
de 'verzoening' tussen FATAH 
en HAMAS als afleidings-
manoeuvre - wanneer 
Palestina aan de Palestijnen 
dreigt te ontglippen 

et Israelische offensief 

tegen Gaza en HAMAS -

die zonder bewijs is 

aangewezen als schuldig aan het 

ontvoeren en uiteindelijk doden van 

drie jonge joodse Israeli's op de 

Westelijk e .Jordaanoever - is het 

meest recente gevolg van de 

bezetting van de [Palestijnse] 

gebiede n. Maar - en dit is nog erger -

de afgelope n tien jaar zijn wij 

getuige van de 'de-palestinisering' 

van Palestina, een proces dat door 

de verzoening van FATAH en HAMAS 

niet tot stilstand wordt gebracht. 

Op 23 april jJ. werd het zoveelste 
'verzocningsakkoord' (musafha) tussen 
HAMA$ en FATAH getekend În het 
Shati-kamp (ten noorden van Gaza
Stad), waaraan het zijn naam ontleent. 
Op 2 juni heeft een 'ccnhcidskabinet' 
(Iawjfuql, belasl meI de voorbereiding 
van presidentsverkiezingen, ten over
staan van de pres ident van hel Pales
tijns Nationaal Gezag (PJ\'A), Mahm
oud Abbas de eed aigelegd. 

Warmeer wij de omstandigheden die 
zowel tOl verdeeldhe id als overcen
stemming hebben geleid, aan een 

nader onderzoek onderwerpen, dan 
moeten wij in aanmerking nemen dat 
de 'verzoening' niet meer dan een 
afleidingsmanoeuvre is . Een uitvlucht, 
die door de ondertekenaars op basis 
van gemeenschappelij ke, organisatori
sche belangen is aanvaard, zonder dal 
de politieke wil aanwez ig was om 101 
een akkoord te komen dat niet ten 
koste van de andere partij zou gaan. 

Waarschij nlijk vormen de veiligheids
eisen van Egypte, waarvoor de terug
keer van 'HAMAS-vrije' vei ligheids
troepen aan de grens de hoogste prio-
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ri teit het'it. de werkelijke reden voor 
deze 'verzoening' . 

terug naar de verdeeldheid 
Officieel moel het Shati-Akkoord een 
einde maken aan de splitsing van juni 
2007, die tot gevolg heert gehad dat 
de PNA ad interim in twee facties uit
een is gevallen, waarvan de één met 
uehulp van de PLO en internationale 
steun de scepter zwaait over de zelf
standige partijen op de Westel ijke 
Jordaanoever en de ander onder toe
zicht van HAMAS het beheer voert 
over de Strook van Gaza, die onder
worpen is aan een Israelisc he, Egypl i
sche en internationale blokkade. 

Deze spli tsing was hel uiteindeli jke 
gevolg van de weigering van zowel de 
Verenigde Stalen en zijn bondgenoten 
als van de Palestijnse president en 
FATAH om zich bij de uitslag van de 
algemene verkiezingen in januari 
2006 neer te leggen. 

Als een soort voorbode van de 'Arabi 
sche lentes', vijf jaar later, had de 
absolute meerderheid van het electo
raal bi j de verkiezingen voor de Pales
tijnse Wetgevende Vergadering zijn 
stem in meerderheid gegeven aan 
HAMAS, de tegenstander van FATAH, 
de historische machthebber in Pa lesti
na . Na onderhandelingen in Mekka, 
onder het toeziend oog va n Saoedi
Arabië, is in 2006 een Regering van 
Nat ionale Eenheid gevormd, maar het 
jaar daarop heeft FATAH zich door het 
voorma I ige hoofd van de Vei ligheids
dienst van Gaza, Mohammed Dahlan, 
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laten meeslepen om de Veiligheids- tieke vlak voor: president Abbas en HAMAS was al maanden op zoek 
dienst in hun macht te krijgen. FATA H, geheel ontgoocheld door de naar een akkoord. De PNA in Gaza 

