
Waar gaat het over wanneer men het heeft over het Midden 

Oosten, wat zijn eigenlijk de omtrekken van de regio? De auteur 

behandelt de sporen die de geschiedenis er heeft nagelaten en de 

belangrijke kenmerken van de actuele situatie in het Midden

Oosten. Het probleem van dit gebied kent geen kant en klare 

oplossing, maar initiatieven die er daar aan weerszijden van de 

scheidslijn worden genomen, verdienen steun van het Westen. 

E 
en van de helangrijke conse

quentie> van het uiteen. vallen 

van de SovJel Unie is dat de 

henaming '1\\idden-Omten' 

wellicht toe is aan cen nieuwc om

schrijving. Voor en tijdcns 

de Eerste Wereldoorlog 

wa'> vee! mecr de uitdruk

king NahiJe Oosten' in 

zwang, men ver>tond er 

TurkiJe, de Balkan, Syrie, 

Lihanon en Lgypte onder 

lndien meer in het hiJzon

der werd gedoeld op 

Arabic, de Ianden rond de 

l'erzische Coli, l'erzie 

i Iran I, 1\\csopotami(' 

men heide rcgio's aan als 'Midden

Oosten'. Wie zou menen dat de Balkan, 

eem voor cen groot dec! behorend tot 

het Turks-Ottomaanse rijk, heeft opge

houden ccn relatie mel het Midden

Omten te hebben 

behoelt de blik slechts op 

Bosnic-Herzegovina en 

enkele andere gebieden in 

het voormalige Joego

slavic te richten, waar de 

aanwezighcid van lslami

tischc bevolkingsgrocpen 

haar oorsprong vindt in 

de Turkse overheersing 

van wclcer Wat in dcze 

<.lrak! en Alghanistan, dan 

>prak men >oms van 
PmJ Dr A Wessels 

tijd met die bcvolkings

groepen gebeurl hccft re

pcrcussies in heel de 

'Midde11-0osten. Nadat de Cealli-

ecrden uil de Ler'>te Wereldoorlog het 

Ottomaanse Turbe R1jk hadden uiteen

gcslagen en hun eigen hegemonic had

dcn gevestigd over de voormalige 

Arahische provincies van dit rijk, ver

dween de term Nabije Oosten' geleide

lijk uit het spraakgebruik en duidde 

lslamitischc wcreld. De bercidheid om 

de llosnische moslims met wapens en 

vrijwilligers bij te staan lceft onder 

meer in Turkije en Iran. 

Plaatsbepaling 
'Het 1\\idden-Oosten' is een onmisken

haar curocentrische bcnaming. Voor de 
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bewoners van het lndische subconti

nent zou het betrokken gebied immers 

het 'Midden-Westen' zijn Het pro

bleem is dat elke andere term grotere 

nadelcn vertoont. lndien gesproken 

werd van 'Westelijk Azie', zou Egypte 

er buiten vallen. Een andere aandui

ding, 'de Arahische wereld', biedt het 

voordcel dat ze ook de Maghreb-staten 

van Noord-Afrika omvat, staten als 

Israel en Iran daarentegcn zouden zich 

er niet door aangesproken voelcn. 

Zo lijkt het waarschijnlijk dat de 

uitdrukking 'tv1idden-Oosten' nog wei 

enige tijd in gehruik zal hlijven Ze 

komt ook niet aileen voor in de 

Europese talcn. De Saoedi-Arabische 

krant met de grootste internationale 

verspreidi ng -Sharq rll-Au,sat - heet zo. 1 

Tot voor kart bestond cr geen twijfel 

aan de noordelijkc begrenzing van het 

'Midden-Oosten'. Dit was immers de 

Er is diepe onvrede 
grens met de Sowjet llnie, 

rechtsopvolgster van het im

periale Rusland. Rusland ver

overde en annexeerde in het 

begin en het midden van de 

negcnticnde eeu\v uitge

strekte gebieden in Trans

kaukasic en Centraal-Azie, 

over de mate waarin 

het Westen de 

Islamitische wereld 

de afgelopen 

anderhalve eeuw 

heeft omgewoeld en 

veranderd. 

gebieden die in cultureel, 

etnisch, taalkundig en reli

gicus opzicht dec! uitmaak

ten van het historischc 

Midden- Oosten. Door de 

emancipatie van onder mecr 

de zuidelijke republieken van de 

voormalige Sowjct llnie is de noorde

lijke begrenzing van het 'Midden

Oosten' vcrdwenen of van vee! 

geringere betekenis geworden. Zes 

van dcze republieken zijn overwcgcnd 

lslamitisch. In ccn daarvan, 

Tadzjikistan, wordt een vorm van 

Perzisch gesprokcn; in de andere vijf 

spreekt men talcn die nauw verwant 

zijn aan hct Turks. Zekcr cen van de 

zcs, Kazachstan, is in het bczit van 

strategischc kernwapens. 

