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VAN DE REDACTIE
Mtijonr der Jagers i
Na acn welverdiende vakantieperiode Jan eindelijk weer een Info-Scoop. In deze Info-Scoop komen </c volgende
onderwerpen aan de orde: Een special over Turkije, de verkiezingen in Bosnië' en een update over Isme l.
De Kap B. van Kik opent in deze Info-Scoop mei zijn artikel over Turkije, brug naar de islam.uj.... Hierin geeft lu/
uitleg over de gewijzigde kabinetssamenstelling en een chronologisch overzicht van de operaties die dit jaar zijn
uitgevoerd door het Turkse leger legen de extremistische Koerden.
De Smi C Nicboer beschrijft in zijn artikel de naderende verkiezingen in Bosnië die zouden kunnen leiden lol
gelegaliseerde etnische zuiveringen in Brcko en andere hoispols.
Tot slot het artikel van de Elni D. van Amerom die de gebeurtenissen gedurende de vakantieperiode laat passeren In
dit artikel komt naar voren dat de vakantielijd in het Midden-Oosten zeker geen komkommertijd is geweest.
Zoals ook is aangegeven in de colofon is de Jnfo-Scoop volledig samengesteld uit open bronnen. Indien er uwerzijds
op- of aanmerkingen zijn over de inhoud van deze publikalie, wordt u verzacht contact np te nemen mei één van de
redactieleden van de Info-Scoop(zie colofon).

COLOFON;
INFO-SCOOP fs een maandelijk.se uitgave van 10! Mlpc!
Adres:
Simon S tev i n kazerne, M PC <) l A, Postbus 9012, 6710 MC Ede
Telefoon: 0318-683055

INFO-SCOOP wordt verzonden aan die instanties welke functioneel belang hebben bij actuele informatie
De inhoud van de INFO-SCOOP is volledig samengesteld uit open bronnen. Overname uit deze publikatie is toegestaan mits de bron wordt vermeld.

„>

•v
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INFO-SCOOP SPECIAAL TURKIJE

TURKIJE, BRUG NAAR DE ISLAM, OF
ui' \'<il van hel kabinet Yll.MAZ(,'fl.l.KR en du kiinisl vtni hel Ixlaininscln- kabinet van I-IRBAKAN(,'Jl.LKK zei de wereldpolitiek op
scherp
Voitr deze Speciaal i.s gebruik geHMtlkl VtlH

Telegraaf. Algemeen Dagblad. Volkskrant. NRC Handelsblad, l-'mnkfiirter
AllgememeZeilitng, The Times en International Ilemld Tribune.
DE VAL VAN HET KABINET
YILMAZ-pILLER
Na de verkiezingen op 24 december
1995 en de moeizaam verlopen formatie werd in maart 1996 een rechts
m imlcrhcidskabinel gevormd door de
conservatieve Moederland part ij
(ANAP) en de centrum rechtse Partij
van het J u i s t e Pad ( D Y P ) . Het
minderheidskabinet regeerde met de
gedoog steun van de Linkse Democratische Partij (DSP). Dit minderheidskabinet werd geformeerd om de
grote winnaar van de verkiezingen
van december, de fundamentalistisch
Islamitische Welvaartspartij (RP)
onder leiding van de heer Necmettin
Erbakan niet de gelegenheid te geven
om een islamitische regering te vormen in Turkije. Bij de totstandkoming van het kabinet werd o.a. afgesproken dat er een roulerend Premierschap zou zijn tussen de leiders
van de beide partijen, Mevrouw
Tansu (giller van de Partij van het
Juiste Pad en de heer Mesut Yilniaz,
leider van de Moederlandpartij.
De kabinetscrisis sverd ingeluid, nadat op 24 april '96 door de oppositie,
de Welvaartspartij, vragen zijn gesteld ten aanzien van vermeende
miljoenenfraude van de ex-Premier
mevr. (giller. Premier Yilniaz liet zijn
parlementariërs vrij om wel of niet
mee tu stemmen met liet voorstel van
de Welvaartspjtrtij om een parlementair nmlcr/oel; in Ie stellen. De toe-

stand verslechterde nog meer toen
Yiliuaz /'n coalitiepartner beschuldigde van hei onttrekken van US $
0,5 miljoen aan geheime fondsen van
hel kabinet.
Mevr. (,'illcr heelt op 25 mei '96 een
bexock gebracht aan haar partijgenoot
en P r e s i d e n t van de r e p u b l i e k .
Suleyinan DEMIRF.L, \selke bij een
m i s l u k t e aanslag op 20 mei j.l. in
I/.MIR gewond raakte, urn uitleg te
geven over de besteding van IJS $ 6,5
miljoen. Mevr. (j'iller verklaarde dat
dit geld besteed was aan geheime veiligheidsoperaties, maarze wilde geen
verdere details bekendmaken. Parlementariërs van de Moedcrlandpartij
besluiten te stemmen voor de motie
van de fundamentalistische islamieten. Mevr. (giller besluit uil de coalitie ie stappen, en dan wankelt het kabinet YILMAZ-gLLIZR.
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l licrop ontslaat een machtsstrijd tussen de heer Nccinetlin lirbakan. leider van de We l vaart part ij. en de «uitende Premier Yilmaz. De leider v a n
de Welvaarlspartij. de heet lirbakaii.
dient een motie van wantrouwen in
tegen de zittende Premieren wil vervolgens chit hij voor de tussentijdse
gemeenteraadsverkiezingen op 2 juni
1996 aftreedt, waardoor de heer Erbakan, als hij in deze opzet slaagt, zich
tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen kan profileren als de nieuwe
Premier van Turkije. Als antwoord op
de eis van de heer lirbakan verklaart
de zittende Premier, Yilmaz, dat alleen het parlement hem naar buis kan
sturen. Politieke analisten vrezen dat
als het kabinet YILMAZ-QJLLER
valt, er een kabinet met de fundamentalistische islamitische Welvaartspartij komt. De |".er Erbakan heeft
eerder in hel parlement gezegd dat,
als hij in de regering komt in Turkije,
hij niet zal meewerken aan de toetred i n g lot de Europese U n i e , h e t

Douane-akkoord niet zal ondertekenend) mogelijk uit het NAVO-bondgenootschap /al stappen.
Mevr. (giller laat in interviews doorschemeren, dal als liet k a b i n e t
YILMAZ-(,ÏE1.ER valt, /ij een coalitie niet de Wel vaartspart ij als een
mogelijkheid/iet.
Op 6 j u n i '96 maakte Premier Mesut
Yilmaz, na een gesprek mei President
Demirel, de val van /ijn kabinet bekend. Hij verklaarde dal de uitspraak
van het Constitutionele Hof in mei
hem geen andere keus liet Wel liet
Yilmaz welen te verwachten dal President Demirel nieuwe verkiezingen
zal laten uitschrijven en dat hem gevraagd zal worden zolang de zaken
te blijven waarnemen.
DE TOT STANDKOMING VAN
HET KABINET ERBAKAN CILLER
(periode 6 j u n i - 26 juni 1996)
Ondanks het voorstel daartoe schrijft
President Demirel geen n i e u w e
verkiezingen uit maar spreekt met de
leiders van de grote politieke partijen.
President Demirel geeft de formatieopdracht aan de Welvaartspartij, omdat niemand van de andere politieke
partijen met een voorstel komt.
Volgens politieke analisten zal de

Nectnettbi Erbakan
NRC-HamlelsblwI. 30 augustus 96

Welvaartspartij niet slagen in de vorm i n g van een coalitie omdat liet leger, dat zich/elf als de beschermer
van hel seculiere (-niet aan enige religieuze groepering gebonden) staatsbestel van Turkije /iet, zal trachten
hier een stokje voor te sleden.
Op 26 j u n i '% k e u r t P r e s i d e n t
Demirel het coalitiekabinet van de
Welvaartpart ij en de Partij van het
Juiste Pad goed.
HET KABINET ERBAKANQILLER
Opnieuw wordt in Turkije gekozen
voor een kabinet, waarvan de twee
leiders van de deelnemende partijen
om de beurt hel Prem ierschap vervullen. Het kabinet van CRBAKAN C'LLI-R start met de leider van de
Welvaartspartij de heer Erbakan als
Premier. Mevr. giller wordt Minister van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend Premier.
De westerse bondgenoten van Turkije
hebben de nodige twijfels over de
vorming van dit coalitiekabinet, immers de heer Erbakan heeft al eerder
laten weten dat, als hij aan de macht
zou komen, de besprekingen over toetreding tot de Europese Unie en hel
Douane-akkoord niet zouden worden
voortgezet. Ook slaat hij sceptis
tegenover hel lidmaatschap van Turkije aan de
N A V O en zouden de betrekkingen met Amerika
tot een m i n i m u m
worden teruggebracht.
In zijn eerste optreden als Premier heeft de
heer Erbakan
deze uitspraken
afgezwakt en in
alle toonaarden
ontkend tegen de
buitenlandse pers
dat zijn land uit
de NAVO zal treden, dan wel het
Douaneakkoord
niet zal lekenen.

