska eftersom min arabiska inte räcker till, undantaget 

Muhanad Mustafa som inte hade några problem med att samtala på hebreiska. Därför förs 

samtalet delvis på hebreiska delvis på engelska. 

Hassan Sanallah=HS, Raid Fathi Jabareen=RFJ, Muhannad Mustafa=MM. Eli Göndör=EG. 

Jag har översatt från hebreiska och engelska. 

 

Efter en kort introduktion från min sida där jag klargjorde att jag ville samtala om Sayyid 

Qutbs tolkning av islam påpekade jag även att muslimer i Israel till skillnad från andra länder 

i området inte emigrerar. 

R.F.J. Jag har läst många av Sayyid Qutbs texter och jag tror att man måste placera honom i 

sitt historiska sammanhang för att förstå honom rätt. På den tiden 1951, om du frågar vilken 

egyptier som helst så vet dom att det är en revolution där ute. Frågar du vem som styr så får 

du svaret…låt mig vara objektiv…så skulle 70 procent av egyptierna säga. Det är 

Brödraskapet som regerar. För de var mycket starka och fanns överallt. Och som jag förstått 

det så förekom det kontakt mellan Brödraskapet och de egyptiska officerarna. Med tiden blev 

allt ändrat. Sayyid Qutb och många andra med honom blev fängslade. Precis sådan är känslan. 

Ni bad oss hjälpa er eller åtminstone ge er vårt stöd under revolutionen mot kungen i Egypten 

och vi var där och gav er vårt stöd. Nu vänder ni oss ryggen och varken tillfrågar oss eller 

diskuterar med oss. Jag försöker klä mig i Sayyid Qutbs kläder….Det var Feisal från 

Saudiarabien som ringde Nasser i Egypten och frågade honom vad gör ni med denna tänkare. 

Ni kan inte bara döda honom. Sayyid Qutb var en mycket stor tänkare även om man tar 

hänsyn till litteratur så var han en stor tänkare och författare av sin tid. Sayyid Qutb blev 

skickad till fängelse och enligt min mening tänkte han inte objektivt. Min åsikt är att Sayyid 

Qutb utanför fängelset inte är samma person som Sayyid Qutb i fängelset. Om du läser 

exempelvis Social Justice in Islam Al-‛Adala al-ijtima´iyya fi i-islam så kommer du att se att 

det sker en förändring under hans tid i fängelse. Vi är alla människor. När jag läser Qutb så tar 

jag i beräkning att han suttit i fängelse och att detta är texter skrivna av en man som känner 

sig djupt orättvist behandlad. När han skrev använde han sitt förnuft och sin hjärna men 

uttryckte också vad som fanns i han hjärta. Beträffande jahili så finns det inte i dagens 
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samhälle. Vi kan inte säga att vi lever i jahili för det första för att det är en terminologi från 

Koranen som tillhör Profetens tid. Vi kan inte anpassa den till våra dagar bara för att en 

regering inte inför sharia och muslimska regler. Dock tror jag att mycket måste ändras i 

världen i allmänhet och den muslimska och arabiska världen i synnerhet. Jag tror fortfarande 

islam kan se sin plats i världens lagsystem men det finns ingen plats för islam internationellt. 

E.G. Du menar att ni inte är erkända? 

R.F.J De erkänner oss inte och även om de säger att de gör det så är det  bara ord och inget 

erkännande av sharia. Jag tror att från den stund Profeten Muahmmad började sin Da‘wa på 

fredlig väg så måste muslimer över allt i världen följa Muhammad steg för steg. Det är 

mycket tydligt att man inte kan vidareföra sitt budskap om nåd, fred och rättvisa för hela 

världen genom att använda våld. Men om vi tar Sayyid Qutbs fall så var hans situation helt 

annorlunda. Frågar en person som befinner sig i en katastrofal situation så lovar jag dig att 

hans svar skiljer sig från den som lever i ett normalt tillstånd. 

E.G. Jag har precis varit och besökt Zahalka i Bakka. Upplever ni att de shariadomstolar som 

finns här tillfredställer era behov som muslimer eller vill ni ha något annat? 

R.F.J Ja shariadomstolarna här i Israel befattar sig bara med  familjerätt och det räcker inte. 

E.G. Så vad bör ni då göra i ett samhälle där ni upplever att ert utrymme är för begränsat? 

R.F.J Det finns två vägar. Det ena är att försöka att på intern väg tillämpa sharia. Låt oss säga 

att det föreligger en dispyt mellan två personer så kan vi söka upp respektabla individer som 

med hjälp av sharia kan försöka lösa dispyten. 

H.S. Dessutom kan man inte säga att shariadomstolarna i Israel är oberoende. Jag skulle önska 

shariadomstolarna här skulle vara mer oberoende. Shariadomstolarna här är också till viss del 

manipulerade av regeringen. Vi skulle behöva autonomi när det gäller sharia och islamska 

domstolar. 

E.G. Om vi går vidare med de övriga termerna? 

H.S. jag vill bara tillägga beträffande jahili att det är en term som vi inte längre använder oss 

av i det Muslimska Brödraskapet. Det är nu mera en term som används bland salafirörelser. 

Vi upplever inte att vi lever i ett jahilisamhälle vi anser att vissa delar inte följer den rätta 

vägen men det är inte jahili,  det är att inte följa den rätta vägen. 

E.G. Men hur ska man då ändra på det som är fel? 

H.S. Genom predikan da‘wa fredlig predikan. 

E.G. Men då har ni en riktig kamp ändå. För som muslimer här i Israel har ni dessutom att 

göra med den bäst utbildade muslimska befolkningen i Mellanöstern. 
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H.S. Visserligen men vi i den Islamska Rörelsen här i Israel har ett speciellt program för hur 

man ska få människor att återgå till religionen. Vi har vår egen utbildning och vårt eget 

system. Vi vill inte tvinga oss på samhället eller döma det. Vi vill bara predika för att få 

människor att återvända. 

R.F.J. Det är en väldigt viktig punkt. Vi tror inte att vi kan ta över Guds plats. Det är mycket 

viktigt att påpeka att vi alltid tänker på vad regeringen har för avsikter och ibland har vi inget 

val. Det kan vara så att du bara har tre val men att du inte tycker något av dem är bra. Det 

behöver inte vara för att det du vill göra inte är legitimt utan det kan bero på att den israeliska 

regeringen kan misstänka att det vi gör innebär att vi har andra syften än vad som egentligen 

gäller. 

H.S. Regeringen är hela tiden misstänksam mot oss oavsett vad vi gör och därför måste vi 

vara väldigt försiktiga. Så vi tänker alltid mer än en gång på våra handlingar innan vi 

genomför dem. 

E.G. Är det för att inte riskera det tillstånd som ni befinner er i? 

H.S. Ja. 

H.S. Regeringen kan inte förstå vår speciella situation i det här landet. 

E.G. Vad är det som är speciellt här? 

H.S. Vi är annorlunda här. Vi är inte Salafi eller som det Muslimska Brödraskapet i Egypten. 

E.G. Du har talat om för mig vad ni inte är. Tala om för mig vad ni är. 

H.S. Jag försöker säga att vi inte är som andra. Här försöker vi exempelvis inte att skada 

staten. Vi går in där myndigheterna inte räcker till och erbjuder vårt samhälle det staten inte 

förmår. Vi är som de svarta muslimerna i USA. Ursäkta mig att jag går in på politik här. Men 

det finns mycket fördomar här om muslimer. Vi fyller en social roll i det här landet som 

innebär att försöka överbrygga de sociala skillnaderna och minska fördomarna mot oss. Staten 

förstår inte vad vi gör utan tror att vi har för avsikt att bryta oss ur och skapa självständighet. 

Det gör oss i deras ögon till en säkerhetsrisk. 

R.F.J. För att återgå till din fråga om varför muslimer i Israel inte lämnar Israel. Jag tror att 

huvudorsaken till det är att oavsett om det varit en vänster eller höger regering i Israel så har 

de alltid sagts att Israel är en judisk stat. Som arab och muslim medveten om att mina rötter 

sitter väldigt djupt i detta land blir jag provocerad av påståendet att detta skulle vara ett 

judiskt land. När jag hör att detta är ett judiskt land så ger det mig styrka att stanna här. 

[En kortare ordväxling om motiven för att stanna får mig att ställa frågan om huruvida 

respondenterna ser Israel som waqf.] 
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R.F.J förståelsen av waqf inom islam…och detta är min personliga åsikt och många lärda 

muslimer med mig. Jag tror inte att allt av det historiska Syrien är waqf. Men principen är 

ändå att det mesta av det historiska Syrien är ett viktigt och heligt område i den muslimska 

världen som muslimer måste offra sig för.  

E.G.Vad är waqf. Är Tel Aviv waqf? Är Haifa waqf? Var börjar waqf och var slutar det? 

H.S. Jag kan inte svara på det. Angående terminologin waqf finns det ingen konsensus mellan 

de muslimska lärda just nu. Det jag säger nu är min egen uppfattning det är min tolkning av 

Palestina som du kallar Israel. Jag skulle säga att vad som är waqf är knutet till den islamska 

tron. När kalifen Umar ibn Khttab kom till Jerusalem var hans förståelse att detta land 

kommer att vara en odelad stiftelse för muslimer. Även när kalifen uttryckte detta förstod han 

den speciella betydelse landet hade för judar och kristna. Han visste att det fanns kyrkor i 

landet och att det levde några judar i landet. Så när det gäller generell waqf så har vi moskéer 

olika landområden som är till för muslimer och vi har många olika typer av waqf i det här 

landet. Så den islamska förståelsen är att vi inte kan överlåta detta land till någon främmande 

regim. 

 H.S. Vad regimen här egentligen tror är att vi försöker plantera fundamentalistiska tankar i 

våra barn så att de blir en sovande cell. Att på grund av vår utbildning så kommer de i 

framtiden finnas människor med fundamentalistiska tankar i varje judisk stad. 

 

[Det blir under samtalets gång uppenbart för mig att personerna åtminstone delvis känner sig 

hotade av de israeliska myndigheterna. Så jag undrar hur känslan av att var hotad påverkar 

den muslimska identiteten.] 

 

M.M. Det förekommer en diskussion mellan de olika grupperna inom det palestinska 

samhället. En del lägger tonvikten vid sin religiösa identitet och en annan del lägger tonvikten 

vid nationella delen av sin identitet och en tredje grupp som jag tror är marginell tonvikten vid 

den medborgliga delen. Jag tror att den religiösa muslimska delen inte går att skilja från den 

nationella identiteten hos araberna i Israel. Jag anser att dessa två för min del, den religiösa 

och den nationella måste höra ihop. 

E.G. Men varför är religionen så viktig? 

H.S. När du bor i Israel hör du hela tiden araber judar. När du bor i England så hur du infödda 

och invandrade. I Israel lever många judar. Det är judar som kontrollerar landet. Och det är ett 

faktum som inte går att ignorera. Man diskuterar exempelvis i Knesset vad det innebär att 
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vara jude och det är en faktor som väcker diskussionen bland oss om vem som är muslim. Jag 

är inte bara arab utan även muslim. 

E.G. Skulle det då innebära att om Israel inte längre definierade sig som en judisk stat att ni 

då skulle bli mindre muslimer? 

H.S. Inte vad det gäller den dagliga fromheten som böner och liknande. Absolut inte. Men 

ifråga vårt politiska förhållningssätt så tror jag det. Det gäller även det sociala livet. Den 

grupp som står för det förflutna och kämpar för våra rättigheter i det här landet är den IR. Det 

finns många byar varifrån befolkningen blivit utdrivna. För oss är det en del av waqf och den 

IR kräver av myndigheterna att återföra egendomarna till oss och låta människor återvända till 

dessa byar. Det i sin tur gör det även till en säkerhetsfråga och politik. 

J.F.R För att återgå till din fråga om muslimer här skulle bli mindre aktiva om landets 

karaktär skulle förändras så tror jag att det skulle bli så. 

M.M. Jag tror att det den IR består av två parametrar. Den ena är det allmänna uppvaknandet 

av islam i den arabiska världen och den andra är den israeliska kontexten. Jag håller inte med 

dem som påstår att den islamska rörelsen utvecklades utanför den israeliska sammanhanget. 

Både dess innehåll, ideologi och förhållningssätt påverkades av den israeliska kontexten. Den 

IR dilemma består av att å ena sidan ta till sig islamska värderingar och sharia men samtidigt 

sätta gränsen innan det blir en konfrontation med den israeliska lagstiftningen. Rörelsen 

befinner sig hela tiden i ett dilemma mellan att bevara den islamska identiteten, Muslimska 

Brödraskapets värderingar och samtidigt inte bryta mot israelisk lag. Jag tror att i valet mellan 

dessa två så har den IR, i ett historiskt perspektiv hållit sig till den israeliska kontexten och 

inte följt den allmänna islamska trenden. Det finns en paradox när det gäller de arabiska 

israelernas status. Att inneha ett israeliskt medborgarskap är en del av kampen för att stanna i 

fosterlandet. Det är paradoxen. Vi måste bevara vår identitet, vår nationella identitet och vår 

religiösa identitet och samtidigt hålla kvar vårt medborgarskap. Vi går mellan dropparna 

mellan identiteten och medborgarskapet och där går religionen in som en faktor. Jag tror att vi 

bara kan bevara vår identitet om vi bevarar vårt medborgarskap. 

M.M En av anledningarna till varför vi stannar här är också att vår närvaro är en del av den 

israelisk arabiska konflikten. Vår närvaro är en kamp om minnet och historien här på platsen. 

En liknande spänning förekommer inte exempelvis i Egypten. Jag vet att om jag flyttar 

härifrån så ger jag den sionistiska historieskrivningen poäng. 

E.G. Men om du lämnar Syrien så ger du poäng till det Syriska Baathpartiet och Syriens 

sekularisering och Syrien kommer att förlora sin muslimska karaktär. Bryr du dig inte om det? 
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M.M  Man måste komma ihåg att i Syrien finns det knappt något demokratiskt utrymme. Där 

är regimen totalitär och ger dig inte möjlighet att kämpa för islamska värderingar. Vi lever i 

en demokratisk omgivning även om vi har en dialog om dess brister. Men vår utveckling som 

araber, utvecklingen av vårt medvetande och utvecklingen av andra arabiska rörelser och den 

Islamska Rörelsen utvecklades som ett resultat och del av den demokratiska omgivning Israel 

erbjuder. 

E.G. Håller ni med honom? 

H.S. Vi är inte välkomna till något annan del av den arabiska världen. Inte i Egypten, Syrien 

eller något annat land heller. Om du skulle göra en undersökning på hur palestinier behandlas 

i Libanon skulle du upptäcka att de inte är tillåten att inneha libanesiska identitetshandlingar 

och det finns en lång lista på vad palestinier inte får göra. När vi ser hur våra palestinska 

bröder i Libanon, Syrien och Egypten blir behandlade, hur det blivit slaktade där och hur 

palestinier i Europa lämnar den traditionella vägen så skrämmer det oss och vi inser att för att 

bevara vår identitet måste vi stanna i detta land. 

M.M  … Jag tror att den islamska diskursen i Israel håller på att förändras. Det finns en linje 

som vill vara en del av den israeliska politiken och är villig delta och följa de spelregler som 

den israeliska demokratin erbjuder. Det vill säga att man försöker utveckla en islamsk diskurs 

som passar den israeliska verkligheten. Det finn en annan strömning som ser sig som en del 

av den globala islamska rörelsen. Den gör det för att den inte har en egen nationalstat. Det vill 

säga i brist på en egen islamsk nationalstat utvecklar den en internationell islamsk diskurs. 

Den gruppen döljer inte att den vill ha en islamsk stat som styrs av en kalif. Det tror jag är ett 

resultat av att de saknar ett land. Jag tror att den Islamska Rörelsen i världen har utvecklats till 

nationella rörelser snarare än internationellt islamska. De leder till att de islamska rörelsernas 

politiska program blivit nationella. Den islamska rörelsen i Syrien har accepterat att den är 

syrisk och har en ett program som är förknippat med Syrien. Många islamska grupper har 

under de senaste årtionden gått från att se sig som en del av en global rörelse till nationell 

lokal rörelse som med ett religiöst budskap kämpar för rättigheterna på det lokala planet. Här i 

Israel är en del av den islamska diskursen omvänd eftersom de muslimska israelerna inte 

känner sig som del av den nationalstat de är medborgare i. Det finns ingen palestinsk stat eller 

muslimsk stat. Vad som finns är Israel som definierar sig som ett judiskt land. Som 

kompensation för saknaden av en islamsk stat söker man sig till den internationella islamska 

rörelsen. Det innebär att trenden hos en del i IR i Israel är tvärt om mot de islamska rörelserna 

i den övriga arabiska världen. 
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E.G. Vilka delar av Sayyid Qutbs lära tycker ni är viktiga och skulle vilja bevara och vilken 

del av han lära tycker ni är fel och oviktigt. 