De volkercn ten noordcn van de 

voormalige Sowjct-grens hebbcn van 

oudsher nauwe banden met die ten 

zuidcn daarvan. Zc spreken dczelfde 

of verwante talen, hclijden dezclfdc 

godsdienst en delen dczelfde histo

rische herinneringen Steden als Samar

kand en Boechara ( Oezbekistan l maken 

cvenzeer dccl uit van hct historische 

Midden-Oosten a is bijvoorhceld Isfahan 

en Damascus 2 Of, en in hoevcrrc, dit 

'uitdijen' van hct 'Midden-Oosten van 

invlocd zal zijn op het vraagstuk dat 

hier ccntraal staat, namelijk het conflict 

tussen Israel encrzijds en zijn Arabische 

huurstaten en de Palcstijnen anderzijds, 

valt thans nog niet te ovcrzien. lv1aar 

als ontwikkeling op de achtergrond 

mag het niet onvermeld hlijven 

Traditie van afhankelijkheid 
Het is alsof de gcschiedenis, die als 

gcvolg van de Turkse en daarna 

Westersc overheersing lange tijd 

huitengesloten of gcneutralisccrd is 

gewcest, haar rcchten hernecmt. Het 

is alsof ze ons hcrinnert aan de 

fundamentelc krachten die dit oudste 

hcschavingsgehicd ter wereld hcbben 

gestempeld. In het Middcn-Oostcn 

zijn nict minder dan drie wereldgods

dicnsten ontstaan: het Jodendom. het 

Christendom en de Islam. 

Tusscn het hedendaagse Egypte en het 

hedendaagsc Turkije loopt langs de 

oostkust van de Middellandsc Zee de 

strook grond, waar zich in duizenden 

jaren tijds een uiterst complexe reeks 

veldtochtcn en migraticstromen hecft 

afgespeeld Feniciers, Joden, Arabieren, 

Perzcn, Romeinen, Crieken en Turken 



hehhen er hun perioden gekend van 

glorie en verval. Met de landing in 

[gypte, in juli 1798, van Napoleon 

Bonaparte en zijn Ieger began, zo 

wordt vrij algemeen aangenomen, de 

moderne tijd in de geschiedenis van het 

Midden-Omten. De Fransen werden 

verdreven, niet door de F.gyptenaren of 

de Ottomanen, maar door de Britten. 

Sindsdien, dat wil zeggen: zo ver als 

hct menselijk geheugen rcikt en eigen

lijk nog verder, zijn de Ianden van het 

1\lidden-Omten de speelhal geweest 

van rivaliserende mogendheden, die 

commercieel en technisch meer ont

wikkeld waren en meestal vee! sterker 

dan zij zelf. Ze hebben eeuwenlang de 

aandacht genoten of moeten verdragen 

van externe mogendheden, zoals eerst 

die van de mercantilistische staten van 

Europa, daarna die van het Ottomaanse 

Turkije, de onderling hotsendc Britse, 

Franse en Russischc rijken, de 

Ceallieerde versus de As-mogendheden 

en nadien de belangenstriJd tussen de 

Verenigde Staten en de Sowjct Unie. 

In oorlog zowel als vrede hchben de 

regeringen en soms ook de volkeren 

van het Midden-Oosten het doelwit 

gcvormd van krachtige inspanningen 

door vreemde mogendheden die hun 

sympathie probeerden te verwerven 

en toegang probecrden te krijgen tot 

hun verbindingen en hulpbronnen. 

Regeringen, afzonderlijke ministers en 

huitenlands-politieke deskundigen in 

de Ianden van het Midden-Oosten 

hebben geen heugenis aan een andere 

situatie dan die waarin de uiteindelijke 

zeggenschap huiten de regio berustte 

en waarin zeals enige taak hadden zo

veel mogclijk de gevaren te vermijden 

die de onderlinge rivaliteit van externe 

mogendheden meehracht en de moge-

lijkheden aan te grijpen die er soms 

evcnzeer uit voortvloeiden.' 