Ook bestempelt hi| A m e r i k a nojj als
z i j n "vriend"
In de geschiedenis \ a n l u r k i j e hebben de m i l i t a i r e n al diverse malen
"ingegrepen" als er een regering gevormd weid die niet l rouw bleek te
zijn aan de seculiere suiai. De heei
Erbakan is inde jaren XOzeil'dedupe
geworden van zo'n ingreep (zijn toenm a l i g e p a r t i j w e r d v e r b o d e n ) . De
m i l i t a i r e n hebben in een eerste reactie de voorzichtige waarschuwing
geuit dal hel k a b i n e t E R B A K A N (,'II.LER geen grote veranderingen in
het staatsbestel aan mag brengen, liet
is mogelijk dat de militairen vertrouwen op de invloed van de parlementariërs van de Parlij van hel Rechte
Pad van mevr. (,'iller.
De militairen hebben laten weten dat
ook nu kerk en staat in Turkije politiek gescheiden dienen te blijven. Dit
is opnieuw in tegenstelling tot de
doelstellingen van het moslimfundamcntalismc. Op het moment dat de
vorming van het kabinet E R B A K A N
- CREËER bekend wordt, wensen de
omringende landen van Turkije het
nieuwe kabinet alle goeds, zo hoopt
b.v. President Assad van Syrië opeen
goed nabuurschapen de Ministervan
Buitenlandse Zaken van lran.de heer
Velayali, noemt Erbakan "de vriend
van Iran".
Onmiddellijk na zijn benoeming tot
Premier van Turkije begint de heer
Erbakan met een rondreis langs de
meest belangrijke (islamitische)buurlanden Syrië, Irak en Iran. Opvallend
is dat hij op geen van die reizen vergezeld wordt door zijn Minister van
Buitenlandse Zaken, mevr. (,'iller.
Tijdens de reis naar Iran van de heer
Erbakan, w a a r b i j hij ondersteund
wordt door een grote handelsmissie,
sluit hij een miljardencontract af voor
de levering van aardgas aan ANKARA.
Turkije zal zelfde aanleg van de pijpleiding vanuit TABRIZ (ca. 1300km)
financieren. In een tweede contract is
een overeenkomst gesloten voor de
levering van elektriciteit. Met name
Oost-Anatolic heelt een gebrek aan
elektriciteit. Nagenoeg tegelijkertijd
heeft een delegatie onder leiding van
de Turkse Minister v a n Justitie ecu
contract afgesloten mol Irak,
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Brigblenfng lies belween Erbakan and Raftanjani

l

Middle East Business Weekly, 23 augustus 1996
dat eindelijk akkoord gaat met de Premier Erbakan heeft begin augusvoorwaarden van de Verenigde Na- tus directe besprekingen met de Koerties ten aanzien van het olie-voor- den uitgesloten. Het vredesplan van
voedsel programma. Het is de Turkse de Islamitische Welvaartspartij behandelsmissie gelukt om het contract oogde een eind te maken aan 12 jaar
voor voedsel en medicijnen binnen te separatistische rebellie. "Wij willen
halen. Mevr. £iller heeft verklaard dat geen concessies doen aan terroristen;
binnen afzienbare tijd de, tijdens de we willen niet aan één tafel zitten met
Golf-oorlog afgesloten, olie- terroristen", aldus de heer Erbakan,
pijpleiding van K I R K U K naar na een gesprek met P r e s i d e n t
YUMURTALIK (haven aan de Demirel.
Middellandse Zee) heropend zal wor- De Koerden hebben in december
den.
1995 een eenzijdig staakt-het-vuren
aan de regering aangeboden, maar de
ERBAKAN EN DE KOERDEN
Turkse overheid heeft dit aanbod geweigerd.
Reeds voor zijn aantreden als Premier Tijdens zijn rondreis langs "de buren"
heeft de heer Erbakan via allerlei heeft Premier Erbakan er bij de leiomwegen contacten onderhouden met ders van die landen op aangedrongen
de Koerden in het oostelijk deel van om op korte termijn een conferentie
de republiek, m.n. in Oost-Auatolië. te houden over het bestaan en het beHet beoogde vredesplan was ontwik- staansrecht van de Koerden op hun
keld door de schrijver Ismail Nacar, grondgebied. Irak en Iran hebben podie tevens parlementslid is voor de Is- sitief gereageerd op dit voorstel.
lamitische partij van Premier
Erbakan. De Turkse legerleiding DE POLITIEK EN HET LEGER
o.l.v. de Secretaris-Generaal van de
Nationale Veiligheidsraad, Generaal In februari-maart '96 heeft het kabiIlhan Kilic, dwingt op 10 augustus net YILMAZ-^ILLER een militair
Premier Erbakan zijn uitgelekte plan, akkoord gesloten met Israël. Dit akom via indirecte contacten een over- koord houdt globaal de toestemming
leg met de Koerden te starten, op te in, om wederzijds, vliegtuigen van de
geven. Volgens mevr. Qiller, Minis- beide luchtmachten gebruik te laten
ter van Buitenlandse Zaken, is een maken van eikaars faciliteiten en met
dialoog met de Koerdische Arbeiders- elkaar te oefenen. Dit heeft inmiddels
partij (PKK) mogelijk, mits zij een aantal keren geresulteerd in het
onmiddellijk en onvoorwaardelijk gezamenlijk uitvoeren van patrouillehun wapens neerleggen. Dit laatste vluchten van Israëlische en Turkse
wordt door de leider van de PKK, de vliegtuigen boven zowel Turkije als
heeröCALAN, van de hand gewezen. Israël. Ook mogen de marineschepen

iitfo-Scoop/nuinmcr 13/12 september 1996

van beide landen eikaars havens aandoen voor herbevoorrading. Tenslotte
voorziet het akkoord in het "up-graden" van 54 F-4 "Phantom" vliegtuigen van de Turkse Luchtmacht door
de Israëlische industrie, 28 vliegtuigen zullen in Israël gemodificeerd
worden, terwijl de rest in Turkije
gemodificeerd wordt met steun van
Israëlische technici. Een deel van
deze jachtvliegtuigen zal uitgerust
worden met het Israëlische "Popeye"geleidewapensysteem. Door de wisseling van regering is de tekening van
dit akkoord uitgesteld. Op 28 augustus j.l is het contract getekend, dat
door een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is bestempeld als een "standaard" militair
contract.
Eind augustus is bekend gemaakt dat
Turkije een contract wil nakomen met
de Amerikaanse Sikorsky fabriek
voor de levering van vier SH-60
(Seahawk) gewapende helikopters.
Deze helikopters zullen worden uitgerust met het dellfire-geleidewapensysteem. Dezelfde zegsman
bevestigde de verkoop van 400
gevechtsvoertuigen aan Maleisië en
nog eens 700 aan Pakistan; de gezamenlijke waarde van deze verkoop
wordt geschat op US $ 500 miljoen.
HET LEGER EN DE KOERDEN
Het leger van Turkije is reeds vele
jaren bezig met het bestrijden van de
extremistische Koerden in het oostelijk gedeelte van het land; hieronder
volgt een opsomming van de operaties, die dit jaar door de militairen
uitgevoerd zijn :
1. Tijdens een grootscheepse
voorjaarsoperatie zijn eind april 1996
ca. 10.000 Turkse militairen ondersteund door helikopters en vliegtuigen de bergen van Oost-Analolië ingetrokken voor een drie weeks offensief tegen de Koerden van de PKK.
De operatie speelde zich afin de provincie BINGÖL. Het doei was een
aantal dorpen weer terug te brengen
onder het formele Turkse gezag. Tijdens het begin van deze operatie zijn
in afzonderlijke vuurgevechten ca. 40
Koerden en 5 Turkse militairen ge-

