Veiligheid — De noodzaak het geweld te beëindigen
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Oorlogen en conflicten
Geschiedenis van geweld
Het geweld in het Midden-Oosten heeft een lange
geschiedenis. Sinds de oprichting in 1948 heeft
Israel nauwelijks vrede gekend. Maar al daarvoor
vonden confrontaties tussen Joden en Palestijnen
plaats. Tijdens het Britse mandaat over Palestina
waren er in de jaren 20 en 30 diverse geweldsuitbarstingen. De grootste problemen ontstonden echter
in 1947, na het delingsplan van de VN. De Joden
accepteerden het plan, maar de Arabische leiders
niet. Er brak een burgeroorlog uit. Deze ging met
de uitroeping van de staat Israel op 15 mei 1948 over
op een reguliere oorlog met de Arabische buurlanden. Het gevolg was het ontstaan van het Palestijns
vluchtelingenprobleem, er vluchtten tussen de
600.000 en 700.000 Palestijnen, en de uitstoting
van bijna evenveel Joden uit Arabische landen.
Daarna werden diverse oorlogen gevoerd (zie kader). Na te zijn bedreigd en aangevallen, veroverde
Israel in 1967 de Westelijke Jordaanoever en de
Gazastrook. Hierdoor kwamen honderdduizenden
Palestijnen onder Israelisch bestuur.
Veiligheid voor alle burgers, zowel Joodse als
Palestijnse, is daarom een kernvoorwaarde bij de
vredesonderhandelingen. Vanaf 1948 tot 2011 zijn
er meer dan 3000 Israelische burgers omgekomen
en stierven er meer dan 20.000 soldaten in actieve

dienst. Meer dan 75.000 mensen raakten gewond.
Het aantal Palestijnse slachtoffers is onbekend,
maar aangenomen wordt dat het groter is dan het
Israelische cijfer.

Eerste en Tweede Intifada
De eerste Intifada (opstand) van Palestijnen op de
Westelijke Jordaanoever begon op 8 december 1987
toen een Israelische vrachtauto per ongeluk vier Palestijnen in Gaza doodreed en duurde tot 1993. Het
was een gewelddadige periode, waarbij Israelische
burgers en soldaten het doelwit waren van terrorisme, door middel van zelfmoordaanslagen, maar
ook door beschietingen en steekpartijen. Daarnaast
werden circa duizend Palestijnen door hun eigen
mensen vermoord omdat zij met de vijand zouden
hebben gecollaboreerd. Israel reageerde fel op deze
uitbraak van geweld. Het leger doodde ongeveer
1.000 Palestijnen en arresteerde tienduizenden
anderen.
De tweede Intifada van 2000-2005 ontstond na het
mislukken van de Israelisch-Palestijnse vredesonderhandelingen en het bezoek dat de toenmalige
Israelische oppositieleider Ariel Sharon aan de
Tempelberg. Er werden meer dan duizend Israeli’s
vermoord, onder wie 731 burgers. Het Israelische
leger doodde 4.800 Palestijnen, maar het is niet duidelijk hoeveel van hen burgers of militanten waren.
Ook werden in die periode rond de 600 Palestijnen
door andere Palestijnen gedood.

Hamas

Geschrokken kinderen
na een raketaanval

De Moslim Broederschap was al sinds de jaren
60 in Gaza actief. In eerste instantie was het geen
gewelddadige organisatie. Zij bouwde moskeeën en
scholen en zette een sociaal netwerk op. Israel zag
de Islamitische beweging als een goede tegenhanger
van de seculiere Palestijnse Bevrijdings Organisatie.
In 1984 bleek dat de Broederschap wapens verzamelde. Die werden voor het eerst ingezet tijdens de
Eerste Intifada. Sjeik Ahmed Yassin, de leider van de
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Moslim Broederschap in Gaza, richtte Hamas (dat
‘Geloofsijver’ betekent) op in 1987.
De organisatie heeft talloze aanslagen op Israelische burgers uitgevoerd, met honderden doden tot
gevolg. De aanslagen vonden vooral plaats als Israel
en Hamas’ rivaal, de PLO, tot overeenstemming over
vrede dreigden te komen. Israel trok zich in 2005
volledig terug uit Gaza en ontruimde de nederzettingen in de hoop daarmee rust in de regio te creëren. In 2006 won Hamas in Gaza de verkiezingen en
het pleegde in 2007 een staatsgreep, wat leidde tot
een burgeroorlog met Fatah. Sinds Hamas de dienst
uitmaakt in Gaza en zijn er duizenden raketten op
Israel afgevuurd (in 2011 alleen al 690 stuks).
Israel stelde in 2007 een blokkade van Gaza in.
Bepaalde artikelen die een strategische waarde
hebben, worden geweerd. De blokkade werd in 2011
versoepeld.