De regio lijkt, als men op de geschiede

nis terugkijkt, betrekkelijk weinig rust 

en stabiliteit te hebhen gekend Zelfs in 

de bctrekkelijke windstilte die aanvan

kelijk op de jongste Colfoorlog volgde, 

en die onder meer haar oorzaak vond in 

de - zij het wellicht tijdelijke - uitscha

keling van de offensieve vermogens van 

lrak, zijn de spanningen voel- en zicht

haar. De afloop van deze oorlog en het 

daarna aangcvangen vredesproces, 

waarbij Arabische regeringen en 

l'alestijnen voor het cerst aan een tafcl 

kwamen te zitten met Israel, heeft voor 

belangrijke delen van het Arabische pu

hliek de bijsmaak van vernedcring en 

frustratie. Er is diepe onvrede over de 

mate waarin het Westen en waarin 

Westerse ideologiecn de lslamitische 

wereld de afgelopen anderhalve eeuw 

hebben omgewoeld en veranderd. 

Aangezien de hetekenis van het pan

Arabisme, als middel om dit ongenoe

gen te ventileren, lijkt te verbleken, i'> 

het niet onbegrijpelijk dat delcn van dit 

Arabische publiek hun toevlucht nemen 

tot verschillcnde vormen van 

lslamitische strijdbaarheid, die meestal 

gemakshalve - maar niet helemaal 

nauwkeurig - worden aangeduid als 

lslamitisch fundamentalisme. 

Toch zou het een miskenning van de 

werkelijkheid zijn, indien de indruk 

werd gewekt als zouden in het Midden

Oosten ten opzichte van Europa uit

sluitend negatieve gevoelens hecrsen. 

Dit is namclijk niet het geval. Want er 

!edt ook, zij het vooral in de meer ont

wikkelde lagen van de bevolking, het 

bescf dat men in de loop der eeuwcn, 

for better or for worse' dee! is gaan 
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uitmaken van en zelf hijdraagt tot ccn 

'mediterrane cultuur', dat er, ondanks 

alles, een hijzondcrc relatie hestaat met 

Europa, en dat Europa het /vliddcn

Oosten rei a tiel 'beter begrijpt' 

Het voornaamstc geschil dar nu her 

/vlidden-Oosten in zijn grccp houdt -

dat tussen !<,rae! cnerziJds en zijn 

Arabischc buurstaten en de Palcstijnen 

anderzijds - vertoonl onmiskenbaar 

tragische elementen. Twce volkeren. 

die zich grate moeite hebben moeten 

getroosten om als zodanig tc worden 

erkend, het lsraclische en het 

Palcstijnsc, menen beide recht te 

hebhen op hetzellde grondgebied Het 

is ondoenlijk op cen voor aile partijen 

afdoendc wijze vast te stellen, of de 

aanspraken van de ene partij mecr 

gcldigheid bezitten dan die van de 

ander 

Het zou om tal van redenen wensclijk 

zijn, indien voor dit gcschil een l·ege

ling gevondcn zou kunnen worden die 

de stabiliteit in de regia voor on

hepaalde tijd waarborgt. Als de ge

schicdenis iets lecrt, dan is het 

misschien dat ermtige conflictsituatics 

zich zelden lenen voor idealc en 

blijvcnde oplossingen De ervanng met 

het 1\lidden- Omtcn laat zien, dat het 

negeren of op de lange baan schuiven 

van de l'alestijnse kwcstie de oplossing 

van vclc andere problemen in de rcgio 

ondermijnt Eenvoudig is de l'alestijnse 

kwe<,tic niet. Toch mag dit geen reden 

zijn zich te onthouden van een nadere 

beschouwing van elcmcnten die een 

oplossing zou moeten bevatten of van 

pogingen wegwiJzers te vinden voor 

toekomstig beleid. 

Relevante voorgeschiedenis 
De conclusie van vrijwcl allen, die zich 

in de moderne tijd op onhcvooroor-

decide manier over de mogclijkheid 

van cen regeling voor het l'alcstijnse 

vraagstuk hehbcn gcbogcn, is dat het 

land op de cen of andere manicr moet 

worden verdeeld. Tegenwoordig zegt 

men: 'land in ruil voor vrede.' In juli 

I 937 sprak zich de 'Roy11l Co111111issioll' 

onder Ieiding van Lord Peel aldus uit. 

De Algemene Vcrgadcring van de 

Vcrenigde 1\:aties aanvaardde 2') 

november I 947 in deze zeltde gecst 

een plan dat crop neerkwam dat er 

twec onafhankelijke staten wcrdcn gc

vormd, ecn A1·abische en cen ]oodse, 

die met clkaar verbonden werdcn in 

een cconomische un1e. De stad 

kruzalcm zou een internationalc encla

ve worden, onder beheer van de 

Vcrcnigde Naties. 