dood. Medio mei werd de afkondiging van de noodtoestand in OostAnatoliü door liet Constitutionele l lof
ais ongrondwcttig beschouwd. Het
militaire gezag van Turkije heeft dit
naast zich neergelegd.
2. O») (e bewijzen dat het leger geen respect heeft voor liet Constitutionele Hof startte de krijgsmacht
medio mei opnieuw een operatie tegen de Koerden, nu in de provincie
BATMAN. Hierbij waren opnieuw
meer dan 50 doden te betreuren.
3. Begin juni is door speciale
Turkse troepen een tweetal overvallen gepleegd op Koerdische nederzettingen in Noord-lrak. Het leger
maakte onder andere gebruik van
transport- en gevechtshelicopters.
Volgens een zegsman van de Turkse
regering zijn hierbij 45 mensen om
het leven gekomen. Na deze operatic
is de Turkse ambassadeur i
BAGHDAD op het matje geroepen en
deze heeft namens de Turkse regering
excuses aangeboden.

van een jonge vrouw die, eruitziend
alsof ze zwanger was, naar de paraderende militairen toeliep en vervolgens zichzelf opblies.
5. Ondanks de toezegging van
Premier Erbakan, dat Koerden in
Oost-Turkije naar hun doqien konden
terugkeren is begin juli voor de derde
maal door Turkse soldaten een aktie
ondernomen tegen leden van de PKK.
Het betrofhiercen operatie die is uitgevoerd in de drie provincies VAN,
AGRI en HAKKAR!. Bij deze operatie werden 22 mensen gedood.
6. Veiligheidspersoneel heeft
bekend gemaakt dal eind augustus tijdens 5 onafhankelijke acties in de
provincies van Oost-Anatoiië 24
geurrillastrijders gedood zijn.
7. In het weekend van 30 augustus op 2 september 1996 heeft in
het teken gestaan van onderlinge onlusten tussen de beide rivaliserende
Koerdische Partijen in Irak, de Patriottische U n i e van Koerdistan
(PUK) met de pro-lraanse J a l a l

CONCLUSIE
De heer lr.rbaka.il, als zittende Premier, is er alles aan gelegen om op
goede voet te komen met zijn Islamitische buurlanden. Ten aanzien van
Europa en de NAVO heeft de heer
Erbakan zijn uitspraken svat gematigd
en daarmee komt voorlopig de coalitie met de Partij van het Juiste Pad
niet in gevaar.
Door deze keuze lijkt de regering van
Erbakan en giller het vertrouwen te
hebben van het Turkse leger, echter
dit leger gaat wet door mei het bestrijden van de Koerden in Oost
A/ialolië (Oost-Ttirkije).
Turkije hoopt zicli in de nabije toekomst te ontwikkelen tot handelspartner voor zowel Europa en
Amerika enerzijds en de Arabische/
Aziatische wereld anderzijds. Turkije
richt zich op de islamitische buurlanden om zich te voorzien van handclscontracten, zoals voedsel en medicamenten, respectievelijk aardgas, aard-

Turklsh croops advance Ihrough the Halil Ibrahim disirici, ncar Zakha in northem Iraq, yesterday on their mission to destroy PKK training ramps

The Times, 22 maart 1995
4. Nadat de leider van de
Koerdische Arbeiderspartij (PKK), de
heerÖcalan, het eenzijdig ingestelde
staakt-het-vuren had opgeheven en
gedreigd had met zelfmoordoperaties
zijn bij een militaire parade in de
Oost-Turkse stad TUNCELI9 soldaten gedood en zeker 30 soldaten gewond. Dit was een zelfmoordoperatie

TALABANI als leider en de Democratische Partij voor Koerdistan
(PDK) met Masoud BARZANI als
leider. Dit heeft ertoe geleid dat in de
week van 2 - 9 september j.l. het
Turkse leger een troepenmacht heeft
samengetrokken langs de grens met
Irak. Het leger wil een "bufferzone"
instellen tussen Turkije en Irak.

olie en elektriciteit.
Opvallend in dit geheel is dat de heer
Erbakan zijn Minister van Buitenlandse Zaken en Vice Premier Mevr.
Ciller min of meer buiten spel zei.
De onderlinge verdeeldheid binnen de
Koerden kan ertoe leiden dat er onder leiding van Turkije misschien ar»
korte termijn een 4-lnndcn overleg
komt om de positie van de Koerde»
in de regio te bespreken.
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INFO-SPECIAL VOORMALIG JOEGOSLAVIË

LEIDT UITSTEL TOT EENHEID OF
VERDEELDHEID IN BOSNIË?
(Deze special is een vervolg op de
Info-Scoop nummer 11 van 27 juni
door de Vdgdrs. A. E. Dokter.)
Naarmate de dag van de Bosnische
verkiezingen op 14 september dichterbij komt wordt duidelijk hoe oneerlijk en ondemocratisch ze zullen
zijn. Op 28 augustus heeft de
Europese Veiligheidsorganisatie
OVSE. die de verkiezingen in BosniëHerzegovina organiseert, het besluit
genomen om de gemeenteraadsverkiezingen uit te stellen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn nu zestig dagen uitgesteld met een uitloop
tot uiterlijk mei 1997. Het besluit tof
uitstel van de gemeenteraadsverkiezingen in de republiek BosniëHerzegovina heeft de situatie er niet
overzichtelijker op gemaakt.
Voor dit overzicht is o.a. gebruikgemaakt van de volgende periodieken:
de Volkskrant, NRC Handelsblad,
Algemeen Dagblad, Elsevier, de Gelderlander, Reformatorisch Dagblad,
N OS-teletekst. Internet, The Economist, The International Herald Tribune en de Frankfurter Allgemeine
Zeitung.
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN UITGESTELD
Volgens de Amerikaanse vertegenwoordiger van de OVSE, Robert
Frowick, zijn onregelmatigheden ontdekt bij de registratie van BosnischServisclie kiezers. De Bosnische
Serviërs zien het uitstel van de
gemeenteraadsverkiezingen als een
duidelijke voortzetting van de vooroordelen jegens hen door de internationale gemeenschap. De parlementsen kantonnale verkiezingen zullen op
! 4 september echter wel worden gehouden (mogelijk met een uitloop tot
en met 15 september). Men gaat dan