Uitgebrande bus na een
aanslag in de Negev woestijn

Als er vanuit Gaza een raket op Israel
wordt afgevuurd, gaat in Israel het
luchtalarm. Dit betekent dat mensen 15
seconden hebben om een schuilkelder
te vinden. In sommige ziekenhuizen
is de Intensive Care afdeling in een
schuilkelder gebouwd, omdat de
patiënten er niet op eigen kracht
kunnen komen. Kinderen krijgen op
school les over wat ze moeten doen als
het alarm afgaat. In plaatsen als Sderot,
dat dicht bij Gaza ligt, hebben veel
kinderen last van trauma’s, omdat er
zo vaak raketaanvallen zijn. Palestijnse
kinderen lijden eveneens aan trauma’s
door Israelische bombardementen.

Anderzijds is Israel de grootste bevoorrader van
Gaza. Dagelijks gaan tientallen trucks via de grenspost Kerem Shalom Gaza binnen met voedsel en
humanitaire hulp.
Hamas blijft vasthouden aan zijn Handvest, dat de
volledige vernietiging van Israel bepleit. De niet
aflatende stroom van raketten is hier een trieste
getuige van. Tijdens Operation Cast Lead eind 2008
vernietigde Israel een groot deel van Hamas’ terroristische infrastructuur, maar de organisatie blijft
proberen deze weer op te bouwen.
In 2011 begonnen Hamas en Fatah aan een verzoeningsproces. Zolang Hamas echter niet de clausule
schrapt dat Israel weggevaagd moet worden, wil
Israel niet onderhandelen met de organisatie. Een
gezamenlijke Hamas-Fatah regering betekent dat
Israel ook niet meer met Fatah zal spreken.

Operation Cast Lead (2008-2009)
In de periode 2000 tot 2008 vuurde Hamas bijna
10.000 projectielen op Israel af, waarbij meer dan

Ravage en chaos na een aanslag

een miljoen Israeli’s onder vuur kwamen te liggen.
Op 27 december 2008 begon Israel daarom een
grondoffensief in de Gazastrook: Operation Cast
Lead (Operatie Gegoten Lood). Doel was om de aanvallen te stoppen en de wapensmokkel naar Gaza te
beëindigen.
De operatie duurde drie weken. Op 18 januari werd
een staakt-het-vuren afgekondigd en op 21 januari
trokken de laatste Israelische manschappen zich
terug uit Gaza.
Arabische en Westerse media zeiden meteen dat
Israel disproportioneel geweld had gebruikt en opzettelijk burgerslachtoffers had gemaakt. Volgens
Israel zijn circa 700 militanten en 300 Palestijnse
burgers omgekomen, tegen elf Israeli’s. Het aantal
Palestijnse burgerslachtoffers werd tegengesproken
door mensenrechtenorganisaties, maar werd later
bevestigd door Hamas’ minister van Binnenlandse
Zaken Fathi Hamad.
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Hezbollah

Een deel van de veiligheidshek

Goldstone rapport
De Mensenrechten Raad van de VN stelde de United
Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict
in om het Israelische optreden in Gaza te onderzoeken. Het mandaat van de onderzoekscommissie was
echter zo eenzijdig geformuleerd, dat de acht jaren
van beschietingen op Israel, die aan de operatie
vooraf gingen, buiten beschouwing werden gelaten.
Ook de rol die Hamas speelde door strijders in
burgerkleding te laten opereren en de bevolking als
menselijk schild te gebruiken, werd amper behandeld.
De Zuid-Afrikaanse rechter Richard Goldstone
leidde de commissie. Een van de conclusies was dat
beide partijen oorlogsmisdaden hadden begaan.
Opmerkelijk is dat in 2011 rechter Goldstone afstand
nam van enkele conclusies die zijn commissie had
getrokken. Hij zei door nieuwe informatie niet langer te geloven dat Israel bewust Palestijnse burgers
had aangevallen.