De Ieider van de loodse gemccnschap 

in l'alestina, David lkn-Coerion en de 

zijnen gingen met dit plan akkoord. De 

Palcsti)nse Arabieren en de omringende 

Arahische staten niet. Zij waren van 

mening dat heel l'alestina hun toe

kwam, als onderdecl van hct historisch 

bczit van de Arabischc natie. Hicrmcc 

was de aanleiding gcschapcn tot de 

eer<,te van de lsraclisch-Arabische 

oorlogen ( 194~, 1956. 1967 en I'J7'l) 

die sindsdicn zip1 gevolgd. 

Ten ti)de van de derde in deze reeks, de 

oorlog van juni 1967, was de ondcr

linge Arahi'>chc solidariteit nog zo 

vurig, dat cen onjuist gerucht, als 

zouden de Vcrenigde Staten ten gunste 

van [<,rael tu<,scnhcidc zijn gekomen, 

voldocnde was voor woedendc menig

ten in tal van Arahische hoofdsteden 

om aanvallen te doen op Amcrikaanse 

gehouwcn en faciliteitcn. De o01·log 

zelf liep uit op een bijna onovcrzien

bare ncdcrlaag voor de Arabieren. 1\:ict 

aileen de Caza<,trook, maar hct hele 

CIJV <J '!1 



Sinat-schiereiland viel in lsraclische 

handen; verder raakte _lordanie de 

comrlcte Weqcltjke lordaanoever kwijt 

( inclusiel Omt-)eruzalcm I, en Syrie 

wcrd verdrcvcn van de Hoogvlakte van 

Colan. Israel decide voortaan de lakcns 

uit in een gcbied dat driemaal zo groot 

was als de orrervlakte die de loodse 

staat v(H)r I ')(>7 hesloeg. In dit nieuwe 

gchicd woondcn omstrceks ecn miiJoen 

i\rabiercn, en die kwamcn nog cem 

bij de 400 000 Arabieren die v66r 1'!67 

al het lsracli'ich staat'ilmrgcrschap 

hczaten. 

De Veiligheid-,raad van de Verenigdc 

Natics nam 22 november I 967 met 

ccnparighcid van "tcn1n1en 

Arahische Ianden ccn toeneming viel te 

besreuren van vormen van lslamili'iche 

strijdbaarheid, waarvan hicrboven is 

opgemerkt dat ze gemakshalve - maar 

niet hclemaal nauwkeurig - wordt aan

geduid als lslamitisch fundamcntalisme. 

Ook in Israel won een radicale (zo men 

wil: fundamentalistische) bcweging aan 

kracht: 'Corsi Emor11im ', waarvan de 

leden in de onverwacht grote over

winning van Israel de hand van Cod 

zagen en derhalve de rechtvaardiging 

bij uitstek om de bczette gebicden 

te koloniseren. 

Een ander gevolg van de Juni-oorlog 

was, dat de Pale,tijncn zich minder 

dan voorhcen gingcn 

de vaak gcnoemdc rcsolu

tic 242 aan In de rrc

ambulc tot dcze rcsolutie 

wordt herinncrd aan hct 

volkenrechtelijke begin-,el 

dat de vnwcrving van 

grondgehicd door oorlog 

n1ct 11., tocgc-..taan. Het 

dictum rocpt op tot de 

vc...,tiging van 'ccn rccht

vaardigc en duurzan1c 

Het grootste 
verlaten op bijstand van 

de Arabischc mogend

hcden en dar de gevaar dat het 

vredesproces 
Palcstijnse Bevrijdings

Organi'iatie (PLO), die 

tevoren vrijwel aan de 

leihand liep van president 

Na.,.,er van Egypte, meer 

manoeuvreer-ruimtc eiste 

en verkreeg. Palestijnsc 

bedreigt, is het 

extremisme van 

beide zijden, 

vrcdc', tot cen terugtrekking 'van 

lsraclische strijdkrachten uit (de) hczet-

tc gcbieden' en de bccindiging van 'aile 

aan-,prakcn ol -;taat van oorlog en 

ccrhiediging en erkcnning van de 

socvcrciniteit, tcrritorialc onschcnd

baarhcid en rol i tickc on at hankclijkheid 

van clke Staat in het gchied en hun 

rccht in vrede tc Ieven binncn veilige 

en erkcnde grcnzen.' In dcze resolutie 

lcgdc de Raad dus opnicuw (net als in 

hct rapport van de commissie-l'eel van 

JUii 19:17 en in het VN-vcrdelingsplan 

van november I 'J47i hct bcginsel nccr 

van 'land i11 ruil voor vrede.' 

De luni-oorlog bctckendc hct liasco 

van hct Arabisch nationalisme en socia

lismc. Het gcvolg was dat in tal van 

( IJV '> <>1 

guerrilla-strijders oogstten 

met hun activitciten de bewondering 

van de Arabische massa's. Vooral de 

!eden van een van de guerrilla-groeren, 

AI-Fatcd1, houwdcn een geduchtc 

reputatie open Ofl grond hiervan zag in 

1969 de Ieider van AI-Fatah kans het 

voorzitterschap te bemachtigen van de 

hele PLO: deze nieuwe PLO-voorzitter 

was Yasser Arafat. 

