Islam en Terrorisme
Het is jammer dat de Islam, de religie van vrede, hoop, harmonie, welwillendheid en
broederschap in een slecht daglicht is gesteld door de plegers van diverse
terroristische en barbaarse daden in de afgelopen jaren.
Het doel van deze presentatie is om de leer van de Islam voor te stellen, zodat
manifestaties van diverse terroristische daden volledig worden blootgesteld in het
licht van de Islamitische leer onder wiens dekmantel deze activiteiten worden
gepleegd.

DIPLOMATIEKE IMMUNITEIT EN ETHIEK VAN DE
OORLOG
Volgens het Islamitische heilige boek - de Heilige Koran - heeft God eer geschonken
aan elk individu, ongeacht huidskleur, ras, nationaliteit, enz. Vrijheid is een van de
grote gunsten die God ons heeft geschonken en de ontbering ervan is een grote
ellende. Volgens de Islamitische vrijstelling kan niemand gevangen genomen
worden zonder een rechtvaardige zaak. Gevangenen kunnen alleen worden
genomen in het geval van een regulier verklaarde oorlog of veldslag en om geen
enkele andere reden of onder geen enkel ander voorwendsel. De Heilige Koran
geeft dit specifiek aan:

Een profeet kan geen gevangenen maken voordat hij tot geregeld vechten in
het land komt. Gij wenst de goederen van deze wereld terwijl Allah het
Hiernamaals voor u wenst. En Allah is Almachtig, Alwijs. (8:68).
Deze vers ontkracht niet alleen de wortel van de slavernijpraktijken in de voorbije
jaren, maar vernietigt ook elke vermeende rechtvaardiging van de hedendaagse
gijzeling en kaping van onschuldige mensen die niet betrokken zijn in daadwerkelijke
gevechten.
In zijn afscheidsrede gaf de Heilige Profeet van de Islam (vrede en zegeningen van
Allah zij met hem) speciale instructies met betrekking tot een goede behandeling die
aan gevangenen zou moeten worden gegeven. De Heilige Profeet zei (vrede en
zegeningen van God zij met hem):

O mannen, jullie hebben nog steeds enkele krijgsgevangenen in uw bezit. Ik
raad jullie aan ze te voeden en te kleden op dezelfde manier en stijl als jullie
jezelf voeden en kleden ... .. Hen pijn of leed doen ondergaan kan nooit
worden getolereerd.
Meer specifieke geboden over de ethiek van de oorlog en de behandeling van
gevangenen zijn vervat in het vijfde vers van het zevenenveertigste hoofdstuk van
de Heilige Koran. Dit uitgebreide vers kan als volgt worden omschreven:

“Wanneer gij in een oorlog betrokken bent, moet het dapper en meedogenloos
worden gestreden. Oorlog kan worden voortgezet totdat vrede en vrijheid van
geweten zijn vastgesteld. Gevangenen moeten oordeelkundig worden
genomen. Vrije mannen kunnen hun vrijheid niet worden ontnomen zonder
een rechtvaardige en redelijke oorzaak. Wanneer de oorlog voorbij is, moeten
gevangenen worden vrijgelaten als een gunst of om vrijgekocht te worden of
om een wederzijdse ruil te onderhandelen.
In de geschiedenis van de Islam werden al deze methoden gebruikt voor het vrijlaten
van gevangenen. Een eervolle methode om vrijlating te bekomen was wanneer
geschoolde gevangenen konden leren lezen en schrijven aan degenen die
analfabeet waren, in plaats van losgeld.
Dit vers treft de wortels van degenen die het hedendaagse terrorisme in de naam en
onder de vaandel van de Islam willen rechtvaardigen.
Gezanten zijn bevoorrechte mensen in het Islamitische systeem. Ze genieten
volledige persoonlijke immuniteit. Ze zijn niet onderworpen aan politieke losprijzen,
hoe waardevol de zaak ook is, en ze gijzelen is een gruwelijke misdaad. Ze mogen
niet worden gedood, aangevallen of mishandeld. Er zijn talloze voorbeelden uit het
leven van de Heilige Profeet die de toepassing van deze principes illustreren.
Met andere woorden, Islamitische schriftelijke geboden en de voorschriften van de
Heilige Profeet van de Islam betreffende diplomatieke onschendbaarheid zijn vrij van
dubbelzinnigheden. In een notendop, het nemen van gijzelaars en mishandelen van
gezanten en burgers in welke vorm dan ook is volkomen vreemd aan de
leerstellingen en doctrines van de Islam. Met andere woorden, de filosofie van de
Islam verwerpt het terrorisme volledig.