J.F.R Först och främst kan det vara viktigt att påpeka att den IR i Israel inte ser sig själv som 

en del, eller gren av Muslimska Brödraskapet internationellt. Vi identifierar oss med många 

av deras idéer och tankar men vi är inte en del av eller en gren av Muslimska Brödraskapet. 

De flesta som nu är knutna till Muslimska Brödraskapet både vanligt folk och intellektuella 

föredrar i dag al-Qaradawi framför Sayyid Qutb. 

J.F.R. Det är också viktigt att påpeka att Sayyid Qutbs texter är mer relevanta i ett arabiskt 

muslimskt samhälle som har sharia. Men han är inte relevant i vår situation. 

E.G. Var går gränsen mellan politik och religion? 

H.S. Jag anser inte att det finns någon gräns mellan religion och politik? 

J.F.R. Jag har inte reflekterat över det. Men du sa det själv när du presenterade dig för oss att 

det finns en skillnad mellan kristendomen och islam när det gäller gränsen mellan religion och 

politik. Inom islam är religionen ett sätt att leva och därför måste det politiska systemet följa 

sharia. Tron på Allah är grunden. För att nå målet kan man inte leva under kommunism eller 

sekularism för evigt. Därför har muslimer sitt eget juridiska system. Går man tillbaka till 

Koranen och traditionerna så finner man mycket få påbud som talar om politik. Det som står 

är att rättvisa är en mycket viktig del av islam och det gäller även fred. Ta demokrati som ett 

exempel. Vilken typ av demokrati är det som åsyftas?  Det kan vi fortfarande diskutera. Är 

det den amerikanska, den brittiska, den indiska eller den libanesiska som är den rätta. 

Återigen kan muslimer och islam vara en del av diskussionen. 

M.M Jag tycker inte det är viktigt att tala om islam och politik utan snarare islamska rörelser 

och politik. Idag är den Islamska Rörelsen viktig och populär i Västvärlden och den fyller en 

betydelsefull politisk roll. Det är därför viktigt att diskutera de olika rörelserna och deras 

politik eftersom det förekommer meningsskiljaktigheter mellan de olika grupperna. 

Definitionerna på samhälle, regim och ekonomi varierar mellan de olika rörelserna och det 

blir därför mer korrekt att diskutera de islamska rörelserna och deras politiska program än var 

gränsen går mellan politik och religion inom islam. 
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4.2. Intervju i Tel Aviv 
Moskén Hassan Beq byggdes 1914 av den turkiske guvernören i området Hasan Beq Bazri 

Alaabi. Moskéns skulle tjänstgöra som gudstjänstplats i första hand men hade också som syfte 

att bromsa upp utveckling av det nybyggda judiska samhället Newe Zedek som i snabb takt 

bredde ut sig mot havet och norrut. År 1971 blev moskén muslimsk waqf. 1983 rasade 

minareten och ett renoveringsarbete börjades år 2000 som återupprättade minareten till sitt 

ursprungliga tillstånd (Yahav 2004:39-42). 

 

Onsdagen den 9 maj 2007 träffade jag återigen, imamen i moskén Hasan Beq i Tel Aviv Nwar 

Dakah. Vi satte oss ner på mattorna i moskén för att byta några ord om hur samtalet skulle 

genomföras. De personer jag skulle intervjua var på väg. Intresset för vårt möte var stort bland 

de moskébesökare som tycktes komma och gå mer för att träffas och samtala än för att be. I 

moskéns trädgård serverades te för de som behagade och utspridda i små grupper satt män på 

golvet i engagerade samtal. Nwar åtnjuter stor respekt bland sina medlemmar. Framme i 

moskén samlades männen på en lång linje vända mot mihrab. Nwar ursäktade sig och bad 

mig att sitta kvar tills bönen var över. Han gick fram och ställde sig i mitten av raden av män 

och bönen kunde börja. Kanske var det femtio män som deltog.  

 

Hassan Beq ligger mitt i mötet mellan Tel Avivs varierande miljöer. Söder ut ligger den 

historiska hamnstaden Jaffa där majoriteten av Tel Avivs muslimska befolkningen fortfarande 

bor. Öster ut har det judiska bostadsområdet Newe Zedek renoverats. Norr ut växer höghusen 

och där är storstadspulsen aktiv och engagerad dygnet runt. Väster ut, bara över gatan från 

Hasan Beq ligger stranden där bikinina är små, ölen kall och ömhet mellan människor visas 

öppet oavsett om det är mellan motsatta eller lika kön.  

 

När bönen är över konstaterar Nwar att det vore bättre om vi samtalade på hans väns kontor i 

Jaffa. Där lovade han att det skulle bli lugnare. I Abu Hassans kontor är det enkelt möblerat. 

På väggarna hänger två kalligrafier med texter från sura 2 al- baqara vers 256 och sura 23 a-l 

mu‘minun vers 1-14.  Abu Hasan ropade till någon Jakob ute på gatan som efter en stund kom 

in med både kall och varm dryck till vårt samtal. Sedan satte han sig bakom sitt skrivbord och 

försjönk snabbt i arbeta utan att egentligen visa något intresse för samtalet och jag 

konstaterade att en person fallit bort.  
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 Intervjugruppen i Tel Aviv bestod av Hamis Abulafya 47 år gift och två barn. Han är Jurist 

och publicist i tidningen Maariv.  Nawar Dakah är 34 år gift och har 4 barn och är Imam i 

Moskén Hassan beq. Abed Abu Hassan är affärsman gift för andra gången och har två barn.  

 

Hamis Abulafya=HA, Nwar Dakah=ND, Abed Abu Hassan=AAH, Eli Göndör=EG. Jag har 

översatt från hebreiska till svenska.  

 

H.A.  Sayyid Qutb uppmuntrade individuellt tänkande. Han menade att vi inte är någon flock 

utan individuellt tänkande individer som inte ska följa det som sägs blint. Tänk dig en imam 

som har 200 människor bakom sig som gör det han gör. Plötsligt en dag skulle han vända sig 

om och uppmana alla att dricka öl. Ingen skulle lyssna på honom trots hans status. Varför? Jo 

därför att alla har under en längre tid fått inpräntat hos sig att alkohol är förbjudet. Vem är då 

denne man som tillåter något som alltid varit förbjudet. På samma vis säger Sayyid Qutb, att 

det finns en viss grund och en viss hierarki som fastställer vad som är tillåtet och förbjudet 

inom religionen. Men han uppmanar muslimen till ijtihad vilket innebär en vilja till att hitta 

möjligheter, en uppmaning till individen att anstränga sig. Studera mer, gör analogier, 

jämförelser och använd sin logik. När något inte verkar logiskt eller förståligt ska man gå 

tillbaks till källorna, vända sig till auktoriteterna en gång till och säg att detta får jag inte ihop 

rent logiskt.  Det är vad Sayyid Qutb bidragit med.  

 

Beträffande jihad så stämmer det att det är ett kollektivt åtagande. Det är som att gå med i 

vilken armé som helst i världen där man tar på sig att tjäna ett visst kollektiv i grupp och man 

svär en ed att man inför Gud lovar att försvara sitt fosterland. Kanske finns det 

nyansskillnader men substantiellt är det ingen skillnad mellan vad varje soldat i Väst lovar.  

Det är inte av en händelse som Väst utnyttjade just denna term och det fanns också olika 

faktorer som bidrog till att Väst valde att vantolka just den termen… 

E.G.  Lämna Väst. Låt Väst stanna i Väst. Jag vill veta hur du ser på dessa termer? 

H.A. Jag är en sekulariserad muslim som tror på Gud. Jag har mina gränser. Al-Aksa får 

ingen röra. För Al-Aksa är jag villig att dö. Det kanske låter för extremt för dig men å andra 

sidan om det skulle komma hundra shejker till mig och säga ta din fru och dina barn och gör 

ett terrordåd och vi lovar dig att du kommer direkt till himlen, så skulle jag svara gå och 

knulla och kom tillbaks med kvitto, ursäkta uttrycket. Varför säger jag så? Därför att jag går 
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till Koranen som är ursprunget och där står det du får inte ta en annan människas liv ty det har 

endast Gud rätt att göra.  

N.D. Ursäkta mig Hamis det är inte bara i sura al-mu‘minun utan det är i hela Koranen. Om 

du läser i Koranen så kommer du att se hur ofta det står… 

H.A. Myndigheterna här är inte jahili. Jahili har med kunskap att göra. Den som är ovetande 

är jahel en som helt enkelt inte har kunskapen. Men i samma stund som du har kunskapen och 

ändå inte lever i enligheten med den så har du gått från den rätta vägen. I många fall är det 

jämförbart med hur religiösa judar ser på saker och ting. En ortodox jude kan säga att  se på 

TV är ett avsteg från den rätta vägen.  En religiös jude kommer inte i mindre utsträckning än 

en religiös muslim uppleva en kvinna i baddräkt som oanständigt. Vi försöker finna den 

gyllene vägen där vi inte uppfattas som annorlunda men heller inte går över de gränser som 

finns i alla religioner. Det är inte någon exakt vetenskap. 

N.D. Något beträffande Sayyid Qutb. Qutb säger visserligen att överallt där det finns 

muslimer måste vi göra jihad. Men det är inte vad de flesta lärda säger. Fram till idag betalar 

den muslimska världen priset för Sayyid Qutbs tankar. Vi hittar dem i salafirörelsen, al-Qaida 

och liknande. Hamis sa något mycket sant och rätt när det gäller jihad, det är menat att 

användas mot en fiende som attackerar dig och inte till terrordåd mot oskyldiga. Det är något 

som islam är emot. Alla har rätt att tolka som han förstår. Men det är inte Sayyid Qutb som 

bestämmer vad som är rätt eller fel för oss. Det är Koranen eller sunna. Koranen ger principer 

som går att uttolka med hjälp av sunna och inte med hjälp av Sayyid Qutb. 

E.G.  Men både Koranen och sunna tolkas ju. Vilken tolkning är den man ska följa? 

H.A. Det är alltid Koranen och sunnan som ligger till grund för tolkningen. 

E.G. Jag förstår men jag vill veta vem som är den yttersta auktoriteten för den muslimska 

världen idag. Bin Laden hävdar ju att hans tolkning är den rätta? 

N.D. Vi har ingen auktoritet som står över alla andra idag. Det är kalifen som är den yttersta 

auktoriteten och en sådan finns inte idag. Det är en viktig princip inom islam som man måste 

känna till. Finns det ingen kalif så finns det ingen som har rätt att ändra på något. Det är bara 

kalifen som kan bestämma något sådant. 

H.A. Den instans som trots allt försöker att fylla ut kalifens uppgift är nog ändå Al-Azhar i 

Egypten. Sedan finns det ulama som också gör försök. Det finns även röster i Saudiarabien. 

Enligt min mening är det Egypten och Saudiarabien som leder utvecklingen och den moderata 

linjen. Jag vill återvända till en viktig punkt. Den som har skadat en jude eller kristen kommer 

att straffas på domedagen. 
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E.G. Jag vill försöka att utveckla det ett steg till. Ni lever som minoritet här och ser saker runt 

om kring som ur ert perspektiv är fel. Ni är samtidigt uppmanade till att tillrättalägga det 

felaktiga. Hur löser ni det som religiösa muslimer?  

H.A. Det varierar och beror på var du bor, Jordanien, Egypten eller Libanon. Jag var nyligen i 

Kairo där såg jag vackra flickor, vackra som skönhetsdrottningar och jag hann inte komma in 

på hotellet så var de redan där och frågade mig, ”vill du bli ompysslad så tala bara om för mig 

vilket rum du har”, det är inte bara i Tel Aviv. I Beirut finns det en sattelitkanal som jag inte 

tror mina ögon när jag ser på den. Vad som händer här i Tel Aviv sker i varje arabisk storstad. 

Bara så du har det klart för dig. 

N.D.  Det är inte tillåtet att tillrättalägga det felaktiga i ett land som inte är ditt. Islam säger att 

de har sin religion och vi har vår religion. 

H.A. Det är mycket klokt. När är det mening att du ska göra en förändring? Det är när du 

märker att man står på tröskeln till ditt hem och är på väg att tvinga på dig sådant som är 

jahili. Så länge som du lämnas i fred i din privata sfär så är det bara att acceptera tillståndet. 

Men om du befinner dig i ett arabiskt land där de flesta medborgarna är muslimer så är du 

skyldig till att använda alla metoder utom våld för att förbättra situationen. 

E.G. För att det är ett muslimskt land? 

H.A.  I samma stund som du lever exempelvis i USA så ska du inte överdriva din ambition 

och försöka att som minoritet tvinga dig på din omgivning. 

E.G.  Men det finns väl åtminstone ytterligare en tolkning av islam som menar att man visst 

ska göra hela världen muslimsk och att våld är legitimt för en sådan ambition? 

H.A. Det fanns ett tillfälle då profeten själv försökte övertala sin farbror att övergå till islam 

eftersom han var otrogen. Och då säger profeten att det inte finns något tvång i religionen. Jag 

är religiös och ber i moskén min fru gör det inte och vi lever i harmoni med varandra. Hon 

respekterar mig och klär sig mycket anständigt men vägrar att besöka en moské eller täcka sitt 

huvud. När jag lyssnar på koranrecitering hemma så stör det inte henne och när hon lyssnar på 

musik så stör det inte mig. Som jag sa till dig i början så finns det hos majoriteten en önskan 

att hitta den gyllene mellanvägen. 

E.G. Om jag förstår dig rätt har så har du accepterat ditt tillstånd och dina ambitioner att 

förändra tillståndet är begränsade för att du är rädd för att du kan förlora mer än vad du kan 

tjäna på det? 

H.A. Vad som ofta leder till olika beslut är den personliga bekvämligheten. Jag bor heller i 

Tel Avivs Sodom och Gomorra än i Kairo eller Jordanien eller Saudiarabien. Det är av en 

enkel anledning. Jag ser här hur Israel har lagar som har sitt ursprung är islam. En änka vars 
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man dött i armén lever här i Israel som en drottning medan en änka i Egypten får 70 

Egyptiska lira vilket är som att skicka ut henne på prostitution för att kunna försörja sin 

familj. Jag ser här hur en som är handikappad från armén får sin bil utbytt vartannat eller vart 

tredje år och dessutom en pension som gör det möjligt för honom att leva ett värdigt liv. Det 

är regler som har sitt ursprung i islam. Lägg till det att vi har tagit till oss delar av de israeliska 

värderingarna som i sitt ursprung är islamska. Yttrandefriheten, samtalskulturen och 

demokratin som är beroende av yttrandefriheten. Jag har skrivit artiklar där jag stått upp till 

islams försvar och Maariv publicerade dem utan några ändringar. Jag har kritiserat 

premiärministern i hårda ordalag i mina artiklar och jag upptäckte inte att det efter några 

timmar eller dagar kom någon och knackade på min dörr och frågade mig vad jag gjort och 

vad jag skrivit. Jag är rädd för att hade jag gjort samma sak i ett arabiskt land hade jag hamnat 

antingen i graven eller i ett okänt fängelse. 

E.G.  Men var går gränsen. Jag försöker förstå var gränsen går mellan den privata och 

allmänna sfären, mellan politik och religion i islam. Vad har du för rättigheter? Kan du tala 

om för mig att jag inte ska dricka öl? 

H.A. Profeten har inte en gång citerats när han säger att islam är ursprungsreligionen. Islam 

har tagit kristendomens pragmatism och judendomens dogmatism. Det finns delar inom islam 

som är bestämda och dogmatiska och det finns delar som är följsamma och pragmatiska. Det 

varierar från fall till fall. Om du vill äta gris så är det inga problem för mig men respektera att 

jag inte gör det. Försök inte ens lägga en bit gris på min tallrik och be mig att smaka. Gör det 

inte ens på skoj. Det skulle göra mig mycket arg. Jag vill bli respekterad och jag respekterar. 