teloorgang va n 'hun' PNA, stelden had kort tevoren FATAH-Ieden uit de 
Toen di! in de Israelische pers was uit- hun vertrouwen in de Verenigde Sta- gevangenis vrijge laten, amnestie ver-
gelekt, wilde HAMAS deze machts- ten en het Egypte van Hosn i Muba rrak leend aan degenen die het nauwst 
greep begrijpelij kerwijs vóór zijn door en later Abelel Fattah al-Sissi, terwij l betrokken waren bij de gewelddadig-
gewapenderhand het recht te verdedi- de premier van Gaza, Ismail Haniyeh, heden in 2007 en enkele FATAH-Iei-
gen dat zij via de stembus venvorven zijn hoop vestigde op Qatar, het Egyp- ders op de Westelijke Jordaanoever 
had. Hierop riep Abbas op zijn beurt te van Mohammed Morsi en Iran. toestemming gegeven om Gaza bin-
de noodtoestand uit. Zodoende verzc- Palestina werd zodoende speelbal van nen Ie gaan. De redenen hiervoor lig-
kerde hij zichzelf en een aantal tegenstrijdige Arabische en internatio-- gen voor de hand, ook al hebben de 
opeenvolgende kabinetten van de nale belangen, zoals de PLO dat vóór toez~in~en aan FATAH en aan de 
exclusieve macht over de Westelijke 1967 van de Arabische Liga was en presi ent innen de beweging schijn-
Jordaanoever, zonder dat daa r een zoals bepaalde Pa lest ijnse organisaties baar een scherp debat opgeleverd. 
wettelijke grondslag voor was. De in de jaren zeventig en begin jaren HAMAS was echter steeds meer geïso-
'internationale gemeenschap' schaar- tachtig geheel afhankelijk waren van leercl geraa kt op heL regiona le plan, 
de zich daarbij aan zijn zijde. De de regimes in naburige landen. sinds de herziening van zijn diploma-
Strook van Gaza werd ondenvorpen 

De PLO zelf liet niets meer van zich 
tieke betrekkingen in 2011-2012, de 

aan een verhevigde blokkade. Iran, tijd waarin Qatar en de Moslimbroe-
van oudsher bondgenoot van HAMAS, horen en was ten gevolge van een derschap als geyolg val'! de 'Arabische 
en Qatar, dat sinds zijn steun aan versteend leiderschap geheel oPge- Lentes' als overwinnaars uÎt de bus 
bewegingen die voort zijn ge komen slokt door de PNA en Yasser AraTat waren gekomen. 
uit de Moslimbroederschap een rt zelf. 
zende ster op diplomatieke tonee Iran liet HAMAS de prijs betalen voor 
was, werden de voornaamste fondsen- Zelfs de in 2012 verwon'en erkenning het afstand nemen van het regime van 
verstrekkers van de PNA in Gaza, als niet-lid waa rnemersstaat van de Basha r al-Assad in Syrië en liet de 
waarvan 1,7 miljoen mensen atl1 anke- VN kon de ontgoocheling van het PNA in Gaza de afgelopen weken in 
lijk waren en boden hen zowel poli - volk en de afwezigheid van enige financieel opzicht zelfs volled ig in de 
tieke als - in het geval van Iran - mili- overeenstemming over de strategie die kou staan. De Egyptische regering die 
taire ondersteuning. gevoerd moest worden om de soeve- in juli 2013 door een staatsgreep aan 

reinitcit die de Staat Palestina, die de macht was gekomen, versterkte de 
de voortschrijdende 'de.palesti- deze nieuwe status had venvorven, blokkade in het kader van haar verbc-
nisering' sinds zijn oprichting in 1988 moest ten strijrl tegen de Moslimbroeder-
De splitsing in 2007 was het uiTeinde- ontberen, niet verhullen. schap zowel binnen als buiten Egypte. 
lijke gevolg van een ontwikkeling die Deze twee zaken tezamen brachten 
ik als 'de-palestinisering' wil aandu i- Onda nks de pretentie de teruggevon- Gaza zodanig op de ra nd va n de eco-
den. Dit proces was precies het omge- den Palesti jnse eenheid te forma lise- nomische afgrond, dat de PNA in 
keerde van de 'palesti nisering' van de ren onderstreept het Shati-Akkoord Gaza niet meer in staat was zi jn am b-
identiteit van het vo lk in politiek en juist eens temeer de de-pa lestinise- tenaren uit te betalen. Het gevaar van 
militair opzicht, zoals die sinds de ring. Tot stand gekomen door tussen- een volksopstand tegen de PNA lag 
jaren zestig van de vorige eeuw door komst van het Egypte van AI-Sissi (ook op de loer. De blokkade kon haar niet 
de PLO was gestimuleerd. Deze 'pa- ai waren de Egyptenaren lijfelijk afwe- ten eeuwige dage van haar verant-
iestiniteit' vormde tevens het kader zig), bevat het een verwijzing naar woordelijkheid ontslaan en ook op 
van het historische Palestina, waarbin- eerdere akkoorden, die alle ook tot het diplomatieke vlak viel er op korte 
nen HAMAS zijn acties voerde; dit in stand zijn gekomen door tussenkomst termijn geen opzienbarende verande-
tegenstelling tot de internationale isla- van derden en die ook geen van alle ring te verwachten. Door de Presiden-
mistische bewegi ngen [bijvoorbee ld resultaat gehad hebben. Trouwens, tië le Ga rde opnieuw aa n de grens met 
al-Qa'idaJ. teruggeb rachl tot het instellen van een Egypte toe te laten, hoopte HAMAS 