CONCEPT VAN JIHAD IN DE ISLAM
Door de acties van sommige elementen, aanziet de westerse wereld een verkeerd
concept van Jihad (Heilige Oorlog). Het woord Jihad roept de visie op van een
fanfare van religieuze fanatici met woeste baarden en vurige ogen, zwaarden
zwaaiend en de ongelovigen aanvallend.
Jihad in de Islamitische terminologie betekent een inspanning doen, pogen en
streven op een nobele manier. Door de eeuwen heen is deze betekenis van Jihad
uitgewist of op zijn minst verwaterd. Het kritieke overbrugging in de Islamitische
wereld vereist herleving en herovering van de ware en oorspronkelijke betekenis van
Jihad.
Jihad kan worden onderverdeeld in twee brede categorieën. De eerste is ‘Jihad-eakbar’. Dit is de Jihad van de eigen persoon om zondige neigingen in bedwang te
houden, d.w.z. zuivering van het zelf. Dit is de moeilijkste Jihad en daarom is in
termen van beloningen en zegeningen de hoogste categorie van Jihad.

De tweede is ‘Jihad-e-Asghar’. Dit is de Jihad van het zwaard. Dit is de
gemeenschappelijke Jihad en onderstelt bepaalde specifieke voorwaarden. De
Heilige Koran spreekt van vechten alleen tegen degenen die moslims het eerst
aanvallen en dit is precies de grondvoorwaarde die ook in andere verzen van de
Heilige Koran is vastgelegd. Het zogenaamde vers van het zwaard in de Islamitische
geschriften wordt vaak uit haar context gerukt alsof het een willekeurige slachting
van alle ongelovigen betekent. De woorden in de Heilige Koran, zoals ‘dood wat je
tegenkomt’, zijn alleen van toepassing in gevallen waarin de vijand eerst Moslims
heeft aangevallen en gericht naar die ongelovigen en vijanden die hun geloften en
gemaakte afspraken verbreken. Ze zijn niet van toepassing op niet-uitgelokte
oorlogen en veldslagen. Deze verzen op een andere manier interpreteren zou een
bespotting zijn van de verheven idealen van de Islam. Er is geen enkele instantie in
het leven van de Heilige Profeet, waar hij het alternatief van het zwaard of de Islam
heeft aangeboden.
De westerse media en zelfs sommige geleerden negeren soms het onderscheid
tussen deze twee aspecten van Jihad. Er moet in gedachten genomen worden dat
de Heilige Koran Jihad, de Heilige Oorlog, niet voorschrijft in de context van een
geloofsartikel. De uitspraken en tradities van de Heilige Profeet herleiden het tot een
formule voor actieve streven die onveranderlijk en incorrect neigt naar een militante
uitdrukking. Het hedendaagse terrorisme is in strijd met de reikwijdte van de echte
geest van de Islamitische Jihad.
De voorstelling van de Islam als een grove en barbaarse religie die zichzelf het recht
toeëigent om ongerechtvaardigd menselijk en materieel lijden en vernietiging te
veroorzaken onder het mom van Goddelijk gezag, is niet het soort Islam dat we
terugvinden in de Heilige Koran noch in de voorschriften van de Heilige
Helderziende Muhammad (vrede en zegeningen van Allah zij met hem).