kiezen voor een driemanschap (presidium) en een overkoepelend parlement. De Bosnisch-Servische autoriteiten hebben vluchtelingen onder
druk gezet om zich in steden te laten
registreren die nu onder hun controle
staan. Deze plaatsen hebben tot nu toe
altijd een moslimmeerderheid gehad.
De OVSE in Europa beschouwt dat
als manipulatie. De OVSE heeft, om
de verkiezingen zo democratisch
mogelijk (e laten verlopen ondertussen aan de partijen geld gegeven
uit de verkiezingskas met als reden
dat de financiële hulp de zaak van de
vrijheid van meningsuiting dient.
Bosnië is een land van manipulatie
geworden. Alle drie de heersende partijen - de Servische Democratische
Partij SDS in het gebied van de
Bosnische Serviërs, de Partij van
Democratische Actie SDA in het gebied van de moslims en de Kroatische
Democratische Gemeenschap HDZ in
de gebieden van de Kroaten verhinderen dat vluchtelingen naar
hun oorspronkelijke woonplaatsen
terugkeren en zetten hen onder druk
om in hun nieuwe verblijfplaatsen, of
elders waar het de heersende partijen
uitkomt, lokale besturen te kiezen die
de etnische verdeling bestendigen.
Het is een dominerende trend geworden om de entiteiten in bepaalde gebieden vast te houden. Niet alleen
d.m.v. manipulatie met de in totaal
twee miljoen vluchtelingen in en buiten Bosniö-Herzegovina proberen de
drie leidende partijen de uitslag van
de verkiezingen te beïnvloeden. Dat
doen ze ook door in "hun" gebied
oppositiepartijen het leven zuur te
maken, met middelen die met democratie niets te maken hebben. De SDS,
de HDZ en de SDA hebben zich inmiddels meester gemaakt van de media in hun eigen etnische gebied. Onafhankelijke media verschijnen vrijwel nergens meer en wat er verschijnt
is feitelijk propaganda van de heer
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VERKIEZINGEN
IN BOSNIË
De Gelderlander, september 1996
sende partij. De media maken geen
onderscheid tussen feiten, verdachtmakingen, gf-uchten en propaganda. Zo kan het gebeuren datje op
de radio hoort dat de NAVO in de
zomer van 1995 atoombommen heeft
gegooid op stellingen van de
Bosnische Serviërs en heeft de internationale gemeenschap onder het
mom van het vernietigen van munitie dertig containers met radioactief
afval gedumpt in Bosnisch-Servisch
gebied. Als je de Bosnisch-Servische
televisie mag geloven dan rijden de
IFOR-troepen liever met tanks dan
met jeeps over de straat omdat ze dan
de wegen beter kapot kunnen maken.
Het zijn echter niet alleen de
Bosnische Serviërs die propaganda
bedrijven in nieuwsuitzendingen.
Volgens het Dayton-vredesakkoord
zouden de televisie- en radiostations
onpartijdig moeten zijn. Omdat de
meeste staten op de Balkan zelf niet
bepaald democratisch zijn, is de
propaganda op de televisie daar een
afspiegeling van. Soms geeft IFOR
een verklaring uit waarin twee partijen, de Bosnische Serviërs en de moslims, de schuld krijgen van een incident. De Servische televisie zendt dan
alleen de eerste vijf minuten uit van
de IFOR-verklaring en de BosnischServische televisie de laatste vijf minuten. De Bosnisch-Servische staats-

zender daarentegen schenkt sinds koit
niet alleen aandacht aa» de regerende
SDA-partij van Izetbegovic, ook
komt de oppositie uitvoerig aan het
woord.
MISSTANDEN IN DE VOORMALIGE MOSLIM-ENCLAVE
BIHAC

Frankfurter Allgeineine Zeitung
In de voormalige moslimenclave
Bihac zijn de misstanden ernstig.
Daar worden bomaanslagen gepleegd
op kandidaten van partijen, die het bij
de verkiezingen op willen nemen tegen de regerende SDA van president
Izetbegovic. De plaatselijke politie
onderneemt geen actie tegen zulke
praktijken. De OVSE heeft eerder de
SDA bestraft nadat aanhangers van
deze partij oud-premier Siladzic met
een knuppel hadden neergeslagen.
Een ander zorgenkindje is echter de
radio van Bihac. Daar komen uitsluitend SDA-vertegenwoordigers aan
het woord. Van tijd tot tijd wordt opgeroepen om recentelijk teruggekeerde aanhangers van de afvallige
moslimleider Fikret Abdic in elkaar
te slaan. Abdic heeft zijn eigen radiostation om liet tegendeel aan te tonen.

REPUBLIEK SRPSKA

Grote einisclie spanningen in de
Posavina-corridor, waar de stad
De a u t o r i t e i t e n in de Bosnisch- Brcko midden in ligt, blijven een
Servische Republiek Srpska dreigen heikel punt van discussie. De .slad
niet een beëindiging van de humani- Brcko ligt in het noordoosten van
taire hulp aan Serviërs die in de Mos- Bosniè'-Herzegovina in liet gebied
lim Kroatische Federatie (MK.F) wil- waar de grens tussen de Servische
len gaan stemmen. Deze regelrechte Republiek en de moslim-Kroatisciie
intimidatie van ontheemden, in com- Republiek nog steeds niet vastligt.
binatie meteen continue propaganda Het is voor de Bosnische Serviërs, die
werpt nog vruchten af ook. De de stad in bezit hebben, van groot beServiërs, op een paar uitzonderingen lang die slad in handen te houden
na, zullen overwegend in Srpska gaan omdat Brcko de verbinding beheerst
stemmen. De registratietermijn is in- tussen het noordoosten van de
middels verlopen en de Servische Servische Republiek en Servië. Daarnationalisten zullen hun onrechtma- naast is er het economische belang,
tig verkregen winst behouden. Dit i.v.m. de ligging aan de Sava-rivier.
intimidatiepatroon in Srpska is slechts Voor de oorlog telde Brcko ruim
één symptoom van de plaag die de 87.000 inwoners, waarvan 44 procent
Balkanpolitiek nog altijd kenmerkt: moslim en 21 procent Bosnische
liet extreme nationalisme. Als de Serviërs. Nu wonen er uitsluitend nog
grote invloed van de nationalistische Serviërs, 20.000 in getal. Maar er
leiders niet afneemt en de koorts staan inmiddels 50.000 Bosnische
waarmee zij een groot deel van de Serviërs als kiezer geregistreerd,
bevolking hebben aangestoken niet meer dan er wonen en meer dan er
tempert, zullen de komende verkie- ooit hebben gewoond. De Bosnische
zingen de etnische kloof die het land Serviërs hebben simpelweg tienduihavent alleen dieper maken.
zenden vluchtelingen die nooit in
Brcko hebben gewoond, gevraagd of
DE LEGALISERING VAN DE
gedwongen zich in Brcko te laten registreren. Zelfs als alle vroegere mosETNISCHE ZUIVERING IN
BRCKO EN ANDERE HOTliminwoners van Brcko zich er als
SPOTS
kiezer zouden laten registreren, blijven de BosnischServische kiezers
de meerderheid
vormen.
Het
komt er op neer:
wie niet mee wil
doen krijgt geen
voedselhulp of
moet zijn huis uit.
Een andere hotspot is de vorig
jaar door de Bosnische Serviërs
veroverde mosl imc nc lave
Srebrenica. De
moslims die er
woonden zijn
verdwenen of
vermoord. Nu
wonen er 10,000
B o s n i s c li c
Reformatorisch Dagblad
Info-Scoop/mimmer 1.1/12 septewhcr

Serviërs van wie er velen uit Sarajevo
zijn gevlucht. Nu staan inmiddels in
Srebrcnica circa 30.000 Bosnische
Serviërs als kiezer geregistreerd,
meer dan er ooit hebben gewoond en
genoeg voor een Bosnisch-Servische
gemeenteraad, zelfs als alle verdreven moslims zich in Srebrenica zouden laten registreren. Ergo:
Srebrenica is Servisch en zal Servisch
blijven. Ook de stad Zvornik is zo'n
geheel "geserviseerde" stad - 11.000
Bosnische Serviërs zijn als kiezer
geregistreerd maar hebben er nooit
gewoond.
De Serviërs beschikken over een arsenaal van honderdduizenden vluchtelingen uit zowel BosniëHerzegovina als Kroatië, die naar
believen ergens in de Servische Republiek en Bosnië-Herzegovina kunnen worden geregistreerd. Zulke
praktijken zijn trouwens ook schering
en inslag in de MKF. De SDA brengt
duizenden moslimvluchtelingen uit
Srebrenica over van Tuzla naar
Sarajevo, om te voorkomen dat ze in
Tuzla in "multi-etnische" zin besmet
raken. Tuzia is de enige stad in
moslimgcbied die niet wordt beheerst
door de SDA maar door anti-nationalisten. De OVSE kan maar op beperkte schaal optreden tegen deze
electorale vonn van "etnische zuivering". Dit bleek o.a. uit een incident
in Doboj, waar de Bosnisch-Servische
autoriteiten de vluchtelingen hulp
onthielden als ze zich niet wilden laten registreren in een SDS welgevallige gemeente. De OVSE eiste en
kreeg een openbaar excuus van de
SDS en legde de partij een boete op.
In Jablanica (Kroatië) werd de HDZ
gestraft voor de diefstal van ingevulde
P-2 registratieformulieren.
Het P-2 registratieformulier waarmee
kiezers de mogelijkheid krijgen om
(c kunnen stemmen door zich te laten
registreren. Zo kan men aan de hand
van de volkstellingslijst van 1991, dus