Aanvaarding door de Egypti<,che presi

dent in juli 1970 van een Amerikaans 

voor-,tel tot beeindiging van de 'uitput

tingsoorlog' in het gehied van het 

Suezkanaal was voor een andere 

l'ale,tiplse gucrrilla-grocp, Volksfront 

voor de Bevrijding van l'alestina, aan

leiding drie Westerse passagiersvlieg-
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tuigen te kapen en naar Jordanie over te 

brengen Dit incident lciddc op zijn 

beurt tot een krachtmeting tussen het 

_lordaame regcringslcgcr en Palestijnse 

groeperingen, die de geschiedenis is 

ingegaan als de 'Zwarte September'. 

Begin oktober 1973, op de Joodse 

fcestdag Jam Kippoer (Grote 

Verzoendag), openden F.gypte en Syric 

betrekkelijk onverwacht ecn offensief 

tegen de lsraelische strijdkrachtcn op 

het Sina·i-schiereiland en op de hoog

vlakte van Colan. Andere Arabische 

mogendheden betuigden hun stcun on

der meer door ecn olieboycot af te 

kondigen tegen de Verenigde Staten en 

Nederland. Aanvankelijk werd Israel, 

militair gesproken, danig in het nauw 

gebracht. Volgens een recent hock van 

de Amerikaame journalist Seymour 

Hersh hecft het in deze periode zelfs 

tweemaal aanstaltcn gemaakt kernwa

pens in te zetten 4 Maar de krijgskan

sen keerden en op zeker moment leek 

een lsraclische opmars naar Ca'iro niet 

uitgesloten 

De Veiligheidsraad aanvaardde 2.1 

oktober 1973 resolutie 338, waarin de 

beeindiging werd gelast van aile militai

re activiteitcn en waarin aile partijen 

werd opgedragen onverwijld onderhan

delingen te opcnen over de volledige 

tenuitvocrlegging van resolutie 2.42 

( 1967) Tevens besloot de Raad dat aile 

betrokken partijen met elkaar moesten 

spreken over de vestiging van een 

rechtvaardige en duurzame vrede in het 

Midden-Oostcn. 

Heilzaam gevolg 
Niet overal werd toentertijd onder

kend, dat deze Jam Kippocr-of Oktoher

oorlog een heilzaam gevolg zou 

hebben voor de tockomst. President 

Anwar Sadat van F.gypte had immers 

kans gezien zijn legers over het 

Suezkanaal te leiden. AI kregen deze 

lcgers het daarna zwaar te vcrduren, 

Sadat had de Arahischc wereld Iaten 

zien, dat hij in staat wa<, van de Israeli's 

een prijs te eisen. Deze omstandigheid 

stelde hem 19 november 1977 in staat 

her - v66r die tijd ondenkbaar geachte -

gehaar te maken naar _leruzalcm te vlie

gen en daar de K11esselh toe te spreken. 

llij zijn terugkeer richtte hij zich ook 

tot her Egyptische parlement; liefst 

achttien maal refereerde hij hierbij aan 

zijn succes van oktober 1973. 

Het lsraelische bezoek van Sadat open

de de weg naar de Camp Da,id

akkoorden van september 1978. waar 

Egypte en Israel onder bemiddeling van 

de Amerikaanse president Jimmy Carter 

C:DV <JI'Jl 



een, wat genoemd werd, 'raamwerk 

voor vrede' overeenkwamen. En in 

maart 1979 sloten beide Ianden een 

formeel vredesverdrag. Drie aspecten 

van dit verdrag verdienen vermelding. 

Ten eerste kreeg Egypte de helc Sina·i 

terug (met uitzondering van de 

Caza<,trook die het v66r en na de oor· 

log van 1956 als afzonderlijk Palestijns 

gebied had hestuurd). Ten tweede 

gingen heide partijen de verplichting 

aan te onderhandelcn over de positie 

van de Palestijnen op de Westelijke 

Jordaanoever en in de Cazastrook. 

Cedurende een overgangstijd van vijf 

jaar zouden ze ecn bepaalde vorm van 

autonomie genieten; en in het derde 

jaar zou met hen onderhandeld worden 

over wat cr na afloop van die vijf jaar 

met de hezctte gehieden zou geheurcn, 

de zogenaamde pcrmanentc status. Het 

derde aspect is, dat pre<;ident Anwar 

Sadat van Egypte door het sluiten van 

dit vredcsverdrag blijk gaf van grote 

politieke en persoonlijke mocd; hij 

trotseerde ecn niet tc onderschattcn 

dcel van de Egyptische publicke opinic 

en de meeste van de andere lid·statcn 

van de Arabische Liga. 