verzoen ings kabi net met oude, uitge- op de heropening va n de grensover-
De voortdurende tegenslagen in de kauwde en nooit gerealiseerde doel- gang bij Rafa h. de levensader van de 
bevrijdingsstrijd en in de oprichting stellingen met betrekking tot het Strook van Gaza, die vanaf het begin 
van een eigen staat vormden zonder opnieuw leven inblazen en hervor- van het jaar slcchts 14 dagen open 
enige twijfel de belangrijkste oorzaak men van de PLO, bevat het akkoord was geweest. Door de hereniging van 
van het verdwijnen van de nationale niets van een eensgezind politiek pro- de openbare diensten [van Gaza en 
eensgezindheid. De laatste jaren was gramma. de Westelijke Jordaanoeverl rekende 
de tussenkomst van talrijke Arabische 

een toeva lli~e samenloop van 
men erop dat deze voortaan onder de 

(Saoedi-Arabië, Qatar, Jemen) en [financiëlel verantwoordelijkheid van 
andere (Turkije, lran) staten, om beur- uiteenlopen e belangen Ramallah en zijn geldschieters zou 
ten of gelij ktijdig, nodig om, helaas Het Shati -Akkoord is eigenli jk niet vallen. 
tevergeefs, te proberen de onderlinge meer dan de toevall ige samenloop 
Pa lestijnse geschil len op te lossen . van de verschillende belangen van FATAH - dat feitelij k onder gezag va n 

twee beweyingen onder invloed van Abbas stond - weigerde de in Cairo 
De terugkeer naar de politieke voogdij de Egyptisc le veiligheidseisen. ondertekende akkoorden uitte voe-
deed zich eveneens op hel diploma- ren, na de val van bondgenoot Muba-
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rak. Omar Su lciman, chef militaire 
inlichtingen van Mubarak, die over 
het Pa lestina-dossi er ging en die 
bekend stond als bestrijder van de 
Mosli mbrocdcrschap. had ervoor 
gezorgd dat FATAH bij de onderhan
del ingen bevoordeeld werd. Onder 
Morsi ging die vl ieger niet langer op, 
ook al was deze even min meI hart en 
ziel aan HAMAS verknocht, zoals het 
huidige regime beweert. Ervan uit
gaande dat Rama lla h vastbesloten was 
zich voor langere tijd te binden, blijft 
de reden van zijn plotselinge omme
keer - het Shati-Akkoord is na slechts 
twee dagen onderhandelen onderte· 
kend - raadselachtig. 

Het feit dal de peetvader in absentia 
van dit akkoord maarschalk AI·Sissi is, 
werpt hier een heel ander licht op. 
Abbas heeft hem direct na de coup 
trouw gezworen . AI-Siss i. die bekend 
sto nd om zijn ongeremde haat tegen 
de Moslimbroederschap in Egypte en 
daa rbuiten, heeft steeds opgeroepen 
tot de omverwerping van HAMAS en 
de terugkeer geëist van de Presiclentië-

Ie Garde [van Abbas[ aa n de grens 
[tussen Gaza en Egypte]. Tegeli jkertijd 
speelde het beëind igen van de uit
zichtloze onderhandelingen met Isra
el. onder de vleugels van de Verenig
de Staten (die 29 april jl. afgerond 
hadden moelen zijn) zijn eigen rol, en 
dat terwijl de kolonisatie [van de 
bezette gebieden] gewoon doorging. 