voor het begin van de oorlog in
Bosnië-Herzegovina controleren of
men kiesgerechtigd is. Tevens kan
men dan controleren of er gestemd
mocht svordcn in de gemeente waar
hij of zij geregistreerd stond voordat
de oorlog begon.(voorbeeld P-2
registratieformulier op pagina 10)
DE GOED NIEUWSSHOW VAN
DE AMERIKANEN
Volgens het hoofd van de OVSE-missie, Robert Frowick, zijn er naast de
"etnische schoonmaak" ook nog andere problemen. Met name de voorlichting over het verloop van de verkiezingen stond de OVSE niet aan.
De Nederlandse woordvoerster van
de OVSE in Bosnië-Herzegovina Johanna van Vliet- is, doordat zij niet
genoeg "positief nieuws" naar buiten
bracht, door de Amerikaanse regering
van haar functie ontheven. Van Vliet
is inmiddels vervangen door de Amerikaanse persvoorlichtster, Aggy
Kupermann. Ook de bevoegdheden
van Ed van Thijn (oud-burgemeester
van Amsterdam) als hoofd van de onafhankelijke waarnemersmissie blijft
ongewijzigd. Er zou aan de bevoegdlieden getornd worden door Frowick.
Van Thijn heeft gedreigd met aftreden als men de PEC (tijdelijke verkiezings commissie) als eerste verslag
laat uitbrengen over het verloop van
de verkiezingen. Van Thijn zou dat
zien als een onder-mijning van zijn
onafhankelijke rapportage. President
Bill Clinton wil mogelijk met het oog
op zijn herverkiezing zo weinig mogelijk slecht nieuws uit Bosnië Herzegovina horen.

parlementsverkiezingen op 14 september. Eerst moet het probleem van
de onregelmatigheden met de registratie van kiezers zijn opgelost. In een
verklaring drong de SDA aan op uitstel van de totale verkiezingen onder
de vluchtelingen. De SDA wilde
opheldering over de stemprocedures
die de OVSE voor de parlementsverkiezingen hanteert. Ook de
Bosnisch-Servische oppositiepartij
van Siladzic de SB1H, sprak zich voor
uitstel uit. Maar na overleg tussen de
Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken John Kornblum en
de Bosnische president Izetbegovic,
is de oproep om op 30 augustus niet
te stemmen al weer ingetrokken.
KROATIË
Bosniscli-Servische vluchtelingen in
Kroatië hebben op 31 augustus en l
september jl. deelgenomen aan de
verkiezingen voor het nieuwe, driekoppige presidentschap van Bosnië
Herzegovina. De opkomst lag met
ruim 55 procent hoger dan verwacht.
De verkiezingen zijn volgens waarnemers een geslaagde proef voor de
verkiezingen op 14 september. Vertegenwoordigers van de OVSE, onder wier auspiciën de verkiezingen
plaats hebben, betoonden zich opgelucht over het verloop van de stembusgang.
DE GEVOLGEN

Door het uitstellen van de
gemeenteraadsverkiezingen is het risico groot dat de situatie in BosniëHerzegovina zo instabiel wordt dat de
IFOR-eenheden veel langer dan geOPROEP OM NIET TE STEMpland in het land moeten blijven. Ook
MEN
willen de partijen in "hun" gebied zo
min mogelijk vertegenwoordigers
De drie Bosnisch-Servische partijen van de "andere" etnische groep hebhebben aansluitend op het uitstel van ben. Bosnië Herzegovina stevent zo
de gemeenteraadsverkiezingen, de af op een gelegaliseerde etnische zuivluchtelingen in het buitenland opge- vering.
roepen niet te gaan stemmen bij de
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ISRAËL UP-DATE
voortzetting van het overleg met Syrië ('...indien er een eind komt de
De maanden juli/augustus ? Syrische ondersteun ing van het inter'Komkommertijd' roept onze natio- nationaal terrorisme...').
nale media. Helaas houdt het
3. Tijdens het bezoek van de
Midden-Oosten daar geen rekening Syrische minister van buitenlandse
mee. Vooral in juli gonsde hei er van zaken, Al-Sjaraa, aan de Egyptische
de activiteiten. Midden-Oosten- president Mubarak kwam de
geïnleresseerden op vakantie zullen Jordaanse premier Ai-Kabatiti plotwelhete.e.a. hebben gemist. Vandaar seling spoorslags vanuit Caïro voor
een tiitgebrcide up-date, waarbij de een onderhoud naar Israël.
volgende onderwerpen achtereenvol4. Netanyahu was op 18 juli
gens aan de orde komen:
voor zijn kennismakingsbezoek in
Caïro aangekomen en had met presi- POLITIEKE HOOGTEPUNTEN
dent Mubarak een lang onderhoud
- MILITAIRE AANGELEGENHE- (onder 'vier ogen'). Hierna liet
DEN
Mubarak zich onverwacht gematigd
-RELATIE-LANDEN
uit over de intenties van Israël.
Netanyahu beloofde o.a. zich aan het
Voor deze special is o.a. gebruik ge- vredesfundament' Land-voor-vrede'
maakt van : De Volkskrant, de Tele- te houden. De zondag daarna vond de
graaf, NRC Handelsblad, het Alge- grote uitwisseling plaats van lijken en
meen Dagblad,
Frankfurter krijgsgevangenen in Zuid-Libanon,
| Allgemeine, Le Monde, The Times, In- tussen IDF (Israël Defence Force) en
ternational Herald Tribune, the SLA (South Lebanon Army) met de
Middle East Observer, Internet, Hezballah.
Foreign Report, Intell Digest en
5. Op 23 juli ontmoette de
World Airpower vol.5-91.
Israëlische minister van buitenlandse
zaken, Levy, Yasser Arafat. O.a. gaf
POLITIEKE HOOGTEPUNTEN
Levy aan Arafat een boodschap van
Netanyahu voorde Syrische president
BUITENLAND
Assad. De Franse minister van buiDe Midden-Oostenpolitiek stond tenlandse zaken, de Charette, vervooral in het teken van Israëls stre- scheen in het Midden-Oosten en
ven om met Syrië en dus ook met maakte een 'overlegronde' tussen
Libanon, tol een vervolg van het Damascus/Jeruzalem/Beiroet. Ook de
vredesoverleg te komen. In de maand
juli maakte premier Netanyahu op
diverse manieren publiekelijk bekent
dat Israël weer met Syrië wilde onderhandelen:
1. Voor zijn vertrek naar de VS
(8 juli) beloofde Netanyahu echter
aan de Golan-kolonisten dat hij de
Hoogvlakte niet aan Syrië zal teruggeven. Op dezelfde dag scheen een
Syrische gezant, in het geheim,
Jeruzalem te hebben bezocht.
2. Tijdens zijn bezoek aan de
VS verzekerde Netanyahu dat een
vervolg van het vredesproces met de
I'filcsfijncn zal volgen, nis ook de
tnlb-Scoop/uummer H/12 september 1996

Amerikaanse gezant Ross was even
in Damascus. Op 24 juli vond in
Parijs een verrassende ontmoeting
plaats tussen president Chirac en de
Syrische vice-president Khaddam.
Dezelfde dag had Arafat weer een
ontmoeting met Mubarak en vloog
daarna door naar Damascus. Over dit
laatste bezoek werd geen enkele mededeling gedaan.
6. Daarna legde Netanyahu een
aantal geheime bezoeken af: op 26 juli
te Londen aan de Jordaanse koning
Hussein en op 27 juli in Parijs aan een
'unknown person'.
7. Voordat koning Hussein
Netanyahu ontving, had hij eerst een
onderhoud met president Assad in
Syrië. Op 4 augustus verklaarde
Netanyahu vanuit Amman dat 'Israël
bereid is met Syrië over alle aspecten
van de vrede te praten, de Golanhoogte inbegrepen. Alles is bespreekbaar'. Via de VS v.as op 2 augustus
al een concreet voorstel aan Syrië
gestuurd. "Wij wachten op de
Syrische reactie. Voor de vredesbesprekingen is een oplossing voor
Zuid-Libanon een goed vertrekpunt".
Nu werd ook de Isralische optie 'Libanon-eerst' duidelijk: Een terugtrekking van het IDF uit Zuid-Libanon,
mits ontwapening van Hezballah,
terugtrekking van de Syrische troepen uit de Beka'a-vallei, opname van
het SLA in het reguliere Libanese leger en dan ... vrede met Libanon!
Daarna pas overleg over de Golanhoogvlakte.