Men det finns strömningar inom islam som kan vända bordet upp och ner och kasta bort din 

tallrik. 

E.G. Vart tror du islam är på väg? Tror du att islam håller på att anpassa sig eller tror du att 

islam är på väg att bli mer radikalt och isolerat? 

H.A. Islam uppmanar inte till isolering så att det ska ses som annorlunda. Islam är för 

öppenhet inom acceptabla gränser och uppmanar till samtal och konversation med 

omgivningen. Om inte för att omgivning ska bli muslimsk så åtminstone för att omgivningen 

inte ska förvränga islam. Om det finns en skola med 2000 kristna elever som alltid har varit 

klädda i en viss uniform och jag bestämmer mig för att skicka min dotter dit så får jag 

antingen acceptera uniformen eller låta bli att skicka henne. Jag kan inte kräva att hon i den 

skolan ska gå klädd i muslimsk klädsel. För det första kan jag inte tvinga 2000 elever att 

anpassa sig till min dotter dessutom gör jag min dotter illa genom att utpeka henne som 
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annorlunda. Plötsligt när hon kommer in i skolan så har hon 2000 par ögon riktade mot sig 

som ser på henne med förakt.  

E.G. Men är du inte rädd för att du kommer förlora din särart om du anpassar dig för mycket? 

H.A. Jag säger inte att man ska förlora sin särart för att bli accepterad eller tillåta alkohol till 

exempel. Jag kommer exempelvis inte att gå i boxerkalsonger till stranden eftersom det är 

förbjudet. Jag kommer att gå och simma i en kort byxa som är tillåtet och du kommer inte att 

se skillnaden och heller inte fråga varför jag valt en mer normal badbyxa istället för boxer. 

Men att gå i galabia och bada med kläderna på kommer jag inte att göra. Om jag ändå envisas 

med att göra det så får jag gå och bada på en strand som inte är lika befolkad eller på kvällen 

med mina vänner så att jag inte framhäver det annorlunda och bidrar till att förlöjliga islam. 

Men tyvärr finns det de som bestämt sig för att slå huvudet i väggen och det är inte bra. 

E.G. På vilket sätt anser du att Sayyid Qutb har bidragit positivt till islam och på vilket sätt 

har han bidragit negativt? 

H.A. Sayyid Qutb har bidragit positivt till islam i det han uppmuntrat det individuella 

tänkandet. I det att han uppmanar varje muslim där han befinner sig till individuell jihad mot 

den kultur han lever i, har han haft en negativ inverkan. Vi ska inte som minoritet i USA 

försöka ändra på kulturen för trehundra millioner amerikaner genom att ta självmord. 

E.G. Låt oss gå vidare med de olika termerna. 

N.D.  bila kayfa och taghiyr al-munkhar är inte islam. Islam är demokrati, yttrandefrihet. Bila 

kayfa är bara en fråga om tron på Gud. Det går inte att ifrågasätta men i ditt dagliga liv finns 

det ingen som varken kan eller ha rätt att tala om för dig vad du ska göra. Bila kayfa är bara 

knutet till tron på Gud. Du kan heller inte utföra taghiyr al-munkhar att tillrätta lägga det 

felaktiga genom att uppmana till bila kayfa. När vissa försöker tillrättalägga det felaktiga 

genom att kräva total underkastelse och utan att lämna utrymme för ifrågasättande så görs det 

på bekostnad av islam. Alla de där grupperna som tar sig namn knutna till jihad och munkhar 

gör inte rätt. Jag är emot det dom gör. Visst finns det saker som är förbjudna. Men det dom 

gör med sina mord och terrordåd är förbjudet enligt islam. 

E.G. Tror du att Israels muslimska befolkning kan statuera exempel för den övriga muslimska 

världen? 

H.A. Nej. Vi lever under mycket speciella villkor här. Våra behov här är inte nödvändigtvis 

de samma som behoven i Pakistan. I vissa avseenden är vi på samma nivå men det är inte 

säkert att det som är bra för en muslim i Pakistan är bra för oss. 

E.G. Men för muslimer i Väst då? 
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H.A.  Inte för Väst heller. Jag måste säga dig något till Israels fördel. Och jag säger det till dig 

med en rak blick utan att vara rädd för något. Våra villkor som muslimer här i Israel är 

mycket bättre på alla vis än villkoren för muslimer i USA efter 11 september och det gäller 

även muslimer i Sverige, Frankrike eller Holland eller något annat land i Väst eftersom de 

påverkats för mycket av det som hände i USA. Här har balansen bevarats. Där har man gått 

från den ena ytterligheten till den andra. Från att acceptera allt till att behandla muslimer 

respektlöst. Här i Israel är det tvärt om det finns i landets ledning många som förstått 

betydelsen av att finna gemensamma värdegrunder med moderata muslimer och ge dom sitt 

stöd. 

E.G. Vart tror ni islam är på väg i allmänhet och vart är i slam på väg här i Israel? 

H.A. Svaret på den frågan är till stor del knuten till Väst. I Väst tycks det finnas en trend där 

man bara låter extrema fundamentalister göra sig hörda och samtidigt nonchalerar den 

moderata och balanserade rösten. Det gör man för att berättiga hatet mot islam. I dag är det 

allt vanligare att man i Israel låter den moderata balanserade rösten göra sig hörd. 

N.D. Vi lämnas i fred i vår församling. Ingen stör oss. Vårt problem är att hela världen tror att 

vi är ett hot. Att vi är terrorister. Cat Stevens som konverterade till islam sa en gång något 

mycket sant. Han tackade Gud för att han fått lära känna islam innan han lärde känna den 

arabiska världen. Vi måste uppmuntra dialog så att världen förstår att islam är fred salam 

shalom. 

H.A.  Det är lättare för mig att komma överens med dig än med en extrem fundamentalistisk 

muslim. Och hade islam varit det extrema muslimska grupper som vissa vill göra gällande 

hade jag inte haft något problem med att avsäga mig islam. Men eftersom jag vet att de har 

fel… 

E.G. Så om jag förstår dig rätt är extrem fundamentalistisk islam ett hot även mot er. 

H.A. och N.D. Absolut. 

N.D. Dom ger den sämsta bilden av islam… 

H.A.  Vad ger det för intryck när någon filmar sig själv medan han halshugger en annan 

människa. Förstår du vad det får för konsekvenser? Jag kan bara säga dig att den som gjorde 

det är son till en hora som knullar med kreatur, en kallblodig mördare som Gud kommer att 

straffa. 

H.A. Vi känner oss tillräckligt starka och trygga i vår identitet och övertygade om vår styrka 

för att kunna föra en dialog. Lyssna på andra och göra oss hörda. 

E.G. Vad är du för något. Är du muslim eller israel? 
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H.A. Först och främst är jag muslim. Därefter är jag israelisk palestinier.  Vad som kommer 

först av dessa är trivialt. Men mitt palestinska jag kan inte avstå mitt israeliska jag och det är 

jag stolt över. 
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5. Avslutande diskussion 

Sommaren år 2000 åkte jag runt i Jordanien och gjorde intervjuer. I olika palestinska 

flyktingläger valde jag att variera presentationen av mig som antingen svensk med intressen 

för palestiniernas öde eller jude från Israel med intresse för samtal och ökad förståelse. Jag 

upptäckte snabbt att svaren på mina frågor varierade beroende på hur jag presenterat mig. Var 

jag svensk med intresse för palestiniernas öde stannade samtalet vid Israels skuld för alla 

missförhållanden i Mellanöstern och betydelsen av ekonomiska bistånd för att lösa 

problemen. Jag möttes av idéer och tankar som aldrig skull ha uttalats om inte de jag talade 

med utgått ifrån att jag var en kombination av ideologiskt israelfientlig och fullständigt 

okunnig både när det gällde områdets historia och samtid. Var jag jude från Israel fick 

samtalen vanligtvis en annan substans och cirklade runt allt från judisk-arabiska relationer 

innan kriget 1948 till det jordanska kungahusets grymheter på 1970-talet, den arabiska 

världens svek, den palestinska identitetens utveckling i ljuset av flyktingstatusen och Israels 

tillblivelse. Det var med den erfarenheten jag valde mitt förhållningssätt till de personer jag 

har intervjuat i detta arbete.  

 

Jag har dock i efterhand insett att samtalen med de israeliska muslimer jag intervjuat går att 

ifrågasätta på en rad punkter. Först och främst är valet av personer slumpmässigt så till vida 

att jag inte valde dem. Alla jag talade med är män. Att en kvinnas röst saknas är en uppenbar 

brist inte minst med tanke på att även kvinnors situation bland muslimer i Israel bör ha 

påverkats av de unika omständigheter som muslimska medborgare i Israel lever under. Precis 

innan jag lämnade Israel fick jag exempelvis kontakt med Aisha Sidaui som driver en frivillig 

organisation med syfte att utbilda kvinnor om deras rättigheter inom ramen för islam, men på 

grund av tidsbrist hann vi aldrig träffas.  

 

Samtal i grupp påverkar säkert svaren även om det är oklart på vilket vis. Muhanad Mustafa 

som var en av de jag intervjuade i Umm al-Fham frågade mig om jag föredrog att göra 

intervjuerna i grupp eller individuellt. Jag överlät till honom att bestämma men påpekade 

samtidigt att min tid var begränsad och att jag därför inte var säker på att jag skulle hinna med 

att tala med en i taget. Gruppdynamiken i detta fall har säkert fått konsekvenser för samtalet 

och kanske mer i Umm al-Fahm än i Tel Aviv då intervjupersonerna i Umm al-Fahm vid flera 

tillfällen gav intryck av att vilja ha de andra deltagarnas medhåll efter sina uttalanden. 

Dessutom blev det under samtalets gång tydligt att vissa personer var mer dominanta än andra 
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vilket visade sig tydligt exempelvis i Tel Aviv där Hamis Abulafya dominerade samtalet 

fullständigt. Jag insåg också ganska omgående att det inte gick att hålla samtalet till Sayyid 

Qutb, hans texter och de termer som jag valde att använda i mina frågor. Ämnena för samtal 

vidgades ganska snart och jag fann ingen anledning till att envisas med att återföra 

respondenterna till den ursprungliga frågeställningen utan lät istället samtalet styras av vad 

personerna ville ha sagt. Detta i sin tur ledde till att samtalen delvis kom att cirkla kring 

relationen mellan Israel och den muslimska minoriteten vid flera tillfällen där religionen inte 

alltid fick det utrymme jag hade önskat. I Umm al-Fahm återkom dock uttalanden som 

beskrev religionens betydelse för de israeliska muslimernas identitetsskapande. Dessutom 

finns det en möjlighet att mitt personliga förhållningssätt till problematiken i en del fall kan ha 

lyst igenom och kanske gjort att mina samtalspartner kände sig obekväma i vissa frågor. Detta 

är dock något som jag tror kan vara ett problem oavsett vad det är för förhållningssätt 

intervjuaren innehar (Merriam 1994:100).  

 

Jag har varit mycket mån om att låta personerna välja miljö, omgivning och tid vilket inte 

varit helt enkelt då beslutet varit att samla alla samtidigt på en plats. Det har som sagt heller 

inte funnits något krav från min sida på vad de jag vill intervjua bör ha för profil eller 

förhållningssätt. Det enda jag bett mina kontakter om är att det enligt deras bedömning ska 

vara individer som identifierar sig med IR i Israel och har reflekterat över sitt tillstånd och är 

förmögna till att verbalisera sina ståndpunkter. Självklart inser jag också i efterhand att det 

finns mycket kvar att göra inom detta område. Jag har under arbetets gång en allt starkare 

känsla av att jag närmat mig ett ämne som är mycket omfattande, fått allt för liten 

uppmärksamhet och där jag hittills bara vidrört ytan.  

 

Med allt detta sagt ger samtalen insikt om hur en del individer som identifierar sig med IR i 

Israel ser på sin nationella och religiösa identitet. Det finns en klar skillnad mellan de 

muslimska israeliska palestiniernas förhållningssätt i Tel Aviv och i Umm al-Fahm. De jag 

talade med i Tel Aviv uttryckte sig mycket positivt över den muslimska minoritetens situation 

i Israel. Möjligheterna till yttrandefrihet och det utrymme som ges för det religiösa utövandet 

påpekades i positiva ordalag flera gånger av Hamis Abulafya. Dessutom återkom både 

personerna i Umm al-Fahm och Tel Aviv vid flera tillfällen till att den israeliska demokratin 

var en av förutsättningarna för utvecklingen av den religiösa identiteten.  
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Hamis Abulafya i Tel Aviv tycktes mena att det israeliska samhällets sociala förmåner för 

exempelvis änkor eller rörelsehindrade personer, yttrandefriheten han upplever som publicist i 

tidningen Maariv och demokrati, egentligen har sitt ursprung islam. Därmed ansåg sig Hamis 

i Tel Aviv leva i ett samhälle med muslimska värderingar och lagar även om den lagstiftande 

makten kallar det för något annat. Det är tankegångar som påminner om Charles Tripps där 

han menar att förmågan till att anpassa muslimska traditionella termer och förhållningssätt till 

en Västerländsk samtidsterminologi blir vad som kan avgöra den muslimska världens 

möjligheter till att ta del av världens förutsättningar (Tripp 2004:197). Kalligrafierna på 

väggarna i Abu Hassans kontor i Jaffa är exempel på uttryck som skapar utrymme hos 

muslimer i hela världen.40 Det visar dessutom på en samhörighetskänsla med ett större 

muslimskt samanhang då texterna och språket är något som de flesta muslimer i världen kan 

identifiera sig med. Samtidigt menade både imamen Nawr Dakha och Hamis Abulafya att 

deras religiösa liv är något tillhörande den privata sfären med klara åsikter om betydelsen och 

behovet av anpassning utan att för den sakens skulle förlora sin särart. Hamis resonemang 

kring allt från badbyxor till skoluniform gav tydligt uttryck för betydelsen av anpassning. 

Dessutom menade han att anpassningen och sökandet efter den ”gyllene vägen” som han 

uttryckte det, skulle vara ett muslimskt ideal. 

 

De intervjuade i Umm al-Fahm var långt ifrån lika entusiastiska över Israel även om de såg 

Israel som en demokrati och ett samhälle bättre att leva i än de arabiska granländerna dit de 

dessutom inte upplevde att de var välkomna. För personerna i Umm al-Fahm var motivet för 

att leva i Israel politiskt. De uttryckte att syftet med den muslimsk-palestinska närvaron i 

Israel var att verka som motvikt till förståelsen av Israel som judisk stat och dessutom vara en 

markering i fråga om landets historieskrivning och dess ursprungsbefolkning. Islam för 

respondenterna i Um el-Fahm är ett verktyg med vilket den politiska kampen och den 

nationella identiteten formas. Därmed raderas gränsen mellan religion och politik nästan ut 

fullständigt.  

 

Respondenterna i Umm el-Fahm tycktes trots allt vara medvetna om paradoxen i att deras 

muslimsk-palestinska identitet kan växa och formas förhållandevis ohindrat just på grund av 

de demokratiska förutsättningar som den israeliska omgivningen erbjuder. Samtidigt var de 

mycket måna om att uttrycka sitt missnöje över att de upplevde sig som andra klassens 
                                                 
40 Se. Metcalf, Barbara Daly. 1996: ed. Making Muslim Space. Los Angeles, University of California Press. 
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medborgare i ett land med ambitionen att stigmatisera IR som en radikal och millitant grupp 

vilka hotar landets säkerhet. I Umm al-Fahm uttrycktes känslan av att vara en utsatt och hotad 

minoritet mycket tydligt. Det är intressant att konstatera att de jag intervjuade i Umm al-Fahm 

identifierade sig med, vad de kallade ”svarta muslimer i USA”, snarare än palestinier på 

Västbanken, Gaza eller andra politiskt aktiva muslimska grupper i Mellanöstern såsom MB 

eller liknande. Det ger om inte annat en bild av hur de upplever Israel. Personerna i Um al-

Fahm kände sig provocerade av att Israel definieras som ett judiskt land. Det ökar deras 

motivation för att väcka det islamska medvetandet bland Israels muslimer. Muhanad Mustafa 

i Um al-Fahm menade också att IR i Israel tenderar att se sig som en del av en globaliserad 

islamsk rörelse just på grund av att muslimer i Israel inte känner sig som en del av den 

nationalstat de lever i. Han ansåg att det skulle vara ett trendbrott mot övriga islamska rörelser 

i världen vilka tenderar att i allt större utsträckning nationaliseras och engagera sig på det 

lokala planet. Både i Tel Aviv och Umm al-Fahm ansåg man att al-Qaradawi idag var av 

större betydelse än Sayyid Qutb 

 

Under diskussionerna kring tolkningen av Koranen förekom det överhuvudtaget ingen 

enighet. Både i Um al-Fahm och i Tel Aviv talades det om betydelsen av att följa den ”rätta 

vägen”. Men vem som var rätt auktoritet att bestämma hur den ”rätta vägen” skulle se ut fanns 

det ingen enighet kring bland de intervjuade även om Nwar och Hamis pekad åt al-Azhar som 

ett möjligt alternativ och Nwar Dakah i kraft av sin position vid mer än ett tillfälle använde 

uttrycket ”islam säger” snarare än ”jag tycker”. 