Vanaf dal moment begon ik mij af te 
vragen of dil akkoord geen afleidings
manoeuvre voor de korte Termijn was, 
gericht op het zonder gezichtsverli es 
hervatten van de door de Amerika nen 
zozeer gewenste onderhandelingen 
met Israel. Deze tactiek leek des te 
gemakkelijker omdat HAMA5, onder 
druk van Egypte, bereid bleek talrijke 
concessies te doen. Nu, Twee maan
den later, kunnen wi j niet anders con
stateren dan dat noch Israel, noch de 
Verenigde Staten bereid waren om de 
onderhandelingen voort te zeilen, 
waarbij de eerste gedwongen zou zijn 
concessies te doen en de tweede zich 
gedwongen zou zien om de eerste 
onder druk te zetten om die conces-
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sics te doen . Ik heb waarschijnlijk het 
belang van de invloed van Egypte 
onderschat, dil! geen genoegen kon 
nemen met een tijdelijke verandering 
van de situatie. 

pas op de plaats maken 
In plaats van aan Te sturen op een in 
wezen onbereikbaar politiek akkoord, 
li jkt de 'verzoening' niet veel meer 
dan een afl eidingsmanoeuvre, opgezet 
door twee bewegingen die hun 
gevolgtrekking maken uit de omme
keer van het regionale Ipolitieke] 
landschap. Zonder hun eigen lijke 
doelstellingen te verloochenen. hoop
ten zij beiden enige manoeuvreer
ruimte voor zich te verwerven op de 
lange term ijn. 

Zonder ook maar iets van zijn ideolo
gie op te geven lijkt HAMAS zich 
alleen Terug te trekken ui t de prakti
sche poli tiek, zelÎs ten koste van een 
onvoorwaardelijke overgave aan zijn 
gesprekspartner en tot genoegen van 
Egypte. 
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Hoe verrassend ook voor de opper
vlakkige toeschouwer, deze beslissing 
past in het geijkte patroon van de 
geschiedenis van deze beweging. De 
Moslim Broederschap, waaruit zi j is 
voortgekomen, heeft HAMAS decen
nia lang in totale mystiek-contempla
tieve afzondering ['quiétisme' - j 
gehouden. In navolging hiervan maak· 
te HAMAS de prediking (ria 'wa) lol 
speerpunt van zjjn handelen. Met de 
oprichting van HAMAS in 1987 werd 
door de Moslimbroederschap de wil 
tot uitdrukking gebracht om enerzijds 
de da'wa voort te zetten en anderzi jds 
dee l te nemen aan de anti-Israe lischc 
campagne, te midden van een bevo l
king die zich voorbereidde op de C('r· 
sIc In tifada. Oeelname aan de politie
ke verkiezingsstrijd en het actief 
bedrijven van politiek onder het ver
grootglas van binnen. en buitenlandse 
waarnemers vond plaats in het kader 
van verzet tegen Israel. Maar HAMAS 
zelf bleef vasthouden aan de voortzet
ting van de da\va. Door onderhandel
de of zelÎs eenzijd ige wapenstilstan
den (hudna) en adempauzes 
(tahdiyya) in te stellen had HAMAS 
zijn militaire aspiraties al onderge. 
schikt gemaakt aan de vcrdediging 
van zijn eigen belangen en die van de 
gemeenschap. 

Door zich met het Shati-Akkoord uit 
de actieve pol itiek terug te trekken, 
lijkt het er sterk op dat HAMAS de 
samen leving wi l bl ij ven mobiliseren 
door middel van zijn netwerk binnen 
de jeugdbeweging, de gezondheids. 
zorg, de moskeeën enzovoort. Door 
de verantwoordeli jkheid voor het eco· 
nomische debacle, grotendeels het 
gevolg van de blokkade, dreigde dit 
alles op de achtergrond te geraken. 
Deze :erugtrekking beTekende overi
gens geenszins een verm indering in 
omvang of opleiding van de veilig
heidstroepen van HAMAS en duidt 
allerminst op het verlies van de con
tro le over Gaza ten gunste van Ramal 
lah. Ontheven van zi jn verantwoorde
lijkheid voor de economie, kan de 
beweging proberen profijt te trekken 
uit zijn onbetwist patriottisme, onder 
meer door zijn inzet voor de gevange
nen [in IsraelJ, een door Rama llah 
verwaarloosd onderwerp. Op bepaal
de punten kan deze nieuwe houd ing 
van HAMAS vergeleken worden met 
die van Hizbullah vis·à·vis de regering 
van libanon. 