Maar over de aard en de inhoud van 

de autonomic, over de positic van de 

PLO en over de denkheelden die in bet 

dcrde jaar mis,chicn aan de orde 

konden komen, wa'> gecn overeenstem· 

ming mogelijk. De Arabieren zagen 

'autonomic' als springplank naar cen 

onafhankelijke <;taat. De voornaamste 

]<;raeli,chc onderhandelaar van toen, 

Yo.,ef Burg, hceft cr later aan hcrinncrd 

dat zijn dclegatie de autonomie zag 

in plaats van onafhankclijkheid. Boven· 

dien ver<;lechterde het algemene poli· 

tieke klimaat. Begin oktober 1981 werd 

Sadat vermoord; in juni 1982 was een 

poging van jonge Palestijnse extremis· 

ten om de lsraclische amhassadeur in 

Londen te vermoorden aanleiding voor 

de joodse staat het onofficielc hestand 

met de PLO en Libanon te vcrbreken 

en laatstgenoemd land binnen te trek· 

ken (de operatic 'Vrcde voor Calilea'). 

Kort daarna wcrden de besprekingen 

over Palestijnse autonomie beeindigd. 

De onderlinge Arabische solidariteit 

leek te tanen. De reacties op 'Vrede 

voor Calilca' waren in mcnig Arabisch 

land opmerkclijk terughoudend. De 

Palcstijnse nationalisten voelden zich 

teleurgesteld door de geringe steun die 

zij van hun Arahische broedcrs onder· 

vonden in hun gcschil met Israel. 

Tijdens de eer<;te Colfoorlog van 1980· 

1988, door Saddam Hoe<;<;ein van lrak 

begonnen in de hoop zijn macht tc 

kunncn vergroten ten koste van het 

na de val van de Sjah in verwarring 

verkerende Iran, ging Syrie, een be· 

langrijke Arabische mogendhcid, zich 

al'i de niet·oorlogvoerende bondgenoot 

gedragen van het Perzische Iran. 

De tweede Colfoorlog is niet aileen van 

helang voor het beoordelen van de 

inter·Arabische verhoudingen, maar 

ook vanwege de impuls die de 

Verenigde Staten craan ontleenden om 

het vredesproces voor het Midden· 

Oosten op gang te hrengen. Toen lrak 

in augustus 1990 Koeweit aanviel en 

veroverde, vormdc dit een treffende 

illustratie van de tijdelijk (of misschien 

voor de lange termijn) tanende invloed 

van het pan·Arabisme. In strijd met aile 

stelregcls voor de inter·Arabische 

betrekkingen en in strijd ook met de 

bepalingen van het Handvest van de 

Arahische Liga werd aldus een inter· 

Arabisch geschil, zo leek het in eerste 

instantie, met de wapens heslccht. 

Dit lcidde echter tot een veel ruimer 
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conflict, waarin Arabische heerscrs 

tegenover elkaar kwamen te <,laan. 

Westerse technologie, ge.introduceerd 

door onwangrijke Amerikaan<,e en 

andere Westelijke slrijdkrachten, 

bchaalde vcrrasscnd snel de overhand 

op wat het kwalijke regime van Saddam 

Hoessein ovcral in de wereld aan 

technologic had bijeengekocht 

Het actuele probleem 
Het geschil tussen de staat Israel ener

zijds en de Palestijncn en de Arabische 

mogendheden anderzijds is tham voor

werp van bcsprekingcn in het kader van 

het Vredesproces inzake hct ,\lidden

Oosten. Hct valt tc betwijlclen, of hcl 

tot deze besprekingen ooit zou zip1 

gekomcn indien de vorige Amerikaansc 

regenng, gesterkt door de 

miscre en haat het gcvolg zouden zijn 

als men nict nkende, dat gccn aanspra

kcn in dit gcschil aholuut ziJn of 

onbetwist. t'l. laar zelts vom· zover partij

en bereid waren dit met hun verstand tc 

aanvaarden, mocht men toch de cmo

tlOncle bclckcnts niet onder<,chatten 

van oude leuzen als het 'in zee drijven 

van aile .Ioden' cnerzijd., en 'Judea en 

Samaria, het onvervrecmdbare ]oodse 

erlgoed' andcrzijds 

Thans is de politieke Iucht hoven hel 

Midden-Oo<,ten weer duidclqk hetrok

ken. Aan Palcstijnsc zijdc heer<,t een 

situatie waarbij in de door Israel bezet

te gchieden de onverzoenlijke '1-l<llltdl'

beweging aanhang wint ten koste van 

de 

alloop van de Coltoorlog, 

zich daarvoor nict zo rus-

Palestijnse hevrijdi ng'>organisatie 

I'LO. Deze beweging heli

chaamt een terugkeer naar 

de cxclusieve iArabischi 
De staat Israel moet 

teloos had ingespannen. 