 

Alla intervjuade tycktes vara överens om att de termerna bila kayfa, da‘wa, jihad, jahili och 

taghyir al-munkhar inte är förknippade med våld och terror. I inget av fallen ansågs det 

passande att försöka tillrättalägga det felaktiga genom annat än förklaringar och predikan. 

Jahili är enligt respondenterna i Umm al-Fahm ett uttryck som över huvudtaget inte hör 

hemma i vår samtid och bila kayfa ett uttryck som är begränsat till tron på en Gud och 

Muhammad som Guds profet. Individualisering i tanke och ifrågasättande av den egna 

religiösa identiteten, därutöver sågs som en självklarhet. I Tel Aviv fick det sitt uttryck genom 

Hamis och Nwar sätt att vid upprepade tillfällen definiera religionen som något tillhörande 

den privata sfären och i Umm al-Fahm uttrycktes mer än en gång den speciella betydelse 

islam har just i Israel som motvikt till den sionistiska historieskrivningen. Både i Tel Aviv och 

i Umm al-Fahm såg man sin situation som unik i förhållande till  den övriga muslimska 

världen. Vad som går under termen objektifiering visade sig därmed vara en naturlig del av 
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personernas förhållningssätt vilket kan ses som ett resultat av den goda utbildning som de alla 

har.  

 

För de jag samtalade med i Umm al-Fahm var Israels system med sahriadomstolar långt ifrån 

tillfredställande. I Umm al-Fahm upplevde man att shariarätten borde omfatta en större del av 

det dagliga livet och menade att det fanns möjligheter att internt upprätta ett system med hjälp 

av kompetent folk som inte skulle vara beroende av Israels välvilja. Något liknande uttrycktes 

inte i Tel Aviv. Det är uppenbart att de jag samtalade med i Umm al-Fahm ser Iad Zahalka 

som en del av det israeliska system vars syfte är att bekämpa IR. Det är naturligtvis fullt 

rimligt att se shariadomstolarna i Israel som ett verktyg i en maktkamp mellan de israeliska 

myndigheterna och IR. I Umm al Fahm berättade de intervjuade om sina speciellt utarbetade 

program i syfte att rekrytera anhängare bland mer moderata muslimer och Iad Zahalka 

berättade om hur de shariadomstolarna som han är chef för tillfredställer den muslimska 

allmänhetens behov. Därmed är dragkampen uppenbar och kan statuera exempel för hur 

muslimer kan ges ett moderat alternativ där den islamska rörelsens frammarsch upplevs som 

ett hot.  

 

Att synen på den muslimska minoritetens situation i Israel skiljer sig så markant mellan Tel 

Aviv och Umm al-Fahm beror förmodligen bland annat på att majoriteten av den muslimska 

befolkningen i Israel bor i och kring Umm al-Fahm  medan muslimerna i Tel  Aviv är en 

mycket liten grupp inbäddad i en icke-religiös storstad. 

 

Respondenterna som är rösterna ur IR i Israel är inte ett tillräckligt underlag för att göra en 

prognos över hur muslimer i Israel kommer att utveckla sin identitet. Det är heller inte ett 

tillräckligt underlag för att ge en generell bild av hur muslimer i Israel ser på sin situation och 

hur de i allmänhet förhåller sig till sin religion. Det är totalt fem röster som uttrycker olika 

förhållningssätt och tankar.  

 

Muslimer i Israel är den enda muslimska minoritet i Mellanöstern som dessutom lever i ett 

land som definierar sig som judiskt. De lever med en politisk och civil frihet som är jämförbar 

med andra demokratier i världen i en omgivning där så gott som alla länder får underkänt av 

Freedomhouse.41 Till dessa länder är Israels muslimer dessutom enligt personerna i Umm al-

                                                 
41 Se Freedomhouse, ”Country Report 2006 Edition”. 
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Fahm inte välkomna. De upplever att de med hjälp av religionen har kunnat skapa sig en unik 

muslimsk identitet bland annat tack vare den de demokratiska förutsättningarna som Israel 

erbjuder. Att Israel ser sig som ett judiskt land tycktes inte vara något problem för personerna 

i Tel Aviv men upplevs som en provokation av respondenterna i Umm al-Fahm vilket sporrar 

deras engagemang.  Israels muslimska medborgare har inte för avsikt att flytta från Israel. 

Oavsett om det beror på bekvämlighet eller ett politiskt kall, är det viktigt för dem att bevara 

sitt israeliska medborgarskap och fortsätta utveckla en egen muslimsk identitet, i ett land som 

stora delar av den muslimska världen är fixerat vid att hata.  
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7. Appendix Intervjuer i sin helhet 

7.1. Iad Zhalka Shariadomstolar 

Torsdag 10 maj 2007 Shariadomstolen i Bakka. Iad Zahalka jurist, 38 år gift, fyra barn. Iad 

Zahalka=IZ, Eli Göndör =EG. Min översättning från hebreiska. 

 

E.G. Berätta vad du heter och vem du är? 

I.Z. Jag heter Iad Zahalka och jag är chef för shariadomstolarna i Israel. Min utbildning är 

jur.kand. från Tel Avivs universitet och fil.mag. i statsvetenskap, offentlig förvaltning, från 

Jerusalems universitet som jag avslutade väl godkänt. Nu arbetar jag på min 

doktorsavhandling och förbereder teorin. Ämnet som jag vill forska kring påminner om det du 

gör. Det ska handla om Shariadomstolarna i ett judiskt demokratiskt land där tonvikten ligger 

just på Shariadomstolar och judiskt demokratiskt land. Hur kan detta fungera och vad är det 

för inre dynamik mellan Shariadomstolarna å ena sidan och å andra sidan Knesset, Högsta 

domstolen och andra instanser som representerar myndigheterna och vad de har för 

förhållningssätt…inre dynamik som framförallt utvecklats på senare tid. Det är min forskning.  

Jag är 38 år gift och far till fyra barn. 

E.G. Är Zahalka en stor familj? 

I.Z. Nej inte mycket stor den består bara av c:a 1500 personer. 

E.G. Hur många människor bor det här i Baka? 

I.Z. Här i Bakka bor det c:a 25000. 

E.G. Hur många  shariadomstolar finns det i Israel? 

I.Z.  Det finns 8 regionala domstolar och en domstol för överklagan. Shariadomstolen för norr 

regionen ligger i Akko, sedan finns det en i Haifa, en i Nazareth, den här i Bakka är för 

befolkningen i Wadi Ara, sedan finns det en i Taibe för den centrala regionen, en i Jaffa för 

Tel Aviv, i Jerusalem för Jerusalem, och en i Ber Sheva för befolkningen i den södra 

regionen. 
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E.G. Vad använder ni för muslimsk lagskola? 

I.Z.  Det finns fyra lagskolor inom islam. Dom skiljer sig i sitt förhållningssätt till mänskligt 

förnuft som en del av verktygen för tolkningen av texterna.. Hanafi uppmanar till mänskligt 

förnuft vilket innebär att de vänder sig till ett stycke i Koranen eller en vers ur Hadith och ser 

inte bara till texten utan söker även efter textens andemening. Med hjälp av det skapas sedan 

nya normer anpassade till nya situationer för att uppnå målet och syftet med texten i Koranen. 

Sedan finns det mer traditionella skolorna som säger att vi söker inte efter andemening eller 

vad som kan var dolt i texten utan läser texten som den står. Den mest traditionella är den 

hanbalitiska skolan varifrån wahabitiska och mer radikala rörelser vuxit fram. Den 

Hanafitiska är den mest moderata skolan och i mitten ligger den shafitiska och malkitiska 

skolan. Det intressanta är att muslimer i Israel egentligen identifierar sig med den shafitiska 

skolan, men den turkiska sultanen som styrde i regionen fram till 1920 var anafit. Därav kom 

alla religiösa lagar som instiftades i regionen att vara hanafitiska. Dessa kom sedan att 

överföras till det brittiska mandatet och sedermera av staten Israel. Därför använder sig alla 

shariadomstolar i Israel av den hanafitiska lagskolan torts att de egentligen är shafiter. Vi är 

alltså i sharia domstolarna i Israel hänvisade till den hanafitiska lagskolan eftersom det är vad 

som var aktuellt när den turkiska sultanen regerade i området. 

E.G. Hur många fall hanterar ni dagligen enligt din bedömning? 

I.Z.  Vi har cirka 12000 fall per år och ytterligare 12000 äktenskapskontrakt per år. Det finns 

de domstolar som har mer att göra än andra. Jerusalems domstol har flest fall. 

E.G. Varför? 

I.Z. Därför att området är mycket speciellt. Där finns israeliska araber och Jerusalems araber 

som är medborgare i Jerusalem men inte i Israel och så finns det jordanska medborgare. Alla 

dessa vill dock ha sina fall hanterade i israeliska shariadomstolar så att domslutet blir giltigt i 

Israel och så att de israeliska myndigheterna upprätthåller domsluten om det gäller underhåll 

eller bodelningar eftersom shariadomstolarnas beslut i Israel har både makt och status. Så där 

är det upp till 3500 fall per år till skillnad från Tel Aviv som är den minsta muslimska 

gruppen Israel så där är det inte hanteras mer än 500 till 600 fall per år.  

E.G. Känner du att ni har en status likvärdig de rabbinska domstolarna i Israel? 

I.Z. Jag kan säga att våra status är starkare än de rabbinska domstolarna. Dels på grund av att 

vår legitimitetsgrund enligt lagen ger oss rätt att förvalta all lagstiftning som är knuten till 

civilrätt hos den muslimska befolkningen i Israel där våra befogenheter enligt lagen är större 

än vad de rabbinska domstolarna har. Paragraf 51 som britterna tog över efter den turkiska 

sultanen ger all religioner rätt att förvalta sin civila lagstiftning men till den paragrafen lades 
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paragraf 52 som utökade rättigheterna för den muslimska befolkningen. Dessutom har vi rätt 

att döma i frågor om underhåll, förmyndarskap och vårdnad om barn. Rabbinska domstolar 

har bara rätt att fastställa äktenskap och skilsmässor i de övriga frågorna krävs det ett formellt 

tillstånd av myndigheterna. Man ska också komma ihåg att den judiska befolkningen i Israel 

är delad mellan religiösa och icke-religiösa och världsbilden mellan dess grupper skiljer sig 

från varandra. I den muslimska befolkningen i Israel finns inte det problemet. Muslimer 

förhåller sig till religionen som en central del av livet och en viktig del av samhället i sin hel 

het. Därför är shariadosmtolarnas status i det muslimska samhället inte ifrågasatt på samma 

vis som det rabbinska domstolarna i det judiska samhället. 

E.G. Det du säger är intressant för jag har läst hos Assa Ghanem att det finns en stark sekulär 

opposition i det muslimska samhället i Israel på grund av att samhället har moderniserats? 

I.Z.  Jag har inte talat om modernisering eller olika faser av utveckling. Allt sådant finns. Det 

förekommer en ständig modernisering, en ständigt pågående utveckling vad det gäller 

utbildning och förhållningssätt men det har inte med religionens värde och betydelse att göra. 

Även om du är utbildad, modern eller läkare eller som jag utbildad, klädd i slips och kostym, 

och är rakad så har fortfarande religionen en stor betydelse för samhället och allmänheten.  

E. G. Tror du att religionen har fått betydelse för muslimer i Israel också på grund av de är i 

minoritet i Israel. 

I.Z  Utan tvekan. Varje grupp som känner sig instängd, förtryckt eller särbehandlad oavsett 

om det verkligen är så eller ej, bara det att gruppen känner så leder till att den samlas kring 

vad som är gemensamt för gruppen. Den känslan som den arabiska gruppen i Israel har leder 

till att den samlas kring vad som är gemensamt som i detta fall religionen. Men även där den 

känslan kanske inte finns på samma sätt som exempelvis i Egypten som också utvecklas i 

modern riktning har religionen stor betydelse. Ta till exempel Egypten 1956. Då ville Nasser 

stänga Shariadomstolarna i Egypten och överlåta det till vanliga familjedomstolar ändå kom 

dessa domstolar att arbeta efter sharia. För även om man byter namn eller ramverk på en 

domstol från religiös till världslig så har lagsystemet fortfarande sin grund i religionen. Om du 

ser dig omkring i världen och tittar på olika länders lagstiftning kommer du konstatera att de 

ofta har sin grund i muslimska religiösa värderingar.  

E.G.  Om jag förstår rätt så är du chef för alla shariadomstolarna i Israel. Vem är det som 

nominerat dig? 

I.Z. Det finns en lag som kallas Qadilagen där det är faststället hur nomineringar ska 

genomföras. Där står det att justitieminietern genom samråd med ordföranden för 
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shariadomstolen för överklagan ska utnämna en chef för shariadomstolarna. Chefen för 

shariadomstolarna har som uppdrag att hantera shariadomstolarnas administration. 

E.G. Det betyder alltså att du är tillsatt av staten? 

I.Z. Absolut. Jag är tillsatt av justitieministern och staten betalar min lön. Shariadomstolarna i 

Israel är en del av landet juridiska system. I Israel finns domstolsväsendet som gäller för 

allmänhet och speciella domstolar som tillsats efter behov. Exempel är militärdomstolar, 

arbetsdomstolar, rabbinska domstolar och shariadomstolar. Därmed är vi en del av det 

israeliska rättsväsendet. Även de Qadi som tjänstgör i sharia domstolarna är tillsatta av en 

speciell komiteé som svär en lojalitetsed till landet. 

E.G. Det bör dock finnas en konflikt. Sharia kommer ju ursprungligen från Gud och den 

allmänna lagstiftningen skapad av människor som kan göra fel. Vad händer om du i 

shariadomstolen behöver godkänna något som i den israeliska lagstiftningen är förbjudet som 

exempelvis bigami? 

I.Z.  Som jag sagt tidigare så följer vi sharialagarna om det finns en lagstiftning som specifikt 

uppmanar oss dömer på ett speciellt vis. Det finna tillfällen då sharialagen och den allmänna 

lagen strider mot varandra. Månggifte, äktenskap med minderårig eller skilsmässa utan 

hänsyn till kvinnan. Visserligen har myndigheterna fastställt att varje människa ska kunna 

genomföra familjelagstiftning i enlighet med sin tro men om beslut fattas som bryter mot 

landets lagar så straffas de som bryter mot lagen. Skulle exempelvis en man välja att gifta sig 

med två fruar och kommer till shariadomstolen med ett färdigt avtal som enligt Qadin kan 

godkännas så blir äktenskapet godkänt av shariadomstolen men utanför shariadomstolen 

väntar honom det israeliska rättsväsendet.  Mannen som har haft sin bröllopsfest, gift sig med 

en kvinna som enligt israelisk lag är minderårig och fått det godkänt av shariadomstolen är 

ändå israelisk medborgare och måste följa landet lagar. Utanför shariadomstolen väntar 

honom den israeliska lagstiftningen som kommer att väcka åtal mot mannen i fråga för att han 

brutit mot israelisk lag. Så å ena sidan är det shariadomstolarnas rättighet och ansvar att tillåta 

äktenskapet och å andra sidan är det israeliska rättsväsendet ansvar och skyldighet att väcka 

åtal för att personen i fråga brutit mot israelisk lag.  

E.G. Men hur får de israeliska myndigheterna vetskap om att det utförts ett brott? 