Middle East International, 2 augustus 1996
l l

En het resultaat van al die politieke
activiteiten? Op 6 augustus maakt
Damascus bekend dat het Isralische
voorstel tot hervatting van de vredesonderhandelingen door Syrië (en
Libanon) wordt afgewezen, omdat
"Israël weigert te overleggen op basis van het principe Mand-voor-vrede'
en de VN-resoluties".
Netanyahu's diplomatieke offensief,
om met de z.g. salami-tactiek "Libanon-eerst" niet Syrië weer tot vredesoverleg te komen, was dus op niets
uitgelopen en heeft Syrië alleen maar
politiek sterker gemaakt. De pogingen om Iran en Syrië te isoleren,
gepropageerd door het duo VS/Israël,
hebben alleen als resultaat gehad dat
zijzelf in het Midden Oosten steeds
verder geïsoleerd raken. West-Europese
diplomaten (de BRD en Frankrijk),
voorstanders van de z.g. kritische dialoog, lopen nu Damascus en Tehern
weer in en uit en zelfs NATO-pa;
ner Turkije deed recent goede zaken
met Iran op het gebied van gasleverantie.
President Assad kan onder geen beding toestaan dat er een LibaneesIsraëlisch akkoord (en mogelijk
vrede) tot stand komt. Zeker niet als
zo'n akkoord buiten het kader van een
Syrisch-Israëlisch akkoord tot stand
komt. Dat zou niet alleen de Syrische
invloed in Libanon in gevaar brengen,
maar tevens Syrië in toekomstige onderhandelingen isoleren. Bronnen in
Syrië zeggen daarom :"Hezballah is
ons waardevolste bezit. Hoe zouden
wij zonder Hezballah de Golan kunnen terugkrijgen?"
Sindsdien (14 augustus) is er sprake
van een 'woord-oorlog' tussen Syrië
en Israël. Elk incident wordt aangegrepen om elkaar verbaal te bedreigen. Op de 19e geeft premier
Netanyahu zijn legereenheden in
Zuid-Libanon opdracht zich tegenover de Hezballah agressiever op te
stellen en gingen de commandanten
aan het werk om lange afstand patrouilles, gevechtspatrouilles en
hinderlagen te planjien. De reactie liet
niet lang op zich wachten. De
Syrische veiligheidsdienst liet uitlekken dat president Assad mogelijk na
12

de Libanese parlementsverkiezingen
(15 september) aan Hezballah toestemming zal geven doelen ten zuiden van de Libanees/Israëlische grens
aan te pakken. De Libanese bron verwachlteeen 'new hot crisis in October'.
Zo toonde de Israëlische TV op 20 augustus beelden van een Syrische proeflancering van de vernieuwde SCUD-C
raket (600 km), die later gev jlgd werd
dooreen verslag van de succesvolle test
op de Middellandse Zee van de
Amerikaans/Israëlische anti-ballistische raket-raket ARROW-2.

BINNENLAND
Binnen de up date-periode kenmerkte
hel leven in Israël zich vooral door
POLITIEKE
l-N
SOCIALE
ONRUST:
De politieke onrust werd m.n. veroorzaakt door de uiteenlopende pol itieke
belangen tussen de diverse coalitiepartners binnen het rechtse kabinet en
niet in het minst door de persoonlijke
rivaliteit tussen premier Netanyahu en
een aantal belangrijke ministers. Zo
dwong minister Levy, de premier om
Ariël Sharon als minister van Infrastructuur te accepteren (beëdigd op 8
juli). Op 7 augustus overwoog Lcvy
zelfs zijn portefeuille beschikbaar te
stellen uit onvrede over het door
Netanyahu structureel negeren van
zijn ministerie van buitenlandse zaken. En Sharon zette Netanyahu (tijdens diens buitenlands bezoek) voor
het blok, doorliet vrijgeven van plannen over de aanleg van twee snelwegen en uitbreidingen van de nederzettingen op Palestijns autonoom gebied.

Op 21 juli dreigden twee (Shas-)ministers op te stappen (en de partij uit
het parlement), omdat ze hot ministerie voor religieuze zaken niet in
handen hebben gekregen. Hierdoor
zou de rechtse meerderheid in de
Knesset wegvallen en dus de steun
voor het Kabinet. Tot overmaat van
ramp is de minister van justitie.
Yaakov Necman, op 8 augustus (tijdelijk) afgetreden, omdat hij wordt
verdacht als advocaat een getuige te
hebben beïnvloed.
Kortom, premier Netanyahu wordt
stelselmatig gedwongen zijn politieke
lijn aan te passen en politieke 'brandjes te blussen' om zijn kabinet in
stand te houden. Het was hem inmiddels duidelijk geworden dat hij eerst
'binnenskamers schoon schip moest
maken'. De eerste stap is inmiddels
gezet. Op 19 augustus werd bekend
gemaakt dat de premier en Levy hun
geschil hebben bijgelegd. Samen n\-ei
minister Mordechai (defensie) ?.«Uon
In a test flight over the Mediteiranean, zij een comité gaan leiden, \ial de
the Arrow 2 tracked, struck and onderhandelingen mei Syrië, i .ibanom
destroyed a Scud-type target missile. en clc Palesujuen moet gfuw voeren.
Defense News, augustus 1996
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De toch ai bestaande sociale onrust
werd in eerste instantie verergerd
door de bekendmaking van de ingrijpende bezuinigingsplannen van de
regering (o.a. kinderbijslag, medische
verzorging, onderwijs, busvervoer,
ambtenarenpensiocnen, defensie). Op
17 juli lag heel Israël dan ook plat
door een algemene staking. Verder
deed de bekendmaking van de mogelijke uitzetting van duizenden illegale
gastarbeiders (tbv de terugkeer van
Palestijnse arbeiders), ook geen goed.
israè'l /.al daartoe speciale detentiecentra oprichten, waar de 'illegalen'
in afwachting van deportatie zullen
worden vastgehouden. Er zou ook
sprake zijn van de oprichting van een
speciale politie-eenheid om de ongewenste (illegale) gastarbeiders op te
kunnen pakken. Inmiddels hebben de
Israëlische ambassades speciale instructies ontvangen en ook de grenscontrole op vooral toeristen uit
Afrikaanse en Aziatische landen
wordt verscherpt. Israëlische diplomaten zijn zich terdege bewust van
het negatieve effect dat uitzetting van
gekleurde illegale arbeiders uit voorai
Ghana, Kenia en Nigeria zal hebben.
Op 23 augustus legde het kabinet dan
ook een voorstel aan de Knesset voor,
om per maand 1.000 illegalen het land
uit te zetten.
Op 6 juli ontstonden grote rellen omdat ultra-orthodoxejoden de belangrijke doorgaande weg Bar-Ilanstreet,
die door hun wijk (Mea Shearim) in
West-Jeruzalem loopt, t.b.v. hun
sabbatsrust afsloten. Sindsdien is het
elke zaterdag raak en vallen er tientallen gewonden tussen seculiere
(niet-religieus gebonden) en ultra-orthodoxe joden, als ook bij de politie
die de weg moet openhouden en de
twee groeperingen uit elkaar tracht te
houden. Zo werd op 14 augustus een
plan van burgemeester Olmert bekend
die, om uit deze impasse te raken, een
verkccrstunnel (US$ 15 miljoen)
langs deze orthodoxe wijk wil aanleggen. Inmiddels zijn de ultraorlhodoxcn een hctz.c tegen o.a. opperrechter Aharan Barak en andere tegenstanders begonnen. Men vreest
voor hun leven en zij hebben dan ook

politiebescherming gekregen.
De blokkade van Palestijns gebied is
in feite nog steeds van kracht (7
maanden) en wordt gebruikt om de
PA (Palestijnse Autoriteit) ondcrconstante druk te houden. Slechts sporadisch trad versoepeling op. Maar na
elke terroristenaanslag werd de maatregel weer teruggedraaid, wat een
fnuikende invloed heeft op de toch al
slechte economische toestand in
Palestijns gebied. Omdat er voor het
Palestijnse volk geen verbeteringen in
het dagelijkse leven komt, ontstaat
ook steeds meer weerstand legen de
PA in het algemeen en tegen het optreden van de Palestijnse veiligheidstroepen in liet bijzonder. Buitenlandse
Palestijnse groeperingen roepen regelmatig op tot een anti-PA-intifada
(-opstand).