Het verloop van de bc

sprekingcn valt echter niet 

anders te typcren dan als 

uiterst moeizaam. Dever-

onbedreigd kunnen 

voortbestaan binnen 

veilige grenzen 

lslamitische 1 aanspraken 

op l'alestina en is bezig de 

I'LO 'rechts' te pa'>Seren. 

Ze maakt het de l'LO 

mocilijk haar hiJdrage te 

leiding is daarom grool de regio 

aileen te henadercn als prohlccmgebied 

en het feit te miskenncn dat ook daar 

vele volkeren gaarne positid aan de 

geschiedenis willen deelnemen, doch 

hiertoe door interne of externe lactoren 

nicl in '>taat zijn. 

Het moeizame verloop van hct vredc'>

proce<, stelt niet aileen grote ei'>cn aan 

het geduld van beide partijen, doch 

maakt hen ook kwctsbaar voor vormen 

van extremisme in cigen kring. Tot 

voor kort leek men nog te kunnen vast

stellcn dat geen van beide partijen 

onvcrkort vasthield aan exclusieve aan

spraken op 'l'alestina'. Aan heidc 

zijden leek het inzicht te zijn door

gcbroken, dat <,chier eindeloze oorlog, 

hliJven leveren aan het, <,amen mel 

]<,rae!, zoeken naar een voor hcide par

tijen aanvaardhaar compromis. 

De ]<,rai'lische regcring van haar kant 

hcelt zich door aan 'f-1<1111<11, tocge

schrcven aanslagen op ]<,rai'lische 

<,taatsburger'> Iaten provoceren lot ecn 

collectieve slratactie ihet deporteren en 

in onherbergzaam Lihanee<, gehied ach

terlatcn van enkele lwnderden inwo

ncrs van de bezette gehiedcn I waarvan 

de rechtmatigheid, met uitzondering 

van het lsraclische hooggerecht.,hol, 

door wcinigcn 111 de wercld wordl on

dcrscht·even en inzonderhcid nict door 

dc Veiligheidsraad van de Verenigdc 

Naties. Als de veronderslelling JUi<,t is 

dat het kahinct-Rahin tot dezc maat-

UlV "'!1 



rcgel i<; gekomen omdat het van 

menmg wa<>, dat het tegenovcr de 

extrcmistcn aan \<;rae\i<;che zijde niet 

met minder kon volstaan, dan zou eens 

temeer bli)kcn dat het groohte gevaar 

dat momcntecl hct vrcdcsprocc<, 

hedreigt het extremi'>mc i<; van beidc 

zijden 

Enkele uitgangspunten 
Na het voorgaande zal het wellicht 

gecn verwondering wekken, dat hier 

geen kant-cn-klarc op\o<,sing wordt 

gchoden. In plaats daarvan volgcn nu 

vier clcmenten, die een uitcindelijkc 

regeling ideal iter zou moeten bcvatten, 

clcmentcn die de<;gewcnst kunncn 

dicncn als uitgang'>punten bij verdcr 

denken over wat vooralsnog wei het 

vraag<;tuk van het i'v\iddcn-Oosten zal 

bliJven Deze elementen zijn· 

De <,taat \-;rae\ moet onhedreigd 

kunnen voortbestaan hinncn veilige en 

erkende grenzen. 

Tus-;cn Israel en zqn Arabi,che buren 

moeten akkoordcn worden ge<;\oten, 

die in territoriaal opzicht aanvaardhaar 

zip1 voor aile partiJen. Israel zal zich 

nict kunnen onttrekken aan de hcrhaal

delijk ge<,tclde ei<; van militaire terug

trckking uit \aile of cen dec\ van) de 

bezette gchieden. Het i<; onmi'>kenbaar 

zo, dat de oude 'bastion'-theorie (de 

veiligheid van ecn land i'> rechteven

rcdig atln de on1vang van zijn grond

gchied I door de ontwikkeling van de 

mod erne militaire I raket-ltcchnologie 

aan kracht hccft verloren. 