I.Z. Det kan komma från shariadomstolarna som i princip är skyldiga att rapportera 

lagöverträdelser. Vi är även förpliktigade till och delaktiga i att upprätthålla den israeliska 

lagen. Men de flesta klagomålen kommer från dem som missgynnas. Det kan vara den första 

hustrun som inte accepterar att mannen tar sig ytterligare än hustru. Eller föräldrar till en 

minderårig flicka som inte vill att hon sak gifta sig. 
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E.G. Upplever du att de israeliska myndigheterna begränsar ert utrymme och lägger sig i för 

mycket vad det är ni håller på med? 

I.Z. Det är vad min avhandling handlar om. Det finns i princip två förhållningssätt. Den ena 

anser att man bör lägga sig vad de religiösa domstolarna ägnar sig åt och de finns de som 

anser att de bör kunna agera så autonomt som möjligt. Dessa förhållningssätt hittar du både på 

justitiedepartementet och inom Israels högsta domstol. Det är självklart att varje inblandning i 

systemet inte är önskvärt därför att den israeliska lagen har bestämt att de religiösa 

domstolarna är de som avgör i familjerätt. En inblandning blir därmed att ifrågasättande av 

det beslut som tidigare fattats. Det är något som störa medborgarens förvissning och trygghet 

därför är det inte önskvärt. Om det sker en inblandning i de religiösa domstolarnas 

verksamhet som ifrågasätter deras oberoende kan man ju i princip lika gärna lägga ner dem. 

Jag måste hela tiden värna om medborgarnas rätt till att få sina familjerättsliga frågor prövade 

i religiösa domstolar. Israel skulle en vacker dag kunna bestämma att man vill gå mot total 

sekularisering som i exempelvis Frankrike men Israel kan inte göra något sådan just för att 

landet definierar sig som ett judiskt land vilket innebär att man lägger stor vikt vid religionen. 

Därmed har man en skyldighet att även tillgodose andra religioners behov.  

E.G. Var ligger spänningsfältet? Är det mellan judendomen och islam eller är det mellan 

sekulärt och religiöst? 

I.Z. Det är mellan sekulärt och religiöst inte mellan judendom och islam. Det finns 

kvinnorörelser som uppmanar till en sekularisering av det religiösa rättsväsendet. Vi tvingar 

inge att vara muslim. Vill du vara muslim är det du välkommen och vill du inte kan du låta 

bli. Men om vi är muslimer och vill definiera vårt rättsväsende i enlighet med vår tro så måste 

det följa den religiösa lagstiftningen. För om inte så raserar vi den grund systemet vilar på. 

E.G.  Jag vill försöka vidga cirkeln med ett påstående. Den muslimska israeliska medborgaren 

skull uppleva att hans identitet skadas om shariadomstolarnas status skulle ifrågasättas? 

I.Z. Absolut ja. Jag kan ge dig ett exempel. En muslimsk kvinnorörelse har lyckats 

genomdriva en lag som gör det möjligt för kvinnor att välja mellan civil och religiös domstol 

när det gäller kvinnans status i familjen. 2001 antog Knesset den lagen som gav muslimer 

möjligheten att välja mellan civil och religiös domstol. Kvinnorna hoppades att muslimer 

skulle springa till de civila domstolarna. Jag kan tala om för dig med hjälp av statistik som jag 

har att det förekom en nedgång i antalet fall i shariadomstolarna under 2002 som kändes. 

2003 kändes en markant uppgång. Då hör till saken att nedgången inte var speciellt stor. Men 

när människor insåg att de civila domstolarna inte förstod deras behov och problem, deras 

förhållningssätt till traditioner och religion så återvände de till shariadomstolarna. Det är för 
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många helt enkelt lättare. Dessutom känner de att de får en annan förståelse i 

shariadomstolarna. Idag finns en liten och marginell grupp muslimer som söker sig till de 

civila domstolarna. 

E.G.  Om jag förstått det rätt så finns lagar i Israel som är förenliga med muslimsk lag som 

exempelvis underhåll? 

I.Z.  Det finns ingen sådan lag i Israel. Det är de religiösa domstolarna som fastställer 

underhållet. 

E.G. Låt oss då säga att shariadomstolen har fastställt ett visst underhåll som mannen ska 

betala för sina barn. Han vägrar. Vad gör ni då? 

I.Z.  Jag vänder mig till de israeliska myndigheterna som gör det man i allmänhet gör för att 

lagen ska efterlevas. Det går också att vända sig till den israeliska försäkringskassan som kan 

utbetala en underhållsgaranti i enlighet med israelisk lag och sedan blir försäkringskassans 

sak att jaga den skuldsatte. 

E.G. Det bekräftar återigen shariadomstolarnas status i Israel. 

I.Z. Absolut. Vi är en del av justitiedepartementet och alla våra beslut förpliktigar landets 

olika myndigheter. 

E.G. Var lär man sig bli Qadi? 

I.Z. Det finns inget ställe i Israel där man lär sig bli Qadi. Fram till år 2002 så var villkoren 

för att kunna ansöka om att bli Qadi att personen var muslim, över 30 år gammal och känner 

till den muslimska lagen. Det fanns inga prov eller liknande vilket ledde till att det fanns 

människor med mycket tunn utbildning som blev Qadi. Från 2002 skedde en stor ändring som 

innebar att den som ansöker måste vara juristutbildad med yrkeserfarenhet som innebär att 

personen i fråga måste ha arbetat som advokat i Israel över fem år, godkänd av det israeliska 

advokatsamfundet eller en person som innehar en hög religiös utbildning vilket betyder att 

han har en akademisk examen i islamska religiösa studier.  Det är nu mera en israelisk lag. 

Det innebär att det redan finns minimikrav. Dessutom måste personen i fråga klara ett test i 

skrift som utnämningskommittén sammanställt. Kommittén är sammanställd av ordföranden 

för shariadomstolarnas högsta instans som är muslim, en knesset ledamot och en muslimsk 

advokat. Jag är själv ännu inte Qadi vilket är ett undantag. Men jag lämnade in en ansökan om 

att få göra provet för att bli Qadi och lyckades. Men det är ett svårt prov. Bland de 30-40 som 

gjorde provet med mig var vi bara tre eller fyra som klarade det. På så vi är en Qadi i Israel en 

person som antingen har en god juridisk eller religiös utbildning. 

I.Z.  Vi är en del av landet Israel. Vi följer lagen. Jag är mötespunkten mellan den religiösa 

och den allmänna lagstiftningen. Jag försöker överbygga motsättningar och förhandla mellan 
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Qadi och andra faktorer som engagerar sig i individens rätt och statuts. Jag tycker att det flätas 

samman på ett fint vis.  Det finn alltid olika åsikter. Men jag försöker alltid finna den punkt 

där den religiösa lagstiftningen bevaras men där den allmänna ordningen och lagstiftningen i 

landet respekteras för allmänhetens bästa. Man måste se till den allmänna lagen och hitta de 

punkter där det går att samarbeta och finna lösningar i samförstånd. 

E.G. Känner du att du har myndigheternas stöd och att staten värnar om din status? 

I.Z. Det är uppenbart att det finns olika förhållningssätt. Inte minst bland majoriteten av den 

judiska befolkningen som inte vill ha religiösa domstolar. Men det är lättare för mig att säga 

vad jag tycker även i fråga om de rabbinska domstolarna eftersom ingen kan misstänka mig 

för annat än att jag värnar om den allmänna ordningen och den religiösa lagstiftningen. Jag är 

inte en del av den diskussion som förs mellan religiösa och sekulära judar. Min status är aldrig 

ifrågasatt. Den är självklar och accepterad av alla instanser och av den muslimska 

allmänheten och därför är det i många fall lättare för mig att ta ställning och uttrycka åsikter. 

I.Z.  Det finns kvinnoorganisationer som kämpar för att åldersgränsen för kvinnor att ingå 

äktenskap ska höjas från 17 år till 18 år och för män från 18 år till 19 år. Det är ett förslag som 

strider mot vår lagstiftning där gränsen går vid 17 år. Jag har föreslagit att vi accepterar 

förslaget men samtidigt ska villkoret för det vara att vi som religiös domstol får bevara rätten 

att i speciella fall godkänna även äktenskap som är under åldersgränsen. Vi är också villiga att 

underkänna äktenskapskontrakt som dels inte prövats av våra domstolar och dels inte faller 

inom ramen för de speciella fall som vi kan tänka oss att godkänna. Vi har alltså ett 

förhållningssätt som å ena sidan innebär att vi är villiga att följa lagen om vi samtidigt får 

möjligheten vid speciella fall godkänna äktenskap mellan minderåriga. För närvarnade har 

förslaget fastnat i justitiedepartementet.   

7.2. Islamska Rörelsen i Umm al-Fham 

Torsdag 10 maj 2007 Umm al-Fahm i biblioteket. Dr Hasan Sanallah PhD  Portsmouth 

University 33 år gift och en dotter. Dr Raid Fathi Jabareen. PhD Aberdeen University 35 år 

gift och ett barn. Muhanad Mustafa 30 år doktorand vid Haifas universitet. 

Hassan Sanallah=HS, Raid Fathi Jabareen=RFJ, Muhannad Mustafa=MM. Eli Göndör=EG. 

Min översättning från hebreiska och engelska. 

 

H.S. Vi måste börja med att konstatera att den muslimska befolkningen här är 

ursprungsbefolkningen. Därför går den inte att jämföra med exempelvis muslimer i Europa 
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E.G. Jag har inte för avsikt att diskutera ursprungsbefolkningen. Det jag önskar att ni förhåller 

er till de termer som jag nämnt i ljuset av Sayyid Qutbs texter. Oavsett när en religiös muslim 

kom till en plats på jorden utgår jag ifrån att han kan förhålla sig till sin religiositet. 

R.F.J. Jag har läst många av Sayyid Qutbs texter och jag tror att man måste placera honom i 

sitt historiska sammanhang för att förstå honom rätt. På den tiden 1951, om du går och frågar 

vilken egyptier som helts så vet dom att det är en revolution där ute. Frågar du vem  som styr 

så får du svaret…låt mig vara objektiv…så skulle 70 procent av egyptierna säga. Det är 

Brödraskapet som regerar. För de var mycket starka och fanns överallt. Och som jag förstått 

det så fanns det några former av kontakt mellan Brödraskapet och de egyptiska officerarna. 

Med tiden blev allt ändrat. Sayyid Qutb och många andra med honom blev skickade till 

fängelse. Precis så är känslan. Ni bad oss hjälpa er eller åtminstone ge er vårt stöd under 

revolutionen mot kungen i Egypten och vi var där och gav er vårt stöd. Nu vänder ni oss 

ryggen och tillfrågar oss inte ens eller diskuterar med oss. Ni ger oss inga uppdrag. Jag 

försöker klä mig i Sayyid Qutbs skor. Denna stora tänkare, det är inte min uppfattning, jo det 

är min uppfattning, nej det är inte min uppfattning. Det var Feisal från Saudiarabien som 

ringde Nasser i Egypten och frågade honom vad gör ni med denna tänkare. Ni kan inte bara 

döda honom. Sayyid Qutb var en mycket stor tänkare även om man tar hänsyn till litteratur så 

var han en stor tänkare och författare av sin tid. Sayyid Qutb blev skickad till fängelse och 

enligt min mening tänkte han inte objektivt. Min åsikt är att Sayyid Qutb utanför fängelset 

inte är samma person som Sayyid Qutb i fängelset. Om du läser exempelvis Social Justice in 

Islam (al-‘Adala al-ijtima´yya fi al-islam) så kommer du att se att det sker en förändring under 

hans tid i fängelse. Vi är alla människor. När jag läser Qutb så tar jag i beräkning att han suttit 

i fängelse och att detta är texter skrivna av en man som känner djupt att han behandlats på ett 

mycket dåligt vis. När han skrev använde han sitt förnuft och sin hjärna men med hjärtat i 

samtidigt. Beträffande jahili så finns det inte i dagens värld och samhälle. Vi kan inte säga att 

vi lever i  jahili för det första för att det är en terminologi från Koranen och den är profetisk. 

Vi kan inte ta den termen och anpassa den till våra dagar bara för att en regering inte inför 

sharia och ett muslimskt liv. Dock tror jag att mycket måste ändras i världen i allmänhet och 

den muslimska och arabiska världen i synnerhet. Jag tror fortfarande islam kan se sin plats i 

världens lagsystem men det finns ingen plats för islam internationellt. 

E.G. Du menar att ni inte är erkänande? 

R.F.J De erkänner oss inte och även om de säger att de gör det så är det  bara ord och inget 

erkännande av sharia förekommer. Jag tror från den stund Profeten Muhammad började sin 

da‘wa på fredlig väg så tror jag att muslimer över allt i världen måste följa Muhammad steg 
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för steg. Det är mycket tydligt att man inte kan vidareföra sitt budskap, om du tror att du har 

ett budskap om nåd, fred och rättvisa för hela världen och det är bra, och du tror det och jag 

tror det och många muslimer i världen upplever det på samma sätt så behöver inte det betyda 

att dessa tankar ger mig rätt att använda våld för att genomdriva mina idéer. Men om vi tar 

Sayyid Qutbs fall så var hans situation helt annorlunda. Frågar en person som befinner sig i en 

katastrofal situation så lovar jag dig att hans svar blir annorlunda från den som lever i ett 

normalt tillstånd. 

E.G. Jag har precis varit och besökt Zahalka i Bakka och konstaterat det här finns 

shariadomstolar. Upplever ni att de shariadomstolar som finns här tillfredställer era behov 

som muslimer eller vill ni ha något annat? 

R.F.J Ja shariadomstolarna här i Israel befattar sig bara med  familjerätt och det räcker inte. 

E.G. Så vad bör ni då göra  i ett samhälle där ni upplever att det utrymme ni får inte räcker? 

På vilket sätt kan ni utöka ert utrymme? 

R.F.J Det finns två vägar. Det ena är att försöka att på intern väg tillämpa sharia. Låt oss säga 

att det föreligger en dispyt mellan två personer så kan söka upp respektabla individer som 

med hjälp av sharia kan försöka lösa dispyten. 

H.S. Dessutom kan man inte säga att shariadomstolarna i Israel är oberoende. Jag skulle önska 

shariadomstolarna här skulle vara mer oberoende. Sharia domstolarna här är också till viss del 

manipulerade av regeringen. Vi skulle behöva autonomi när det gäller sharia och islamska 

domstolar. 

E.G. Om vi går vidare med de övriga termerna? 

H.S. Jag vill bara tillägga beträffande jahili att det inte är termen som vi använder oss av 

längre i det Muslimska Brödraskapet. Det är nu mera en term som används bland 

salafirörelser. Vi upplever inte att vi lever i ett jahili samhälle vi anser att vissa delar inte 

följer den rätta vägen men det är inte ett jahili det är att inte följa den rätta vägen. 

E.G. Men hur ska man då ändra på det som är fel? 

H.S. Genom predikan da‘wa fredlig predikan. 

E.G. Men då har ni en riktig kamp ändå. För som muslimer här i Israel har ni dessutom att 

göra med den bäst utbildade muslimska befolkningen i Mellanöstern. 

H.S. Visserligen men vi i den Islamska Rörelsen här i Israel så har vi ett speciellt program 

över hur man ska gå tillbaka till religionen. Vår egen utbildning och vårt eget system för att få 

människor att återvända till islam. Vi vill inte tvinga oss på samhället eller döma det. Vi vill 

bara predika för att få människor att återvända. 
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R.F.J. Det är en väldigt viktig punkt. Vi tror inte att vi kan ta över Guds plats. Det är mycket 

viktigt att påpeka att vi alltid tänker på vad regeringen har för avsikter och ibland har vi inget 

val. Det kan vara så att du har tre val men att du inte tycker något av dem är bra men att du 

inte har något annat välja på. Och det behöver inte vara för att det du vill göra inte är legitimt 

utan det kan bero på att den israeliska regeringen kan misstänka att det vi gör innebär att vi 

har andra syften än vad som egentligen gäller. 

E.G. Men är det inte en liknande situation i alla länder om man misstänker någon för att göra 

en revolution. 

H.S. Men här är regeringen hela tiden misstänksam mot oss oavsett vad vi gör och därför 

måste vi  vara väldigt försiktiga. Så tänker alltid mer än en gång på våra handlingar innan vi 

genomför dem. 

E.G. Är det för att inte riskera det tillstånd som ni befinner er i? 