gingen gedaan om hem te vermoorden' zei Mahmoud Abbas, de tweede
man binnen de PLO op 16 augustus.
Ook op 2 augustus heft de Israëlische
regering de door de rcgering-Percs
ingestelde 'bouwstop' op voor de
joodse nederzettingen in de West
Bank en de Gaza-strook. De eerste
stap voor hernieuwde uitbreiding
werd gezet door het Israëlische ministerie van defensie, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de
nederzettingspol i t iek. M i n i s t e r
Mordechai gaf toestemming voor de
plaatsing van 300 stacaravans, die als
leslokalen bedoeld zouden zijn.
Hierop waarschuwden Palestijnse
woordvoerders voor 'hervatting van
de terreur, indien Israël deze politiek
doorzet'.
De tweede slap werd op dinsdag 27

CR Y FOR FREEDOM — Woraen demonslraling Mondaj in Ramallati on the West Bank tor tne release ot
prisoners held by Palestlnlan pollce. One prisoner was bealen lo dcalh and a demonsiralor slaln lasl weck.

Internationa! Harald Tribune,
Op l augustus ontstonden daardoor
rellen voorafgaand aan de begrafenis
van een in de gevangenis gestorven
Hamas-activist (Jemayel) en op 2 augustus bestormden 2000 betogers de
Palestijnse gevangenis in Tulkarm.
Hierbij kwam een betoger om het leven en verkregen 60 gevangenen (tijdelijk) de vrijheid. En niet alleen de
PA lijkt doelwit te worden. Ook
Arafats leven is doorlopend in gevaar.
'De afgelopen weken zijn enkele po-
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6 augustus 1996
augustus gezet. Toen gaf de regering
toestemming voor de (af)bouw van
ca. 1800 appartementen binnen de
Israëlische nederzetting Kirjat Scfer,
nabij Ramallah op de Westelijke
Jordaan-oever. Op dezelfde dag ook
werd een Palestijns ontmoetingscentrum in Oost-Jeruzalem, dat illegaal
zou zijn gebouwd, met de grond gelijk gemaakt. Razend van woede beval Yasser Arafat een algehele 4-uursstaking op 29 augustus en riep tevens
13

alle Palestijncn op om vrijdag 30
augustus als protest te gaan bidden in
Jeruzalem. Netanyahu reageerde vrij
kalm, maar dreigde wel dat elke onwettige activiteit met harde hand zou
worden teniet gedaan. Inmiddels is
deze 'gevreesde dag' voorbij.
Israëlische veiligheidstroepen voorkwamen de massale tocht naar de
Tempelberg en slechts 10.000, van de
verwachte 100.000 Palestijnen, bereikten het Tempelplein. Op een normale gebedsdag bezoeken gemiddeld
25.000 moslims de op het Plein
staande moskeeën.
Maar niet alleen op Palestijns autonoom gebied wordt naar uitbreiding
gestreefd. Sinds 29 mei (verkiezingsdatum) hebben zich ook op de Golan
weer 100 nieuwe gezinnen (ca. 300
mensen) gevestigd. Er wonen i
13.000 joodse kolonisten, terwijl de
Raad voor Golan-kolonisten verwacht dat in de komende jaren het
aantal van 20.000 zal worden bereikt.
MILITAIRE AANGELEGENHEDEN

"Orthodoxe kannonier te velde in Zuid Libanon"
Israëlisch Dagblad, 18 april 1996

Het beroepspersoneel heeft inmiddels
De faam van onoverwinnelijkheid, ook alle reden tot klagen. Op zaterdie het IDF jarenlang heeft gehad, is dag 6 juli werd gemeld dat de Knesset
tanende. Regelmatig bericht de pers die week een besnoeiing van de nadat het IDF zijn huidige superioriteit tionale begroting van maar liefst 2,5
alleen nog heeft dankzij zijn over- miljard gulden had geaccepteerd.
heersende technologie. De soldaten- Voor de post 'defensie' was dat algeest die het Israëlische leger tot in leen al ruim 900 miljoen, om over de
de jaren zeventig mede onoverwin- 'ambtenarenpensioenen' maar te
nelijk maakte, is grotendeels verdwe- zwijgen. Geen wonder dat de reactie
nen. De geharde pioniersjongeren dan ook snel kwam. De vrouwen van
hebben plaats gemaakt voor een de beroeps gingen 'de straat op' en
meerderheid van jeugdige immigran- protesteerden in Tel Aviv en zelfs in
ten, (verwende) stadsjeugd van de Jeruzalem, precies voor het huis van
kustvlakte en fanatieke orthodoxe premier Netanyahu. Ook Hoofd perjongeren. Deze mix van soldaten is soneel-IDF, gen Schaffcr, bekritizeker geen vergelijk meer met die van seerde de geplande kortingen. E.e.a.
'de verdedigings-oorlogen'. Een goed had tot gevolg dat dezelfde dag nog
voorbeeld daarvan is het incident van de besnoeiing voor defensie tot 450
20 augustus. Twee Israëlische leger- miljoen gulden werd teruggebracht.
patrouilles beschoten elkaar binnen Overigens nóg een heel bedrag!
de veiligheidszone in Zuid-Libanon.
Hierbij kwam een soldaat om het le- 10 juli: Rusland heeft een militair
ven en werd een militair gewond. contract tussen China en Israël
Maar ook de reservisten zijn inmid- Aircraft Industries, voor de revisie
dels redelijk afgestemd door het re- van Israëlische vliegtuigen van Sovgelmatig 'politieagentje spelen' in de jet-makelij, verhinderd.
bezette gebieden.

12 juli: N'a bijna 3 maanden praten
hebben de VS, Frankrijk, Libanon.
Syrië en Israël een akkoord bereikt
over de samenstelling van een militaire waarnemingsgroep, die de controle moet gaan uitoefenen op 'het
staakt-hct-vuren' lussen Israël en
Hezballah in Zuid-Libanon. Het HQ
is in de grensplaats Naqoura gevestigd. Onder wisselend vooreitterschap
van de VS en Frankrijk zal de groep
toezien op het bestand. Besluiten
moeten eenstemmig worden genomen. Inmiddels is de groep met zijn
werkzaamheden aangevangen.
21 juli: Enige commotie ontstond in
Israël over de publikatie van uitgebreide Israëlische Luchtmachtgegevens in 'Jane's Defcnce Wcckly', In
onze ogen wellicht een stonn in een
glas water, voor de Israëliërs zeker
niet. Het IDF stelt dat, voor zo'n klein
land als Israël dat constant bedreigd
wordt door terreur, dc/o }3,egevej\
voor terroristen een welkome aanvullende bron voor doelbepaling kunnen
zijn.
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Ruim drie weken later volgde een
bericht dat mogelijk in relatie slaat
met bovenstaande. Het IDF rapporteerde namelijk bij de Veiligheidsraad
van de Knesset dat Hezballah nu over
nieuwe katoesja-raketten beschikt
van het kaliber 240 mm, met een
maximale draeht van 40 km. Volgens
de Israëlische opperbevelhebber heeft
Iran, met toestemming van Syrië, de
raketten naar het door Syrië beheerste
gebied in Zuid-Libanon gestuurd.
Hierdoor zou Hezballah nu over een
wapen beschikken dat een psychologisch evenwicht niet Israël schept. Op
14 augustus riep premier Netanyahu
dan ook de burgemeesters van de sleden die nu bedreigd worden (o.a.
Akko, Karmiël, Safad), voor spoedoverleg in Jeruzalem bijeen.
Meer zorgen maakten veel Israé'Ii'a
zich op 21 augustus over de meldingen van Syrische troepenbewegingen
nabij de Golan-hoogten en in de
Beka'a-vallei. Teneinde Syrië enigszins te 'kalmeren' heeft Israël via
Amerikaanse,
Russische en
Egyptische politieke kanalen laten
welen niet alleen over Libanon, maar
toch ook over de Golan te willen onderhandelen. Hierop liet Syrië weten
dat, n.a.v. de uitspraken van Israël, de
Syrische troepen opdracht hadden
gekregen extra waakzaam te zijn.