VREDE EN INTERNATIONALE RELATIES IN DE
ISLAM
Onder de eigenschappen van God, vermeldt de Heilige Koran dat Hij de Bron van
vrede en de Schepper van veiligheid is (59:23). De vestiging van vrede en het
handhaven van de veiligheid moet daarom het constante streven zijn van alle
moslims en ook niet-moslims. Elke streven en activiteit die de vrede verstoort, wordt
streng veroordeeld in de Islam. We vinden specifieke bevelen in de Heilige Koran:
En schept geen wanorde op aarde, nadat zij is geordend..... (7:57; 11:86; 29:37)
Onheil en zondigheid worden veroordeeld in verschillende andere verzen en
moslims worden opgedragen om zich volledig voor vrede in te zetten.
Islam vestigt de aandacht op factoren die de rust en orde verstoren of vernietigen,
en ze afzweren. Overheersing van de ene groep door een andere in de huiselijke
sfeer, of van het ene volk door het andere in de internationale sfeer is een ware
oorzaak van verstoring van de vrede en is daarom sterk veroordeeld. Economische
uitbuiting van een volk of land door een andere leidt onvermijdelijk tot overheersing

door de uitbuiters en ontwikkelt zich uiteindelijk tot een potentiële bedreiging van de
vrede. De Heilige Koran verbiedt dergelijke uitbuiting en een economie gebaseerd
op exploitatie kan niet bevorderlijk zijn voor de gevolgen ervan, noch kan het
voortduren.
De Islam visualiseert een associatie van sterke en stabiele staten die samen zijn
verenigd in het nastreven van vrede, vrijheid van geweten en de bevordering van het
welzijn van de mens. Er kunnen verdragen of overeenkomsten tussen landen
worden gesloten, die in een eenvoudige taal moeten worden gesteld en niet mogen
worden ontweken of verworpen onder de verleiding enig voordeel te behalen. In het
geval van moeilijkheden en geschillen is het de plicht van moslims om tot een
vreedzame regeling en akkoord te komen.
De Heilige Koran leert dat God zijn openbaring van tijd tot tijd aan alle mensen heeft
gezonden. Veel van de profeten van het Oude Testament worden bij naam genoemd
en zo is Jezus die samen met andere profeten wordt vereerd en geëerd door de
moslims. Inderdaad, de Heilige Koran vereist geloof in de waarachtigheid van al
deze profeten. De Islam is dus uniek en onderscheiden in de eis van een affirmatie
van alle profeten waar ze ook verschenen en daarom tracht de Islam verzoening tot
stand te brengen tussen de volgelingen van verschillende religies en een basis van
respect en eer onder hen te bewerkstelligen. De Heilige Koran zegt:
Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de Christenen en de Sabianen – wie onder hen
ook in Allah en de laatste Dag geloven en goede daden verrichten, zullen hun
beloning bij hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, noch zullen
zij treuren. (2:63)
Dezelfde boodschap wordt herhaald in 5:70.
Het grondbeginsel van de eenheid van de volgelingen van alle religies wordt
nadrukkelijk behandeld in de Heilige Koran en het creëren van onenigheid en
verdeeldheid door terrorisme heeft geen plaats in de Islam.
Op het gebied van internationale betrekkingen nemen religie en interreligieuze
relaties een belangrijke positie in. Helaas wordt er relatief weinig aandacht besteed
aan dit aspect van menselijke relaties.
Er wordt doorgaans van uitgegaan dat religie een persoonlijke aangelegenheid is
voor elk individu en daarom geen directe relatie moet hebben met de politieke en
sociale aspecten van het leven. Deze aanname is niet gerechtvaardigd.
Islam als egalitaire religie is, is niet alleen een persoonlijke geloof, maar een
alomvattende code van waarden en gedragingen. Islam is en zal altijd een
levenskrachtige factor zijn in menselijke relaties en er is goede reden om te hopen
dat het geleidelijk aan effectiever zal worden in het bevorderen van eenheid en
harmonie eerder dan om door religieuze en politieke leiders te worden verplicht om
dat doel te bereiken.

Ik moet besluiten dat ongeacht vrede of oorlog, terroristische daden niet alleen zijn
veroordeeld in de Islam, maar ook nadrukkelijk strijdig zijn aan de leer van de Islam,
wat in feite vrede betekent door de onderwerping aan de wil van God, de Heer van
alle menselijke wezens. Alleen door overeenstemming met de Goddelijke wetten
kunnen we het ideaal van een veilige wereld bereiken, vrij van terrorisme.
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