H.S. Ja. 

E.G. Jag tror att väldigt mycket av det som händer mellan den muslimska gruppen i det 

israeliska samhället och det israeliska samhället är ett resultat av rädsla och misstänksamhet 

från båda sidorna. Samtidigt flyttar inte muslimer från Israel på samma vis som de gör från de 

övriga länderna i Mellanöstern. Det måste finnas en anledning till det för överallt i världen 

hittar man muslimska flyktingar från hela världen. Och här inte bara att det inte flyttar de 

kommer tillbaka som ni har gjort exempelvis? 

H.S. De kan inte förstå den speciella situationen vi har i det här landet. 

E.G. Vad är det som är speciellt här? 

H.S. Vi är annorlunda här. Vi är inte salafi eller som det Muslimska Brödraskapet i Egypten. 

E.G. Varför? Du har talat om för mig vad ni inte är. Tala om för mig vad ni är. 

H.S. Jag försöker säga att vi inte är som andra. Här försöker vi exempelvis inte att skada 

staten. Vi går in där myndigheterna inte kan ge och erbjuder vårt samhäller det staten inte 

förmår. Vi är som de svarta muslimerna i USA. Ursäkta mig att går in på politik här. Men det 

finns mycket fördomar här om muslimer. Vi fyller en social roll i det här landet och det är att 

överbygga gapet av fördomar. Staten förstår inte vad vi gör utan tror att vi har för avsikt att 

bryta oss ur och skapa självständighet. Det gör oss i deras ögon till en säkerhetsrisk. 

R.F.J. För att återgå till din fråga om varför muslimer i Israel inte lämnar Israel. Jag tror att 

huvudorsaken till det är att oavsett om det varit en vänster eller höger regering i Israel så har 

de alltid sagt att Israel är en judisk stat. Som arab som känner att mina rötter sitter väldigt 

djupt i detta land när jag hör att detta är ett judiskt land så ger det mig styrka att stanna här. 

E.G. Jag hör vad du säger respekterar det och förstår. Men det funkar inte. 
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R.F.J. Varför? 

E.G. Därför att överallt i den arabiska världen har människor rötter och familj. Staterna och 

regimerna definierar sig som socialistiska som Baath och Nasserism som definierar sig som 

icke-muslimska och i Jordanien är det ett kungadöme och så vidare. Och det spelar ingen roll 

om någon kallar stat för socialistisk eller judisk. Människor har fortfarande rötter i de olika 

länder men lämnar sina länder. Här ifrån flyttar inte folk. 

R.F.J. Dom har inget val. 

E.G. Ingen måste lämna Syrien för att det styrs av en Baathregim. 

H.S  Det har med den islamska övertygelsen att göra att vi inte lämnar detta land och skulle 

jag börja förklara det här så skulle vi inte bli färdiga under det här mötet. 

E.G. Så ni menar att det har med tro och övertygelse att göra och inte med att göra att det 

kanske är lite bekvämare att leva här som muslim än i något annat land i omgivningen? 

R.F.J och H.S. Nej absolut inte. Det har med tro och övertygelse att göra. 

R.F.J Om ni går exempelvis till Västbanken och Gaza där ekonomin inte är speciellt god så 

kommer du se att ingen lämnar. Men skulle det bli bättre????? 

E.G. Så ni upplever alltså egentligen att detta är waqf? 

R.F.J förståelsen av waqf inom islam…och detta är min personliga åsikt och många lärda 

muslimer med mig. Jag tror inte att allt av det historiska Syrien är waqf. Men principen är 

ändå att det mesta av det historiska Syrien är viktigt och heligt område i den muslimska 

världen och därför måste det och som muslim måste man offra sig som muslim för det landet.  

E.G.Vad är waqf. Är Tel Aviv waqf? Är Haifa waqf? Var börjar waqf och var slutar det? 

H.S. Jag kan inte svara på det. Angående terminologin waqf finns det ingen konsensus mellan 

de muslimska lärda just nu. Det jag säger nu är min egen uppfattning det är min tolkning 

Palestina som du kalla Israel. Jag skull säga platsen här som waqf är knutet till den islamska 

tron, När den muslimske kalifen Umar ibn Khttab kom till Jerusalem hans förståelse av vad 

som var generell waqf när han tillfrågades om att tilldela människor landet svarade han nej. 

Detta land kommer att vara en odelad stiftelse för muslimer. Även när kalifen uttryckte detta 

förstod han den speciella betydelse landet hade för judar och kristna. Och han visste att det 

fanns kyrkor i landet och att det levde några judar i landet. Så när det gäller generell waqf så 

har vi moskéer olika landområden som är till för muslimer och vi har många olika typer av 

waqf i det här landet. Så förståelsen av den islamska tron är att vi inte kan detta land till någon 

främmande regim. Det är min tolkning och så förstår jag den. 
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 H.S. Vad regimen här egentligen tror att vi försöker plantera fundamentalistiska tankar i våra 

barn så att de blir en sovande cell. Att på grund av vår utbildning så kommer de i framtiden 

finnas människor med fundamentalistiska tankar i varje judisk stad. 

E.G. Jag tror att det kristna partiet i Sverige i deras hjärtan drömmer om att alla ska tro på 

Jesus? Varför skulle ni vara annorlunda? 

H.S. Det är ok så länge du inte tvingar dina idéer på någon annan. När du tvingar dina idéer 

på någon annan med våld då är det inte bra. 

R.F.J  Det är inte så svårt för oss att uttrycka oss och jag tror att du förstår det. Först och 

främst måste vi alla förstå att främlingar i Europa muslimer i Europa ser sig själva som 

besökare. Jag är inte lokal här i Europa. Så de känner inte att de måste kämpa för sina 

rättigheter och erkännande i Europa. Det är skillnaden. Muslimer i Israel känner…om du tar 

exempelvis den shafitiska lagskolan så säger den att om muslimer förlorar kontroll av någon 

del betyder det inte att den delen blir judisk, kristen, buddistisk eller något annat. Enligt 

shafitiska lagskola är alltså Israel fortfarande en muslimsk stat. Vad innebär det egentligen? 

Det innebär att som muslim i Israel måste du leva som vore du en muslim i ett muslimskt 

land. Det är inte ett slagfält dar al-harb utan det är ett muslimskt land och du måste leva som 

muslim som du levde i ett muslimskt land. 

H.S Vi reagerar hela tiden. Vi agerar inte. Vi vet vad regeringen tänker. Och vi reagerar i 

enlighet med regeringens intentioner. Så när regeringen kommer och säger att vi inte är 

ursprungsbefolkning eller gäster i detta land och vi läser den israelska lagen eller ges känslan 

av att vi fått ett medborgarskap som gör att vi kan bli utvisade i framtiden. 

E.G. Tror ni att ni kan bli utvisades i framtiden? Att det finns många som driver den idén? Jag 

känner till en. 

H.S. Absolut. Det finns många som driver den idén och vill utvisa oss från det här landet. För 

de israeler som upplever att jag inte har rätt att leva här att jag är en gäst väcker det 

larmklockor hos mig och jag måste reagera på något sätt.  

E.G. Hur upplever du att det han säger påverkar din muslimska identitet?  

M.M.  Det förekommer en diskussion mellan de olika grupperna inom det palestinska 

samhället. En del lägger tonvikten vid sin religiösa identitet och en annan del lägger tonvikten 

vid nationella delen av sin identitet och en tredje grupp som jag tror är marginell tonvikten vid 

den medborgliga delen. Jag tror att den religiösa muslimska delen är en den som inte går att 

skilja från den nationella identiteten hos araberna i Israel. Jag anser att dessa två för min del, 

den religiösa och den nationella måste höra ihop. 

E.G. Men varför är religionen så viktig? 
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H.S. När du bor i Israel hör du hela tiden araber judar. När du bor i England så hur infödda 

och invandrade. I Israel lever många judar. Det är judar som kontrollerar landet. Och det är 

faktum som inte går att ignorera. Man diskuterar exempelvis i Knesset vad det innebär att 

vara jude och det är faktorer som hjälper till att diskutera vem som är muslim. Jag är inte bara 

arab utan även muslim. 

E.G. Skulle det då innebära att om Israel inte längre definierade sig som en judisk stat att ni 

då skulle bli mindre muslimer? 

H.S. Inte vad det gäller den dagliga fromheten som bönder och liknande. Absolut inte. Men 

ifråga politiska förhållningssätt så tror jag det. Det gäller även det sociala livet. Den grupp 

som s tår för det förflutna och kämpar för våra rättigheter i det här landet är den muslimska 

rörelsen. Varför är man rädd för den islamska rörelsen. Du vet det finns många byar varifrån 

befolkningen blivit utdrivna. För oss är det en del av waqf och den islamska rörelsen kräver av 

myndigheterna att återföra den egendomen till oss och låta människor återvända till dessa 

byar. Det i sin tur gör det även till en säkerhetsfråga och politik. 

J.F.R För att återgå till din fråga om muslimer här skulle bli mindre aktiva om landets 

karaktär skulle förändras så tror jag att det skulle bli så. 

M.M. Jag tror att det den Islamska Rörelsen består av två parametrar. Den ena är det allmänna 

uppvaknandet av islam i den arabiska världen i allmänhet och den andra är den israeliska 

kontexten. Jag håller inte med dem som påstår att den islamska rörelsen utvecklades utanför 

den israeliska kontexten. Både dess innehåll, ideologi och förhållningssätt påverkades av den 

israeliska kontexten. Jag tror att Islamska Rörelsens dilemma består av å ena sidan att ta till 

sig islamska värderingar och sharia men samtidigt sätta gränsen innan det sker en 

konfrontation med den israeliska lagstiftningen. Rörelsen befinner sig hela tiden i ett dilemma 

mellan att bevara den islamska identiteten, muslimska brödraskapets värderingar och 

samtidigt inte bryta mot israelisk lag. Jag tror att i valet mellan dessa två i ett historiskt 

perspektiv har den islamska rörelsen hållit sig till den israeliska kontexten och inte följt den 

allmänna islamska trenden. 

E.G.  Men varför? Det finns ju tillräckligt med muslimer både här och runt om för att göra 

Israel muslimskt. Sedan är det problemet ur världen. 

J.F.R Det är på grund av att muslimerna här ser sig som tillhörande det här landet. Vi är inte 

egyptier eller sudaneser eller syrier vi tillhör detta land. 

M.M Det finns en paradox när det gäller de arabiska israelernas status. Att inneha ett israeliskt 

medborgarskapet är en  del av kampen för att stanna i fosterlandet. Det är paradoxen. Vi 

måste bevara vår identitet, vår nationella identitet och vår religiösa identitet och samtidigt 
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hålla kvar vårt medborgarskap. Vi går mellan dropparna mellan identiteten och 

medborgarskapet och där går religionen in som en parameter, för jag tror att vi bara kan 

bevara vår identitet om vi bevarar vårt medborgarskap. 

H.S.  Jag tror att den israeliska regeringens ambition är försöka visa att vi inte skiljer oss från 

andra fundamentalistiska grupperingar och därför är det speciellt viktigt för oss att inte låta 

oss dras med utan följa de lagar som finns här i landet. Det är väldigt viktigt att påpeka att vi 

bara försöker bevara våra rättigheter och absolut inte har några andra intentioner. 

J.F.R  Jag skulle identifiera mig  själv som muslim, arab, palestinier som innehar ett israeliskt 

medborgarskap. 

M.M  En av anledningarna till varför vi stannar här är också att vår närvaro är en del av den 

israelisk arabiska konflikten. Vår närvaro är en kamp om minnet och historien här på platsen. 

En liknande spänning förekommer inte exempelvis i Egypten. Jag vet att om jag flyttar 

härifrån så ger jag den sionistiska historieskrivningen poäng. 

E.G. Men om du lämnar Syrien så ger du poäng till det Syriska Baathpartiet och Syriens 

sekularisering och Syrien kommer att förlora sin muslimska karaktär. Bryr du dig inte om det? 

M.M  Man måste komma ihåg att i Syrien finns det knappt något demokratiskt utrymme. Där 

är regimen totalitär och ger dig inte möjlighet att kämpa för islamska värderingar. Vi lever i 

en demokratisk omgivning även om vi har en dialog och dess brister. Men vår utveckling som 

araber, utvecklingen av vårt medvetande och utvecklingen av andra arabiska rörelser och den 

islamska rörelsen utvecklades som en del av den demokratiska omgivning Israel erbjuder. 

E.G. Håller ni med honom? 

H.S.  Vi är inte välkomna till något annan del av den arabiska världen. Inte i Egypten, Syrien 

eller något annat land heller. Om du skulle göra en undersökning på hur palestinier är 

behandlade i Libanon, du är inte tillåten att inneha libanesiska identitetshandlingar och det 

finns en lång lista för palestinier på vad de inte får. När vi ser hur våra palestinska bröder i 

Libanon, Syrien och Egypten och hur det blivit slaktade där och hur palestinier i Europa inte 

lever på traditionellt vis så skrämmer det oss och vi inser att för att bevara vår identitet måste 

vi stanna i detta land. 

E.G. Så genom att stanna här kan ni på ett ganska bekvämt vis bevara er identitet? Har jag 

fel? 

H.S. Nej. Det är en del av svaret. 

M.M  Alla rättigheter för det jag nu säger är mina. Det är en del av tesen i min avhandling. 

Jag tror att den islamska diskursen i Israel håller på att förändras. Det finns en linje som vill 

vara en del av den israeliska politiken och är villig delta och följa de spelregler som den 
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israeliska demokratin erbjuder. Den delen av den islamska rörelsen sätter upp sina mål och 

principer i den kontexten. Det vill säga att man försöker utveckla en islamsk diskurs som 

passar den israeliska verkligheten. Det finn en annan strömning som ser sig som en del av den 

allmänna islamska rörelsen i världen. Den gör det utifrån brist på en egen nationalstat. Det vill 

säga i brist på en egen islamsk nationalstat utvecklar den en internationell islamsk diskurs. 

Den gruppen döljer inte att den vill ha en islamsk stat som styrs av en kalif. Det tror jag är ett 

resultat av att de saknar ett land. Jag tror att den islamska rörelsen i världen har utvecklats till 

nationella rörelser snarare än internationellt islamska. De leder till att de islamska rörelsernas 

politiska program är nationella. Den Islamska Rörelsen i Syrien har accepterat att den är 

syrisk och har en ett program som är förknippat med Syrien. Många islamska grupper har 

under de senaste årtionden gått från att se sig som en del av en global rörelse till nationell 

lokal rörelse som med ett religiöst budskap kämpar för rättigheterna på det lokala planet. Här i 

Israel är en del av den islamska diskursen omvänd eftersom de muslimska israelerna inte 

känner sig som del av den nationalstat de är medborgare i. Det finns ingen palestinsk stat eller 

muslimsk stat. Vad som finns är Israel som definierar sig som ett judiskt land. Som 

kompensation för avsaknaden av en islamsk stat söker man sig till den internationella 

islamska rörelsen. Det innebär att trenden hos en del i den islamska rörelsen i Israel är tvärt 

om mot de islamska rörelserna i den övriga arabiska världen. 

E.G. Vilka delar av Sayyid Qutbs lära tycker ni är viktiga och skulle vilja bevara och vilken 

del av han lära tycker ni är fel och oviktigt. 

J.F.R Först och främst kan d et vara viktigt att påpeka att den Islamska Rörelsen i Israel inte 

ser sig själv som en del, eller gren av Muslimska Brödraskapet internationellt. Vi identifierar 

oss med deras många idéer och tankar men vi är inte en del av eller en gren av Muslimska 

Brödraskapet. De flesta som nu är knutna till Muslimska Brödraskapet både vanligt folk och 

intellektuella föredrar i dag al-Qaradawi framför Sayyid Qutb. 

H.S Jag är inte tillräckligt bekant med Sayyid Qutbs texter i alla avseenden för att uttala mig 

om det men jag vill kommentera det M.M sa om Islamska Rörelsen här. Jag vill påstå att det 

är stort gap mellan vad som står och är önskvärt och våra ambitioner och möjligheter. Frågan 

är om vi är inriktade på att genomföra allt det som vi tror på? Och svaret är absolut inte. Vi 

kan tala om framtiden och diskutera olika profetior och att det ena eller det andra kanske 

kommer att ske i framtiden. Men försöker vi att på olika sett genomföra eller arbeta för att 

sådant ska ske. Absolut inte. 