Door de stembuszege van HAMAS in 

2006 te ontkennen heeft de PNA in 
Ramallah de gewelddadigheden van 
200i in Gaza ontketend. Desondanks 
zou het huidige akkoord op hoofdlij 
nen tot een stabiele situatie kunnen 
leiden. Anders dan in 2007 is HAMAS 
nu niet meer van plan consequenties 
aan de stembusoverwinning van des
tijds te verbinden. 

Het verzoeni ngskabinet is zodoende 
slechts de voortzening van het eenzij
dige en onwettige kabinet dat daaraan 
vooraÎ ging (dezelide premier, vice
premier, minister van Buitenlandse 
Zaken, Economi sche Zaken, Gezond
heidszorg en de minister voor Jeruza
lem Zaken). Net als vóór de 'verzoe
ning' zijn dit kabinet en in het bij zon
der de premier niet meer dan mario
netten van de president, zonder enige 
wetgevende macht. De arrestaties van 
werkelijke oi vermeende HAMAS-aan· 
hangers op de WeSTelijke Jordaanoe
ver gaan gewoon door. In tegenstel 
ling tot de beoogde sa menvoeging van 
de openbare inste llingen va n Gaza en 
de Westelijke Jordaanoever, hebben 
alle ambtenaren in Gaza die hun 
steun betuigd hadden aan de presi· 
dent cn aan FATAH en sinds 2007 in 
staking waren, nu hun salaris over de 
maand mei ontvangen. Alle ambtena· 
ren die sinds 2007 door de PNA in 
Gaza zijn aangesteld, en die wél al 
die tijd aan het werk zijn geweest, 
kregen niets. 

De premier had dat trouwens ook al 
aangekondigd. Verder gaat de samen· 
werking met Israel op het gebied van 
de veiligheid gewoon door. 

Twee maanden na de onderteken ing 
van het Shati·Akkoord zijn de meeste 
punten ervan nog niet uitgevoerd door 
de PNA in R<lmal lah, zonder enig pro
test van de kant van HAMAS. Van de 
voorgestelde maatregelen is alleen het 
eenheidskabinet tot sta nd gekomen 
(met de grootste moeite en na ander
halve maand onderhandelen). Het is 
onwaarschijnl ijk dat er binnen zes 
maanden nieuwe verkiezingen wor
den gehouden (nog afgezien van de 
mogelijkheid rlat Israel die zal verhin
deren). Ook al is er een nieuwe ver· 
kiezingscommissie geïnstal leerd, 
Mahmoud Abbas heeft nog geen 
opdracht gegeven om de verkiezingen 
te organiseren. Er is geen enkele maat· 
regel genomen om de Palesti jnse VVet
gevende Raad, het parlement van de 
PNA. tc reactiveren en het kabinet 

mist elke parlementaire legitimatie. 
De m~te comités die opgericht zou· 
den worden .om de verzoening te 
realiseren, hebben het daglicht nog 
niet gezien. De Presidentiële Garde is 
nog niet aan de grens teruggekeerd, 
maar wordt in principe wel geaccep· 
teerd, ook al is daar de toestemming 
van Israel voor nodig en heeÎt Isr.lel 
daartoe nog geen besluit genomen. 

Deze werkelijkheid maakt dat de 'ver· 
zoening' nog niet is bereikt en ook 
nog niet binnen handbereik ligt. Het 
is niet anders dan een uitvlucht, die 
een soort staakt·het-vuren mogelijk 
maakt tussen twee vijandige broeders, 
rlie allebei elke deÎinitieve verande· 
ring van de Palestijnse realiteit probe· 
ren tegen te houden en ondertussen 
proberen zich aan te passen aan de 
dramatische ontwikkelingen op het 
regionale en internationale vlak . 

• Noot van de "erfaler: Het door de 
schrijver gebruikte begrip 'quiétisme' 
is een in de 17e eeuw ontstane katho· 
liek·fiJosoi ische stroming die een op 
boeddhisme gelijkende leefwi jze pro
pageert van contemplatie cn mystiek. 
Deze stroming is door de Rooms· 
Kathol ieke Kerk tot ketterij verklaard. 

bron: Orient XXI, 2 juli 2014 
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