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Islam
Grundlagt af profeten Mohammed, der fra Gud modtog en række åbenbaringer.
Islam består af 85 % sunni muslimer (sunna= sædvane d. v. s. Profetens sædvaner)
og 15 % shia muslimer (Shiat Ali= Alis parti efter Profetens fætter og svigersøn,
Ali).
Især Sunni muslimerne er opdelt i mange sekter. En vigtig sekt Wahhabismen er
eneste tilladte religion i Saudiarabien. Det er en af de mest fundamentalistiske
retninger i Islam.

Sharia
Fællesbetegnelse for flere retsskoler baseret på Koranen og Hadith (beretninger
om profetens sædvaner - sunna). Der findes en del retsskoler. 4 i den sunni mus-
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limske tro og en skole, Jafar skolen i den Shia muslimske tro.
Hanbal skolen er den mest fundamentalistiske og er
afledt af Wahhabismen . Det er denne skole der
stadigt foreskriver håndsafhugning på tyve og benytter sig af offentlige henrettelser ved halshugning.
Denne retsskole tillader ikke rente af lån, hvilket i
virkeligheden stammer fra 5. Mosebog i Biblen kap.
23 v 19 - 20.
Spiritus og svinekød er som bekendt også forbudt.
Ifølge sunni muslimsk tolkning af Islam er gud fuldkommen og mennesket
ufuldkommen. Derfor kan mennesket ikke afbilde profeten godt nok og bør
lade være. I shia muslimske skrifter ses billeder af profeten.
På grund af billedforbudet har man udviklet en meget kunstnerisk kalligrafi.
Billedet er et eksempel på en kalligrafi af profeten Mohammed.

Den panarabiske Drøm
Siden kalifatet - efter profetens død - har drømmen om et tusindårsrige en
forenet arabisk stat været den store drøm for de arabiske stater i Mellemøsten
og Nordafrika.
Det var Mohammeds store vision, og århundrederne efter kalder man tit i historiebøgerne for den arabiske ekspansion.
Det er stadig fundamentalistiske araberes drøm at gennemføre den panarabiske
idé. I Syrien og Irak herskede fra slutningen af 60-erne Baath partiet. Den fulde korrekte betegnelse er det panarabiske socialistiske Baath parti. Baath er et
arabisk ord, der betyder noget i retning af genfødsel og renæssance.
Parti slogan: Enhed, Frihed, Socialisme - en arabisk nation med en evig mission!
Så skulle man jo tro at Syrien og Irak skulle forenes. Det erklærede de også i
1979, men Hafez Assad og Saddam Hussein kunne selvfølgelig ikke enes om
hvem der skulle være præsident for den forenede nation. I stedet allierede Syrien sig med Iran i Irak - Iran krigen fra 1980.
Der bliver aldrig enighed mellem de arabiske stater om en fælles stat.
Det er som en amerikansk forfatter engang har udtrykt det:
Hovedtesen i Mellemøstlige staters udenrigspolitik er, at din nabo er din fjende og derfor skal du være ven med hans nabo.
Det passer utrolig godt på de lokale forhold.
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Konflikter i Mellemøsten
Der er masser af konflikter i Mellemøsten både mellem staterne og internt
i de enkelte lande. En del er af religiøs art, men den religiøse dimension er
ofte overdrevet især i pressen. Her skal nævnes nogle enkelte konflikter,
som er aktuelle og som sætter sagen om Jyllandspostens profettegninger i
et mere realistisk lys.
Problemet mellem Israël og det palæstinensiske selvstyre er så velkendt, at
det forbigås her. Vinderen af valget i Israël og den nye Hamas regering i
selvstyreområdet får nu chancen for at vise vejen til fredelig sameksistens,
hvis de virkelig vil, og der skal vilje til fra begge sider.

Libanon
Dette lille land geografisk på størrelse med Fyn og med 2 mil. Indbyggere
har om noget land følt etniske og religiøse konflikter. Landet var indtil for
1 år siden domineret af Syrien, som efter mordet på den tidligere premiereminister Rafiq Hariri, trak sine tropper ud af Libanon.
Befolkningen hovedsagelig Sunni muslimer med kristne maronitter samt
shia og tilhørende sekter bl a. druserne som mindretal.
Sharia anvendes kun i familieretlige forhold.

Syrien
Hovedsagelig sunni muslimsk befolkning. Et parti system. Landet regeres
af Bashar Assad, søn af Hafez Assad. De tilhører en lille religiøs sekt Alawitterne, der udgør få procent af befolkningen. De tilhører det ledende
Baath parti. Styret er stærkt svækket på grund af mangel på reformer og
især medansvar for mordet på Rafiq Hariri. Syrien trak sidste år sine tropper ud af Libanon.
Sharia anvendes kun i familieretlige forhold.

Irak
Religiøs opdeling ca. 60 % shia muslimer ca. 35 % sunni og ca. 5 % kristne (armeniere, kaldæere og katolikker). Befolkningen består etnisk set af
arabere, kurdere, assyrere og Turkmenere (efterkommere af tyrkiske indvandrere).
Indtil 2003 regeret af Baath partiet med Saddam Hussein som præsident
fra 1979.
Stalinistisk styre, hvor alle skulle have et arbejde og med et meget veludviklet sikkerhedspoliti.
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Konflikten efter Saddams fald fremstilles i pressen som en religiøs konflikt
mellem sunnier og Shiiter. Det er ifølge målinger udført af Oxford Rescarch
Institute ikke korrekt. Indtil de seneste begivenheder, har angrebene på civile
og militære styrker hovedsagelig været terror vendt mod det gryende demokrati.
Lovgivningen er britisk præget. Sharia spiller stort set ingen rolle

Iran
Næsten udelukkende shia muslimsk befolkning - overvejende ikke arabisk.
Efter revolutionen i 1979 teokratisk styre, hvor landets øverste leder er indsat på livstid og formand for Vogternes Råd. Det for tiden ayatollah Ali Khameni. Præsidenten vælges hver 4. år og kan som i USA kun genvælges en
gang.
Parlamentet (Majlis) vælges også hvert 4 år. Alle kandidater skal godkendes
af Vogternes Råd, som også skal godkende alle love vedtaget af parlamentet.
Sharia (Jafar skolen) er i udstrakt grad gældende.

Saudiarabien
Enevældigt teokratisk kongedømme baseret på den sunni muslimske sekt
wahhabismen, som er eneste tilladte religion.
Lovgivning hovedsagelig Sharia efter Hanbal retsskolen.
Stor kongefamilie med mange interne konflikter. For tiden 2 hovedfløje repræsenteret ved henholdsvis Kong Abdullah og forsvarsministeren sheik
Sultan.

Egypten
Delvist et pluralistisk system. Et-parti system indtil 1970 derefter gradvis
demokratisering, som ikke er slut endnu sidste år for første gang valg mellem flere præsidentkandidater.
Meget respekteret land i Melelmøsten på grund af størrelsen, men også på
grund af Cairo universitet og koranskolerne.
Sharia spiller stort set kun en rolle i privatretlige forhold.
Ordstyrer:
Paneldeltagere:

Søren Skriver Svendsen højskolelærer
Jens Christian Lund MF (A)
Kristian Pihl Lorentzen MF (V)
Niels Due Jensen koncernbestyrelsesformand
Steffen Nørregaard civilingeniør