J.F.R. Vi är inte nöjda med situationen här. Vi blir inte väl behandlade och är diskriminerade 

som araber och muslimer. Trots det anser jag att vi måste använda de legitima verktyg som 
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finns för att förbättra vårt tillstånd och utöka vårt utrymme. Vi ser oss själva som muslimer 

och en del av den muslimska världen. Samtidigt har vi våra specifika frågor som måste 

diskuteras självständigt och oberoende. 

E.G. Vad är er identitet? Muslim, arab, palestinier eller israel? 

J.F.R, Muslim, arab, palestinier som innehar israeliskt medborgarskap. 

H.S. Muslim, palestinier, arab som lever i Israel. 

E.G. Vad är det för skillnad mellan att inneha ett israeliskt medborgarskap och leva i Israel? 

J.F.R Ingen. Jag lever i det här landet. Jag är palestinier, arab och muslim. Det kan ingen ta 

ifrån mig. Samtidigt så finns det en politisk verklighet som gör att jag måste inneha ett 

israeliskt medborgarskap. 

J.F.R. Det är också viktigt att påpeka att Sayyid Qutbs texter är mer relevanta i ett arabiskt 

muslimskt samhälle som har sharia. Där kan man nog också finna de som anser det relevant 

att diskutera Qutbs teologi och inse att man antigen accepterar eller tar avstånd från. Men  det 

är inte relevant i vår situation. För i vårt fall har vi inte suveränitet och jag måste först kämpa 

för mina rättigheter som individ innan jag kan börja kräva rättigheter som muslim. Jag kämpar 

fortfarande för mina rättigheter som människa. 

E.G. De finns de som menar att Qutbs stora bidrag till islam har varit att ha kräver av var och 

en som individ att reflektera över sitt religiösa förhållningssätt. Hur ställer ni er till det. 

H.S. När det gäller den grundläggande tros uppfattningarna så finns det inget att reflektera 

över men när det gäller tilläggen så håller jag med. 

E.G. Var går gränsen mellan politik och religion? 

H.S. Jag anser inte att det finns någon gräns mellan religion och politik? 

J.F.R. Jag har inte reflekterat över det. Men du sa det själv när du presenterade dig för oss att 

det finns en skillnad mellan kristendomen och islam i förhållningssätt till gränsen mellan 

religion och politik. Inom islam är religionen ett sätt att leva och därför måste det politiska 

systemet följa sharia. Men filosofiskt, ursprungligen så är vi påbjudna att tro på Allah och det 

är grunden. För att nå målet kan man inte leva under kommunism eller sekularism för evigt. 

Därför har muslimer sitt eget juridiska system. Går man tillbaka till koranen och traditionerna 

så finner man mycket få eller begränsat antal påbud som talar om politik. Det som står är att 

rättvisa är en mycket viktig del av islamsk politik och det gäller även fred. Det betyder inte att 

det måste vara på det ena eller andra viset. Ta demokrati som ett exempel. Vilken typ av 

demokrati är det som åsyftas?  Det kan vi fortfarande diskutera. Är det den amerikanska, den 

brittiska, den indiska eller den libanesiska som är den rätta. Återigen kan muslimer vara en del 

av diskussionen. 
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M.M  Jag tycker inte det är viktigt att tala om islam och politik utan snarare islamska rörelser 

och politik. För idag är den islamska rörelsen en viktig och populär del i Västvärlden och den 

fyller en viktig politisk roll. Det är viktigt att diskutera de olika rörelserna och politik 

eftersom det förekommer meningsskiljaktigheter mellan de olika grupperna. Definitionerna på 

samhälle, regim och ekonomi varierar mellan de olika rörelserna och det blir därför mer 

korrekt att diskutera de islamska rörelserna och politik snarare än var gränsen går mellan 

politik och religion inom islam. 

 

7.3. Islamska Rörelsen i Tel Aviv 

Onsdag  9 maj 2007 Tel Aviv/Jaffa på Abed Abu Hassans kontor. Hamis Abulafya 47 år gift 

och två barn. Jurist och publicist bland annat Maariv. Blev religiös 2005.  Nwar Dakah 34 år 4 

barn Imama Hassan Beq. Abed Abu Hassan 37 år affärsman gift för andra gången, två barn. 

Hamis Abulafya=HA, Nwar Dakah=ND, Abed Abu Hassan=AAH, Eli Göndör=EG. Min 

översättning från hebreiska.  

 

E.G. Jag har för avsikt att först presentera de termer jag vill tala med er om. Termerna är bila 

kayfa, taghiyr al-munkhar, jahili med tanke på att det på andra sidan gatan från moskén är en 

badstrand där kvinnor går i bikini och det dricks alkohol, da‘wa och jihad.  

H.A. Jag börjar med jihad. Det är ett ämne som jag tycker mycket om. Jag tror att både Väst 

och en stor del av världen i övrigt ägnar sig åt en demonisering av islam och jihad. Av någon 

anledning är syftet att skada islams rykte. jihad är något som finns i varje Västerländskt 

samhälle och det gäller Europa såsom USA och Israel. När den amerikanska soldaten får i 

uppdrag att tjänstgöra i armén svär ha en ed där han lovar att offra sitt liv för fosterlandet, den 

israeliske soldaten när han/hon blir 18 år och mönstrar, svär också han/hon att offra sitt liv för 

fosterlandet. Jihads ordagranna betydelse är att en muslim svär sin ed inför Gud att han är 

villig att offra sitt liv för fosterlandet. Det är den exakta och ordagranna betydelsen av ordet 

jihad. Olika faktorer och grupper med olika intressen har genom tiderna tagit en del av detta 

och påpekar endast att en muslim är villig att offra sitt liv och den andra delen av mening lade 

man bara åt sidan och var och en la istället till vad som passade. 

E.G.Det jag har förstått är att jihad är en kollektiv uppmaning och den som individualiserat 

begreppet är Sayyid Qutb? 

H.A.  Sayyid Qutb uppmuntrade individuellt tänkande. Han menade att vi inte är någon flock 

utan individuellt tänkande individer som inte ska följa det som sägs blint. Tänk dig en imam 
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som har 200 människor bakom säg som gör det han gör. Plötsligt en dag skulle han vända sig 

om och uppmana alla att dricka öl. Ingen skulle lyssna på honom trots hans status. Varför? Jo 

därför att alla har under en längre tid fått inpräntat hos sig att alkohol är förbjudet. Vem är då 

denne man som tillåter något som alltid varit förbjudet. På samma vis säger Sayyid Qutb, det 

finns en viss grund. Alla, profeten och Koranen och så vidare, ett två tre en viss heirarki som 

fastställer grunderna för religionen och vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. Men ha 

uppmanar den muslimen till ijtihad vilket innebär att en vilja till att hitta möjligheter en 

uppmaning  till individen att anstränga sig. Studera mer, gör analogier, jämförelser, använd 

din logik. Vad som inte verkar logiskt eller förståligt, gå tillbaks till källorna, vänd dig till 

auktoriteterna en gång till och säg att detta får jag inte ihop rent logiskt.  Det är vad Sayyid 

Qutb bidragit med. Beträffande jihad så stämmer det att det är ett kollektivt åtagande. Det är 

som att gå med i vilken armé som helts i världen där man tar på sig att tjäna ett visst kollektiv 

i grupp och man svär en ed att man inför Gud lovar att försvara sitt fosterland. Kanske finns 

det nyansskillnader men substantiellt är det ingen skillnad mellan vad varje soldat i Väst 

lovar.  Det är inte av en händelse som Väst utnyttjad just denna term det fanns också olika 

faktorer som bidrog till att en vantolkning av just den termen… 

E.G.  Lämna Väst. Låt Väst stanna i Väst. Jag vill veta hur du ser på dessa termer.? 

H.A. Jag är en sekulariserad muslim som tror på Gud. Jag har mina gränser. Al-Aksa får 

ingen röra. För Al-Aksa är jag villig att dö. Det kanske låter för extremt för dig men å andra 

sidan om det skulle komma hundra shejker till mig och säga ta din fru och dina barn och gör 

ett terrordåd och vi lovar dig att du kommer direkt till himlen, så skulle jag svara gå och 

knulla och kom tillbaks med kvitto, ursäkta uttrycket. Varför säger jag så. Därför att jag går 

till Koranen som är ursprunget och där står det du får inte ta en annan människas liv ty det är 

endast Gud som har rätt att göra. (Koranen citeras och ett samtal förs om var citat står i 

Koranen).  

N.D. Ursäkta mig Hamis det är inte bara i sura al-muminun utan det är i  hela Koranen. Om 

du läser i Koranen så kommer du att se hur ofta det står… 

H.A. För att ytterligare stärka det uttalandet så finns det ett citat ur hadith där Profeten säger. I 

krig döda inte en obeväpnad soldat. Skada inte en havande kvinna. Skada inte en värnlös man.  

Skada inte en religiös företrädare. Döda inte kreatur eller träd eftersom vi njuter av deras 

skugga. Och skulle det vara så att en soldat kastar sin vapen och höjer sina händer måste du 

bete dig mot honom som om han vore en värnlös. Det är Genevkonventionen. Därefter 

kommer du till en överenskommelse med fången att i utbyte exempelvis mot att han lär 

människor läsa och skriva eller liknande så blir han fri. I går läste jag i tidningen Yediot 
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Ahronot om en jude som av misstag hade hamnat i Teheran. Han såg sig om i planet och insåg 

att han var den enda juden där. Han blev rädd och gick till piloten och bad honom att skydda 

honom. När planet stannade kom det upp vakter i planet och frågade var är israelen. Följ med 

oss. Israelen sa till tidningen att från den stund han blev ombedd att följa vakterna tills han 

släpptes hade han sin vackraste och mest normala erfarenhet någonsin i livet. Han berättade 

att han blev omhändertagen. Han fick mat hans ansikte tvättades och han fick en gåva. Med 

det vill jag inte påstå att jag speciellt förtjust i vad som händer i Iran men jag vill exemplifiera 

vad islam är egentligen. Dessutom jag vill tala om den israeliska soldaten Gilad Shalit… 

 E.G. Jag förstår. Men när du tittar på de begrepp som jag tidigare nämnt och dessutom lever i 

en muslimsk grupp som skiljer sig från alla andra muslimska grupper i världen hur ser du då 

på dessa begrepp ur ett religiöst perspektiv. Inte politiskt. Du lever exempelvis under en regim 

som är jahili och du är troende muslim. Hur förhåller du dig till det? 

H.A. Myndigheterna här är inte jahili. Jahili har med kunskap att göra. Den som är ovetande 

är jahel en som helt enkelt inte har kunskapen. Men i samma stund som du har kunskapen och 

ändå inte lever i enligheten med det så har du gått från den rätta vägen. I många fall är det 

jämförbart med hur religiösa judar ser på saker och ting. En ortodox jude kan säga att TV ett 

avsteg från det rätta livet.  En religiös jude kommer inte i mindre utsträckning än en religiös 

muslim uppleva en kvinna i baddräkt som oanständigt. Vi försöker finna den gyllene vägen 

där vi inte uppfattas som annorlunda men heller inte går över de gränser som finns i alla 

religioner. Det är inte någon exakt vetenskap men se här shejk Nwar är religiös. Han följer 

med dig i din bil och plötsligt stannar du för att dricka en flaska öl. Det finns någon som kan 

bestämma sig för att han sitter inte i samma bil som den som dricker. Men Shejk Nwar kan 

vända bort ansiktet så ser han inte att du dricker alkohol. 

N.D. Något beträffande Sayyid Qutb. Qutb säger visserligen att överallt där det finns 

muslimer måste vi göra jihad. Men det är inte vad de flesta lärda säger. Fram till idag betalar 

den muslimska världen priset för Sayyid Qutbs tankar. Vi hittar dessa i salafirörelsen, al-

Qaida och liknande. Hamis sa något mycket sant och rätt när det gäller jihad det är menat att 

användas mot en fiende som attackerar dig inte terrordåd mot oskyldiga det är något som 

islam är emot. Alla har rätt att tolka som han förstår. Men vem eller vad som säger oss vad 

som är rätt eller fel är inte Sayyid Qutb. Det är Koranen eller sunna. Koranen ger principer 

som går att uttolka med hjälp av sunna och inte Sayyid Qutb som ska tala om för oss vad vi 

ska göra. 

E.G.  Men både Koranen och sunna tolkas ju. Vilken tolkning är den man ska följa? 

H.A. Det är alltid Koranen och sunnan som ligger till grund för tolkningen. 



 79

E.G. Jag förstår men jag vill veta som är den yttersta auktoriteten för den muslimska världen 

idag. Bin Laden hävdar ju bland andra att hans tolkning är den rätta? 

N.D. Vi har ingen auktoritet som står över alla andra idag. Det är kalifen som är den yttersta 

auktoriteten och en sådan finns inte idag. Och det är en viktig princip inom islam som man 

måste känna till, att om det inte finns någon kalif, så finn det ingen som har rätt att ändra på 

något. Ingen har rätt att bestämma att det plötsligt förhåller sig på det ena eller andra viset. 

Det är bara kalifen som kan bestämma något sådant. 

H.A.  Den som instans som trots allt försöker att fylla ut kalifens uppgift är nog ändå al-Azhar 

i Egypten. Sedan finns det ulama som också gör försök. Det finns även röster i Saudiarabien. 

Enligt min mening är det Egypten och Saudiarabien som leder utvecklingen och den moderata 

linjen. Jag vill återvända till en viktig punkt. Den som har skadat en jude eller kristen de som 

tror på en Gud kommer att straffas på domedagen. 

E.G. Jag vill försöka att utveckla det ett steg till. Ni lever som minoritet här och ser saker runt 

om kring sådant som ur ert perspektiv är fel. Ni är samtidigt uppmanade till att tillrättalägga 

det felaktiga. Hur löser du det som religiös muslimer?  

H.A. Det varierar och beror på var du bor, Jordanien, Egypten eller Libanon. Jag var nyligen i 

Kairo där såg jag vackra flickor, vackra som skönhetsdrottningar och jag hann inte komma in 

på hotellet så var de redan där och frågade mig, vill du bli ompysslad så tala bara om för mig 

vilket rum du har”, det är inte bara i Tel Aviv. I Beirut finns det en sattelitkanal som jag inte 

tror mina ögon när jag ser på den. Vad som händer här i Tel Aviv sker i varje arabisk storstad. 

Bara så du har det klart för dig. 

N.D.  Det är inte tillåtet att tillrättalägga det felaktiga i ett land som inte är ditt. Islam säger att 

de har sin religion och vi har vår religion. 

E.G. Abed sa till mig, får jag säga det du sa igår? Abed sa att ett land som beter sig som 

muslimskt och exempelvis ger de fattiga hjälp, finns det ingen anledning för mig att försöka 

ändra på systemet. Jag får leva som muslim och besöker moskén utan hinder. Varför ska jag 

då försöka ändra på systemet. Att de som genomför det inte vet att de beter sig som muslimer 

är inget problem så länge jag får leva som jag vill. Vad säger du om det? 

H.A. Det är mycket klokt. När är det mening att du ska göra en förändring? Det är när du 

märker att man står på tröskeln till ditt hem och är på väg att tvinga på dig sådant som är 

jahili. Så länge som du lämnas i fred i din privata sfär så är det bara att acceptera tillståndet. 

Men om du befinner dig i ett arabiskt land där de flesta medborgarna är muslimer som muslim 

är du då skyldig till att agera på alla vis förutom genom våld för att förbättra situationen. 

E.G. För att det är ett muslimskt land? 
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H.A. Ja försök att agera enligt lagarna för att förändra landet till ett muslimskt land som lever 

enligt muslimsk lag. I samma stund som du lever exempelvis i USA så ska du inte överdriva 

din ambition och försöka att som minoritet tvinga dig på din omgivning. 

E.G.  Men det finns väl åtminstone ytterligare en tolkning av islam som menar att man visst 

ska göra hela världen muslimsk och att våld är legitimt för en sådan ambition? 

H.A. Det fanns ett tillfälle då profeten själv försökte övertala sin farbror att övergå till islam 

eftersom han var otrogen. Och då säger profeten att det inte finns något tvång i religionen. Jag 

är religiös och ber i moskén min fru gör det inte och vi lever i harmoni med varandra. Hon 

respekterar mig och klär sig mycket anständigt men vägrar att besöka en moské eller täcka sitt 

huvud. När jag lyssnar på koranrecitering hemma så stör det inte henne och när hon lyssnar på 

musik så stör det inte mig. Som jag sa till dig i början så finns det hos majoriteten en önskan 

att hitta den gyllene mellanvägen. 