Barrière
Als antwoord op de terreuraanslagen door Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever, besloot Israel
tijdens de Tweede Intifada in 2003 een veiligheidsbarrière te bouwen. Het doel was het terugdringen
van de terroristische aanslagen in Israel. Kijkend
naar de cijfers is dat ook gelukt: 220 doden door
aanslagen in 2002, 9 doden in 2009.
De geplande lengte van de barrière is 790 kilometer, waarvan 40 kilometer muur is. De rest bestaat
uit een hek met greppels aan beide kanten. Omdat
dit in dichtbevolkte gebieden teveel ruimte kost,
is er daar gekozen voor een muur van 6 tot 8 meter
hoog. Ook zijn er stukken muur ter bescherming
van wegen waar scherpschutters vaak schoten op
Israelische auto’s.
Een deel van het hek ligt niet langs de grens van
1967, maar in de door Israel bezette Westelijke Jordaanoever. Zo’n zeven procent van het grondgebied
daar wordt hierdoor bij Israel getrokken. Het gaat
merendeels om grond waar de Joodse nederzettingen liggen. Er zijn verschillende doorlaatpunten,
maar de Palestijnse bevolking ondervindt veel
hinder van het bouwwerk. Dit is de reden dat het

Defensie schild
Israel heeft meerdere systemen om
raketten af te weren.
De Iron Dome is een raketafweergeschut dat ingezet wordt aan de grens
met Gaza. Het is mobiel en ontworpen
om raketten te onderscheppen die van
een korte afstand worden afgevuurd.
Sinds het in werking werd gesteld in
april 2011, heeft het systeem 75% van
de raketten uit Gaza onderschept.
De projecten Arrow 1, 2 en 3 zijn er
om Israel te beschermen tegen lange
afstandsraketten, die bijvoorbeeld uit
Syrië en Iran afgevuurd kunnen worden.
Men is nog bezig met het ontwikkelen
van Arrow 2 en 3, maar in 2015 zou het
mogelijk moeten zijn om een Iraanse
kernbom al in de lucht onschadelijk te
maken. Ook wordt er gewerkt aan een
manier om raketten buiten de atmosfeer onschadelijk te maken, zodat er
geen nucleair puin neerkomt op aarde.

Israelische Hooggerechtshof verschillende keren
heeft gesommeerd het hek te verplaatsen. Het
Internationale Gerechtshof meende in 2005 dat ‘de
muur’ op Palestijns gebied onrechtmatig is. Die conclusie werd niet overgenomen door de Veiligheidsraad van de VN.

Kinderafdeling van een ziekenhuis
in een schuilkelder

Op 6 juni 1982 viel Israel Libanon binnen om de
Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) te verdrijven die vanuit Zuid-Libanon raketten op Israel
afvuurde. Tijdens deze oorlog vond het bloedbad in
de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila plaats, waarbij 800 Palestijnen omkwamen. Na
een dodelijke aanslag op de Christelijke president
van Libanon, trok een Libanees christelijke falangistische militie de kampen binnen. Zij claimden
dat er PLO-strijders in de kampen zaten. Hoewel
het Israelische leger er zelf niet aan mee deed, werd
later wel geconcludeerd dat het verantwoordelijk
was en de bloedbaden had kunnen voorkomen. De
PLO werd inderdaad uit Zuid-Libanon verdreven,
maar dit had tot gevolg dat de door Iran en Syrië gesponsorde Hezbollah (‘Partij van God’) het vacuüm
opvulde.
De Tweede Libanonoorlog in 2006 was een reactie
op de raketaanvallen van Hezbollah op NoordIsrael, maar ook op de dood van zes Israelische
soldaten en de ontvoering van twee anderen die
in een hinderlaag liepen. Het heeft Hezbollah een
hoop schade toegebracht en heeft er toe geleid dat
UNIFIL (het VN leger) drastisch versterkt werd.
In 2010 was er nog een grensincident, maar sinds
augustus 2006 is het over het algemeen rustig in het
gebied, hoewel Hezbollah als Iraanse medestander
zo’n 15.000 raketten op Noord-Israel heeft gericht.

Ook bestaat het vermoeden dat Hezbollah chemische en biologische wapens heeft.

Wankele vrede met Egypte
In januari 2011 begon in Tunesië de Arabische lente.
Dit is een (volks)opstand tegen de dictatoriale
heersers in de Arabische landen. In veel van Israels
buurlanden had dit verregaande gevolgen, vooral in
Egypte. Dit land heeft het grootste leger in de Arabische wereld en een hele lange grens met Israel. De
aanwezigheid van het Egyptische leger in de Sinaï
woestijn is belangrijk om smokkelaars, infiltranten
en terroristen tegen te houden aan de grens met
Israel. Aanslagen kunnen op deze manier sneller
verijdeld worden.
De Egyptische bevolking zag het vredesverdrag dat
in 1979 getekend werd tussen de twee landen als
een product van de Egyptische dictatuur. Tijdens
de revolutie werden er dan ook veel anti-Israelische
slogans gebruikt en werd de Israelische ambassade
bestormd.
Nu het Egyptische parlement voor tweederde uit
moslimfundamentalisten bestaat, is onzeker wat er
met het vredesverdrag gaat gebeuren. Waarschijnlijk blijft het van kracht. Niet omdat de Egyptenaren zo dol zijn op Israel, maar omdat Egypte erg
instabiel en arm is en oorlog met Israel economisch
slecht zou uitkomen.