Als vergelding voor de overval op 26
juni (bij Jerieho), vielen Israëlische
vliegtuigen op 2 juli een kamp van
strijders behorend tot de Palestijnse
groepering Fatah-imifada (van kol
Abu Musa) in de üeka'a-vallei aan.
2. Op 17 juli zijn in Zuid-Libanon de
lichamen vun 2 Hezballah-strijders
uitgewisseld tegen die van 2
Israëlische militairen. Deze ruil zou
de voorbode worden voor een grootscheepse uitwisseling. Sinds mei waren hierover in Beiroet geheime besprekingen gevoerd tussen He/ballalileiders en kanselier Kohl's veiligheidsadviseur Bernd Schidbauer.
IDF-militairen zijn dezelfde avond
nog begonnen met het opgraven van
de lijken van Hezballah-strijders, die
op een begraafplaats in Noord-lsraël
begraven lagen.
Op 21 juli vond een grote uitwisseling van krijgsgevangenen en doden
plaats. SLA ruilde 45 gevangen strijders tegen l 7 militiemannen, die door
Hezballah u-aren vastgehouden. Israël
wisselde 123 Hezballah-doden tegen
2 gesneuvelde Israëlische militairen.
Hezballah heeft beloofd informatie te
verzamelen omtrent het lot van de
Israëlische navigator maj Ron Arad.
die in 1986 boven Libanon werd neergeschoten.

RELATIE-LANDEN
ZUID-LIBANON
I. Dertig Hezballah-sirijders vielen
op 29 juni tegelijkertijd 7 posten bij
Kawkaba (langs de veiligheidszone)
aan. De opstellingen waren bemand
door zowel SLA- als IDF militairen.
Hun doel was de post op 'Ahmediyeh-hill' te veroveren, hun vlag te
plaatsen, daarvan video-opnamen te
maken en zich vervolgens terug te
(rekken. Het aanvalsdoel was bijna
bereikt, toen werd besloten de aanval
af te breken; onder achterlating van
één dode en onder het vuur van
Israëlische artillerie en heli's werd
teruggetrokken. De SLA-militie die
weerstand hadden geboden werd ieder met US$ 100 beloond en daarna
direct door Israülisehe commando's
vervangen.

An lsraelif-16B. Later two-seat F160's have a dorsal spine housing
'Wild Weasel' equipment.
World A ir/wwer Jminicil. 1991
J. Israëlische gevechtsvliegtuigen
hebben op 7 augustus twee raicls op
Hczballah-doelen. noord van Baalbek.
uitgevoerd. De aanvallen waren een
vergelding voor de overval van 6 augustus door Hezballah-strijders op
een !DF-post in de veiligheidszone.
Hen Israëlische soldaat werd hierbij
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gedood en twee raakten gewond door
mortiervuuren AT-raketten. Ook op
5 augustus raakten al twee Israëlische
soldaten ge wond door een Hezballahaanslag. Op 8 augustus vervolgde de
Israëlische Luchtmacht de aanvallen
op Hezbailah-doelen in de Beka'avallei. O.a. werd door twee F-16's een
radiostation en een nabijgelegen munitie- en een brandstofdepot van
Hezballah inde Beka'a-vallei vernietigd.
SYRIË
1. 2 juli Damascus: De Palestijnse
groepering PFLP van Gcorge l labash
heeft het lidmaatschap van de PLO
opgezegd wegens 'de destructieve
politiek die leidde tot de erkenning
van de joodse slaat en de ontkenning
van het PLO-handvest...'
2. 31 juli: Volgens Harnas-bronnen in
Londen heeft Syrië recent één van de
moordenaars gearresteerd van de
Israëlische soldr...t llan Sa'alon, die
op 3-5-'89 bij Palmachin ( tussen
Ashdod en Tel Aviv) werd ontvoerd
en vermoord. Tevens zijn 5 Hamasleden en een lid van de Islamitische
J i had opgepakt die van plan waren via
Jordanië Israël binnen te dringen.
3. De Palestijnse krant 'Al-Quds'
'Jeruzalem)
meldde op
6 augustus
dat
de
Syrische
Geheime
Dienst de
kant o r e n
(tijdelijk?)
heeft gesloten van
hel "Opp er c o m m an d o
P F LP",
van de Communistisch Revolutionaire Partij en van de beweging
"Fatah-al-Intifada". Verder dat
Syrische beambten Palestijnse groeperingen heeft weerhouden Jordanië
binnen ie dringen of dat land als
uitvalsbasis te gebruiken voor aanslagen tegen Israël, l-.e.a. bevestigt dus

het gestelde in punt 2.
JORDANIË
l. De Israëlische busmaatschappij
DAN heeft op l j u l i de dagelijkse
verbinding (lijn 333) tussen Tel Aviv
en Amman geopend. Een retour kost
25 sliekel. Onder normale omstandigheden kan de reis in 5 uur worden
gemaakt. Het Jordaanse leger begeleidt de bussen op Jordaans gebied.
SYRIË'

IRAK

Amman
JORDANIË
ISRAËL

Karak
•Tafila
Ma'an

2. Massale arrestaties, de noodtoestand en het inzet van hel Jordaanse
leger wareu in het weekend 16-18
augustus maatregelen om ernstige
rellen in Jordanië te voorkomen. Het
oproer, dat in de vier zuidelijke steden (zoals Karak en Talifeh) begon,
is gericht tegen de verhoging van de
prijzen van brood, melkprodukten en
veevoer. Teneinde nieuwe kredieten
te kunnen krijgen had het parlement,
op aanwijzing van het IMP, de verhogingen afgekondigd. Koning
Hussein liet weten dat hij het oproer
'met ijzeren vuist' zal onderdrukken.
Het invloedrijke Islamitische Actie
Front en tien andere oppositiepartijen
veroordeelden publiekelijk zijn dreigementen. Inmiddels heeft de koning
de schuld van het oproer bij l rak neergelegd. Drie Iraakseambassadeleden
zijn 'verzocht' het land te verlaten.

KOMKOMMERTIJD?
Bovenstaande lezend, zeker niet! En
de komende maanden al helemaal
niet. In september zijn alle 'MiddcnOostcn-ogen' gericht op Libanon: hoc
zal daar het resultaat zijn van de
P a r l e m e n t s v e r k i e z i n g e n ? Geeft
Assad daarna Hezballah meer vrijheid
van handelen?
Inmiddels weten we dal Nelanyahu
bakzeil heeft gehaald en Arafat heeft
ontmoet (A september). Maar leidt dal
tot een echte voortzetting van de onderhandelingen met de PLO? 't Is Ie
hopen, want de bevriezing van het
Israëlisch-Palestijnse vredesproces en
een pas op de plaats met Syrië verlengt alleen maar de huidige periode
van instabiliteit in het Midden-Oosten!

NRC Handelsblad, 19 augustus 1996

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29 augustus 1996
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