E.G. Så vad du egentligen säger om jag förstår beträffande ditt liv här som muslim är att i 

Israel har du accepterat ditt tillstånd och dina ambitioner att förändra tillståndet är begränsade 

för att du är rädd för att du kan förstöra mer än vad du kan tjäna på det? 

H.A.  Det stämmer. Jag har sett religiösa företrädare sitta i en panel i Libanon tillsammans 

med kvinnor med läppstift för att diskutera kvinnans situation inom islam och säga jag delar 

inte din åsikt men jag respekterar dig och du behöver inte acceptera mina åsikter men du bör 

respektera mig. Jag tycker att det du gör är fel och du kommer att stå till svars på domedagen. 

Det kommer den dagen när även Eli kommer inse att han inte lever sitt liv på rätt sätt och då 

kommer han att ändra på det. För två veckor sedan kom jag ut från moskén och såg en jude 

tala med en vän, Jag ställde mig lite vid sidan av tände en cigarett och lyssnade på samtalet. 

Han säger till sin vän. Titta på henne där hur hon går i sin bikini…som en prostituerad… De 

ord som kom från en religiös jude hade lika gärna kunnat komma från en religiös muslim. 

E.G.  Men  då måste jag ställa dig en något provokativ fråga. Det finns rader av muslimska 

länder runt om. Vore det inte enklare som muslim att leva i ett muslimskt land i än i ett land 

som identifierar sig som judiskt? 

H.A. Se här jag vill säga dig något. Vad som ofta kan leda till ett eller annat beslut är den 

personliga bekvämligheten. Jag bor heller i Tel Avivs Sodom och Gomorra än i Kairo eller 

Jordanien eller Saudiarabien. Det är av en enkel anledning. Jag ser här hur Israel har lagar 

som i sitt ursprung är islamska. En änka vars man dött i armén lever här i Israel som en kung 

medan en änka i Egypten får 70 egyptiska lira vilket är som att säga gå och prostituera dig för 

att försörja din familj. Jag ser här hur en som är handikappad från armén får sin bil utbytt 

vartannat eller vart tredje år och dessutom en pension som gör det möjligt för honom att leva 
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ett värdigt liv. Det är regler som har sitt ursprung i islam. Lägg till det att vi har tagit till oss 

delar av de israeliska värderingarna som i sitt ursprung är islamska. Yttrandefriheten och 

samtalskulturen, demokratin som är beroende av yttrandefriheten. Jag har skrivit artiklar här 

där jag stått upp till islams försvar och Maariv publicerade dem utan några ändringar. Jag har 

kritiserat premiärministern i hårda ordalag i mina artiklar och jag upptäckte inte att det efter 

några timmar eller dagar kom någon och knackade på min dörr och frågade mig vad jag gjort 

och vad jag skrivit. Jag är rädd för att hade jag gjort samma sak i ett arabiskt land hade jag 

hamnat antingen i graven eller i ett okänt fängelse. 

E.G.  Men var går gränsen. Jag försöker förstå var gränsen går mellan den privata och 

allmänna sfären, mellan politik och religion i islam. Vad har du för rättigheter? Kan du tala 

om för mig att jag inte ska dricka öl? 

H.A. Profeten har inte en gång citerats när han säger att islam är ursprungsreligionen. Islam 

har tagit kristendomens pragmatism och dogmatism från judendomen. Det finns delar inom 

islam som bestämda och dogmatiska och det finns delar som är följsamma och pragmatiska. 

Det varierar från fall till fall. Jag ger dig ett exempel. Islam ger dig några punkter som du 

måste hantera själv. Om jag är i Tyskland och vill äta halal. Eller som när jag och några 

vänner skulle äta i Tel Aviv. Om du vill äta gris så är det inga problem för mig men 

respektera att jag inte gör det. Försök inte ens lägga en bit gris på min tallrik och be mig att 

smaka gör det inte ens på skoj. Det skulle göra mig mycket arg. Jag vill bli respekterad och 

jag respekterar. Men det finns strömningar inom islam som kan vända bordet upp och ner och 

kasta bort din tallrik. 

E.G. Vart tror du islam är på väg? Tror du att islam håller på att anpassa sig eller tror att  

islam är på väg att bli mer radikalt? 

H.A.  Islam är en universell religion. Islam sätter gränser och vill att du ska anpassa dig till 

den plats du lever på och inte försöka simma mot strömmen. Det betyder inte att du i Rom ska 

leva som romare att bara för att jag lever i Tel Aviv min fru ska gå i bikini. Islam vill inte att 

man ska utmärka sig så att man tas för någon som är annorlunda eller galen. 

E.G. Du går klädd i Lacost ser jag hur får du ihop det? 

H.A.  Ja jag klär mig i Lacost. Det finns de som låter sitt skägg växa, ursäkta mig utan att såra 

någon, så att det ser ut som om de hade en borste under hakan. För mig som muslim är det 

oestetiskt. Det är också en fråga om dumhet och egoism. Varför tar han inte hänsyn till sin 

fru. Hur känns det för henne när han kommer tillbaks med ett svettigt skägg. Beröring mellan 

man och kvinna ska vara behaglig och kärleksfull. Hur behagligt är det för ren kvinna med en 

man som har en halv meter skägg som är oansat och orent med massa svett. Jag säger till dig 
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det är inte vad islam åsyftar (pekar på N.D.) se på honom hur välskött hans skägg är det är så 

islam vill ha det. Rent estetiskt och med hänsyn till kvinnan framför dig. Islam handleder dig 

också beträffande sexuell relation med kvinnan. Islam vill att kvinnan ska njuta först. Tillbaks 

till vårt ämne. Islam uppmanar inte till isolering så att det ska ses som annorlunda. Som 

muslimer i Holland eller Sverige som isolerar sig och skiljer sig från omgivningen. Islam är 

för öppenhet inom de acceptabla gränser och uppmanar samtal och konversation med 

omgivningen. Om inte för att omgivning ska bli muslimsk så åtminstone för att omgivningen 

inte ska förvränga islam. Uppmuntra, samtala, förstå. Se i samma stund som…en av den kritik 

som muslimer riktar mot druzer är just att religionen är hemlig till man blir 40 år. Var är 

logiken frågar vi. Öppna allt… Det är också kritiken som jag riktar mot vissa muslimer i 

Europa. Om det finns en skola med 2000 kristna elever som alltid har varit klädda i en viss 

uniform och jag bestämmer mig för att skicka min dotter dit så får jag antingen acceptera 

uniformen eller låta bli att skicka henne. Jag kan inte kräva att hon i den skolan ska gå klädd i 

muslimsk klädsel. Varför? För det första kan jag inte tvinga 2000 elever att anpassa sig till 

min dotter dessutom gör jag min dotter illa om genom att utpeka henne som annorlunda. 

Plötsligt när hon kommer in i skolan så har hon 2000 par ögon riktade mot sig som ser på 

henne med förakt. Det är inte vad islam önskar. Så då frågar du mig vad hade du gjort. 

Antingen hade jag skickat henne till en muslimsk skola så att hon inte är annorlunda eller så 

hade jag försökt hitta den gyllene vägen. Och vad är den gyllene vägen? Måste hon ha kjol 

eller byxor så kan hon gå i byxor islam förbjuder inte byxor, hon kan ha håret uppsatt och 

liknande. Att försöka hitta den väg där hon fortfarande är anständigt klädd men inte 

annorlunda. Det som jag tror händer i dag till min stora sorg är att det är de dogmatiska 

islamska rörelserna som leder i Europa. 

E.G. Men är du inte rädd för att du kommer förlora din särart om du anpassar dig för mycket? 

H.A. Jag säger inte att man ska förlora sin särart för att bli accepterad. Eller tillåta alkohol till 

exempel. Jag kommer exempelvis inte gå i boxerkalsonger till stranden eftersom det är 

förbjudet. Jag kommer att gå och simma i en kort byxa som är tillåtet och du kommer inte att 

se skillnaden och heller inte fråga varför jag  valt  en mer normal badbyxa istället för boxer. 

Men att gå i galabia och bada med kläderna på kommer jag inte att göra. Om jag ändå envisas 

så får jag gå och bada på en strand som inte är lika befolkad eller på kvällen med mina vänner 

så att jag inte framhäver det annorlunda och bidrar till att förlöjliga islam. Men tyvärr finns 

det de som bestämt sig för att slå huvudet i väggen och det är inte bra. 

E.G. På vilket sätt  anser du att Sayyid Qutb har bidragit positivt till islam och på vilket sätt 

har han bidragit negativt? 
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H.A. Sayyid Qutb har bidragit positivt till islam i det han uppmuntrat det individuella 

tänkandet. Han ar inte gjort gott i det att han uppmanar varje muslim där han befinner sig till 

individuell jihad mot den kultur han lever i. Eller utföra jihad på kulturer som skiljer sig från 

vår. Vi ska inte som minoritet i USA försöka ändra på kulturen för trehundra miljoner 

amerikaner genom att ta självmord. 

E.G.  Sayyid Qutb säger fruktansvärda saker om judar. 

H.A.  Jag kallar diskussionen mellan judendomen och islam för ”egologisk”. Gud säger till 

Abraham ta den son du har mest kär och då säger Abraham att han älskar båda lika mycket.  

Men båda religionerna möts i Abraham som Gud prövade. Abraham klarade sitt prov med stor 

värdighet. Båda religionerna förbjuder att äta svin. Båda talar om gåvor till det fattiga. I båda 

religionerna är sexuellt umgänge förbjudet under menstruationen. Dessutom var det under 

lång tid tillåtet även inom judendomen att gifta sig med mer än en hustru. Men även där har 

man förtalat islam. Islam säger att du får gifta dig med upp till fyra kvinnor på villkor att du 

kan ge dem fullständig jämlikhet. Och eftersom fullständig jämlikhet är omöjlig så är det bäst 

att återgå till endast en hustru. Profeten uppmanar oss att bemöta kvinnan med respekt och 

rättfärdighet. Låt oss återvända till vårt. Sayyid Qutb har bidragit positivt till att utveckla det 

individuella tänkandet men uppmaning till individuell jihad var helst en muslim befinner sig 

är orimligt och fel. 

E.G. Låt oss gå vidare med de olika termerna. 

N.D.  Bila kayfa och taghiyr al-munkhar  är inte islam. Islam är demokrati, yttrandefrihet. 

Bila kayfa  är bara en fråga om tron på Gud. Det går inte att ifrågasätta men i ditt dagliga liv 

finns det ingen som varken kan eller ha rätt att tala om för dig vad du ska göra. Bila kayfa  är 

bara knutet till tron på Gud. Att man ska tro på Gud. Du kan heller inte utföra taghiyr al-

munkhar  att tillrätta lägga det felaktiga genom att uppmana till bila kayfa. När vissa försöker 

tillrättalägga det felaktiga genom att kräva total underkastelse och utan att lämna utrymme för 

ifrågasättande så görs det på bekostnad av islam. Alla de där grupperna som tar sig namn 

knutna till jihad och munkhar gör inte rätt. Jag är emot det dom gör. Visst finns det saker som 

är förbjudna. Men det dom gör med sina mord och terrordåd är förbjudet enligt islam. 

H.A. Hippokrates ed är fastställd i islam. Det är totalt mot islam att gå upp på en buss och 

spränga sig i luften. Vi måste leva efter islam. Jag var en gång i moskén och träffade en 

affärskollega. Han berättade för mig att han gjort en affär där han lurat en jude. Jag sa åt 

honom att lämna tillbaks pengarna han tjänat. Men dom lurade oss 1948 svarade han. Stopp sa 

jag rör inte ihop det. 

N.D. Vi får inte skada människor som skyddar oss. Det spelar ingen roll vem det är. 
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H.A. Det finns dock en skillnad mellan vår syn på demokrati och den Västerländska synen på 

demokrati. I vår värld går gränsen för yttrandefrihet vid fotografer som jagar kände personer 

för att få en bild på dom i tidningen utan kalsonger. Vi ser demokratin som ett öppet samtal. 

Säg sanningen inför den svåraste och hårdaste regimen och stå för den. 

E.G. Tror du att Israels muslimska befolkningen kan statuera exempel för den övriga 

muslimska världen? 

H.A. Nej. Vi lever under mycket speciella villkor här. Våra behov här är inte nödvändigtvis 

de samma som behoven i Pakistan. I vissa avseenden är vi på samma nivå men det är inte 

säkert att det som är bra för en muslim i Pakistan är bra för oss. 

E.G. Men för muslimer i Väst då? 

H.A.  Inte för Väst heller. Och jag måste säga dig något till Israels fördel. Och jag säger det 

till dig med en rak blick utan att vara rädd för något. Våra villkor som muslimer här i Israel är 

mycket bättre på alla vis än villkoren för muslimer i USA efter 11 september. Och än för 

muslimer i Sverige, Frankrike eller Holland eller något annat land i Väst eftersom de där 

påverkades för mycket av det som hände i USA. Här har balansen bevarats. Där har man gått 

från den ena ytterligheten till den andra från att acceptera allt till att behandla muslimer 

respektlöst. Här i Israel är det tvärt om det finns i landets ledning många som förstått 

betydelsen av att finna gemensamma intressen och ge moderata muslimer stöd. 

E.G. Känner du att det stärker er? 

H.A. Absolut! Och jag känner att vi har en öppen dialog. Att ockupationen måste få ett slut är 

en ska men det berättigar inte terrordåd. 

E.G. Vart tror ni islam är på väg i allmänhet och vart är i slam på väg här i Israel? 

H.A. Svaret på den frågan är till stor del knuten till Väst. I Väst tycks det finnas en trend där 

man bara låter extrema fundamentalister göra sig hörda där man samtidigt nonchalerar den 

moderata och balanserade rösten. Det gör man för att berättiga hatet mot islam. I dag är det 

allt vanligare att man i Israel låter den moderata balanserade rösten göra sig hörd. 

N.D. Vi lämnas i fred i vår församlingen. Ingen stör oss. Vårt problem är att hela världen tror 

att vi är ett hot. Att vi är terrorister. Cat Stevens som konverterade till islam sa en gång något 

mycket sant. Han tackade Gud för att han fått lära känna islam innan han lärde känna den 

arabiska världen. Vi måste uppmuntra dialog så att världen förstår att islam är fred salam 

shalom. 

E.G.  Men tror ni att trots ijma och  fitna muslimer  i världen vågar gå ut och  höja  rösten mot 

våld och terror? 

N.D. Absolut. Qaradawi… 
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H.A. Som också varit för självmordsterror… 

N.D. Har kommit ut med en bok som är värd att läsa. Där talar han om det muslimska 

samtalet bör gå till och jag tror att han även har börjat tänka om beträffande självmordsterror. 

Han skriver där att det inte finns något hat mot judar för att dom är judar det finns handlingar 

menar han som judar gör som vi hatar. Han går tillbaka i historien. 

H.A.  Det är lättare för mig att komma överens med dig än med en extrem fundamentalistisk 

muslim. Och hade islam varit det extrema muslimska grupper vill göra gällande hade jag inte 

haft något problem med att avsäga mig islam. Men eftersom jag vet att de har fel… 

E.G. Så om jag förstår dig rätt är den fundamentalistiska islam ett hot även mot er. 

H.A. och N.D. Absolut. 

N.D. Dom ger den sämsta bilden av islam… 

H.A. Vad ger det för intryck när någon filmar sig själv med han halshugger en annan 

människa. Förstår du vad det får för konsekvenser. Jag kan bara säga dig att den som gjorde 

det är son till en hora som knullar med kreatur, en kallblodig mördare som Gud kommer att 

straffa. 

H.A.Vi känner oss tillräckligt starka och trygga i vår identitet och övertygade om vår styrka 

för att kunna föra en dialog. Lyssna på andra och göra oss hörda. 

E.G. Vad är du för något. Är du muslim eller israel eller vad? 

H.A. Först och främst är jag muslim. Därefter är jag israelisk palestinier.  Vad som kommer 

först av dessa är trivialt. Men mitt palestinska jag kan inte avstå mitt israeliska jag och tvärt 

om och det är jag stolt för. 

  

 

  

 

 

 

 

 