Dreiging uit Iran
De Islamistische groepering Hezbollah ontstond
tijdens de Eerste Libanonoorlog, in de jaren tachtig.
Zij was geïnspireerd door de Iraanse revolutie. In
haar Handvest van 1985 werd opgenomen dat Israel
niet alleen verdreven moest worden uit Zuid-Libanon, maar ook helemaal vernietigd moet worden.
De groep ontvoerde soldaten pleegde zelfmoordaanslagen tegen het Israelische leger. Zij groeide
uit tot een grote paramilitaire organisatie. Tegelijkertijd ontwikkelde het ook een sociale en politieke
tak. Mede door het sociale werk dat Hezbollah doet,
geniet de groepering grote populariteit onder de
Libanese bevolking. Dit is ook de reden dat Hezbollah bij de verkiezingen van 2011 een plaats in de
regering verwierf.
In het verleden heeft de organisatie diverse aanslagen gepleegd in Libanon, onder andere op
Amerikaanse doelen. De organisatie wordt ook
verantwoordelijk gehouden voor aanslagen op de
Israelische ambassade en een Joods cultureel centrum in Buenos Aires.
Nederland, Canada, Egypte en de Verenigde Staten
zien de volledige Hezbollah organisatie als terroristisch. Andere landen, waaronder het Verenigd
Koninkrijk, beschouwen alleen de militaire tak als
terroristisch.
In 2010 werd bekend gemaakt dat sinds de oorlog in
2006 Hezbollah meer dan 15.000 lange-afstandsraketten heeft gestationeerd aan de grens van Libanon
met Israel. Sommige van deze raketten zouden een
reikwijdte hebben van meer dan 500 kilometer,
waarmee ze alle plekken in Israel kunnen bereiken.

De relaties tussen Israel en Iran waren tot aan de val
van de Pahlavi dynastie tijdens de revolutie van 1979
goed te noemen. Deze twee niet-Arabische landen
in de regio vormden een bijna natuurlijk verbond.
Iran was het tweede land met een moslimmeerder-

heid dat Israel erkende (het eerste was Turkije). Na
de Zesdaagse Oorlog in 1967 leverde Iran olie aan
Israel en waren er uitgebreide handelsrelaties.
Dit veranderde dramatisch met de revolutie van
1979. Ayatollah Khomeini beëindigde alle officiële
relaties met Israel. Onder Ayatollah Khamenei, die
het als geestelijk leider sinds 1989 voor het zeggen heeft, verslechterden de verhoudingen tussen
beide landen nog meer. Khamenei noemt Israel een
‘kanker tumor’, die verwijderd moet worden uit
de regio. De president, Mahmoud Ahmadinejad,
ontkent dat de Holocaust heeft plaatsgevonden en
wil Israel van de aarde vegen.
Iran steunt Hamas en Hezbollah in hun terreuracties tegen Israel. Het levert wapens en financiert
trainingen van militanten. Daarnaast is het een
van de grootste schenders van mensenrechten in de
wereld.
De grootste dreiging is echter Irans kernprogramma. Hoewel het land claimt dat het bedoeld is om
energie op te wekken, is het overduidelijk dat deze
grote olieleverancier bezig is om een kernwapen te
maken. Het Internationaal Atoomagentschap zegt
in een rapport van november 2011 sterke aanwijzingen te hebben dat Iran een kernwapen ontwikkelt.
Gezien de herhaaldelijke oproepen om Israel te
vernietigen, vreest Israel een Iraanse atoomaanval.
De spanning tussen Iran aan de ene kant en Israel
en het Westen aan de andere kant, lopen langzaam
op. De Verenigde Naties, de VS en de EU hebben vele
sancties (waaronder een importstop van olie) tegen
Iran afgekondigd in de hoop dat zij de productie
van een atoomwapen kunnen verhinderen. De dreiging van een een gewapend conflict blijft desalniettemin groot.
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