Bij dit punt dicnt in aanmcrking te 

worden genomcn dat Israel momentecl 

,j, jilclo de macht hczit op de hoog

vlaktc van Colan ( waar Syrie met steun 

van het volkcnrecht aanspraak op 

maaktl, in de Strook van Caza en op de 

Wc-.telijke Jordaanoever (die het poten

ticlc grondgebied vormen van een 

Palestijnse staat) alsmcde in Oost

Jcruzalem ( dat door Israel in weerwil 

van het volkenrecht i<, geannexcerd). 

De lsrae\i,che drang tot enigerlci 

gcografische correctic zou niettcrnin 

hegrijpelijk kunnen worden, indien het 

onderlinge vertrouwen in de regio geen 

vastc voet krijgt en indien er gcen 

vredesregeling tot stand komt. 

2. 1\\et betrekking tot een nader te he

palcn dee\ van het historische Palestina 

moeten de Arabische bcwoners I de 

l'alc.,tijnen dus) hun lcgiticme recht op 

zeltbe-,chikking kunnen uitoefcnen. 

ZiJ moeten zeit kunnen uitmaken, of zij 

een gehcel onalhankelijke staat willcn 

vormcn dan wei ol zij zeit gckozen 

verbandcn willcn aangaan met cen of 

meer andere <;taten in de regio. 

~ kt i-, aan de Pa\e-;tip1en zeit uit te 

maken, ot ziJ de lcvenwatbaarheid 

willen bcproeven van cen vo\<;trekt 

zelt-;tandige staat op het laltijd hepcrk

te) grondgebied dat hun overhlijlt, dan 

wei of ziJ er de voorkeur aan gcven 

cconomische en/of staatsrechtelijke 

bindingcn aan tc gaan n1ct andere 

Arabische staten lop langere termijn 

wellicht zelts met Israel) Zolang de 

waarborg bcstaat dat zij wcerstand 

bieden aan revanchisme en irredenti-,ti

sche gevoclcns (gericht op het hereni

gen met het moederland), client de 

huitenwereld zich buitcn de di-;cu'>sic 

te houden over de vraag, uit wclke 

per<,onen en groeperingen de Pales

ti)nen de Ieiding van hun staat wensen 

te recrutcren. 

3. Een op\m.,ing voor het prohlcem van 

de loodse nederzettingen in door \<,rael 

hczet gehied zal vee\ staat<,manskumt 

vergen. t\\aar men zal niet voorhiJ 
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kunncn gaan aan hct fcit dat de 'over

brenging (door de hezettende mogcnd

hcid) van een gcdccltc van haar cigcn 

burgcrhcvolking naar door haar bezet 

gebied' strijdig is met de Vicrde 

Ccneefse Conventic5 

Hct is noodzakelijk dat de oplossing 

van hct probleem van de Joodse neder

zettingcn bcide partijen hcvrcdigt Dit 

is aileen mogclijk, indien dezc partijen 

de gclcgenheid wordt gcboden zich tc 

overtuigen van elkanders gocdc trouw. 

4. Een uiteindclijkc regeling zal voor

waarden moctcn bevatten voor een 

optimale ontwikkcling van de hclc 

rcgio, in economisch, militair, sociaal 

en politick opzicht 

De te sluitcn akkoorden dicncn te 

voorkomen dat oncnighcid over esscn

tielc hulpbronnen, zoals water, wordt 

bestendigd en zc moeten de kans doen 

toenemen op hct gezamenlijk vindcn 

van technisch gcavanceerdc oplossin

gcn voor de onmiskcnharc problemen, 

die de regio kent. Aldus zullcn ccono

mischc groei, maatschappclijke vooruit

gang en onderlingc verdraagzaamhcid 

kunncn optreden en zal de grondslag 

gelegd kunncn worden voor wapen

hehccrsing, politick pluralisme en waar

achtige democratic. 

Uitcraard is steeds hct gevaar aanwczig 

dat reeds het lanceren, doch zckcr het 

acccpteren van constructieve oplossin

gcn - die redelijkerwijzc aile betrokkcn 

partijen zoudcn moeten hevrcdigen -

fcllc acties en rcactics uitlokken. Nict 

voor nicts heeft de gczaghebbende 

Joodse filosoof uit ,leruzalcm David 

Hartman de verzuchting geslaakt: 

Tcnzij het fundamcntalisme wordt ge

nezcn, tcnzij het pluralisme zich ont-

wikkelt tot cen geestelijke waarde, zie 

ik gecn cnkele toekomst in het 

Midden-Oostcn.'6 Daarom is cr voor 

hct Westen aile aanlciding politickc 

mocd en visie te honorcrcn, indien pro

tagonisten aan weerskanten van de 

scheidslijn deze ten toon spreiden met 

de bedoeling dcrgclijke constructicvc 

oplossingen toch ingang tc docn 

vinden. 
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