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Om de echte impact te begrijpen van de machtsovername die

ambitieuze 32-jarige Saoedische kroonprins Mohammed bin

in Riyadh aan de gang is, moet je weten op welke manier het

Salman (verder ook Mbs) de laatste weken heeft ondernomen,

Saoedische regime de macht in handen houdt. Het bewind van

worden ondanks de stortvloed aan nieuws, opinies en analy-

de Aal Saoed, de clan van de Saoeds, wordt doorgaans niet

ses, nauwelijks begrepen en besproken. Het is misleidend om

omschreven als een dictatuur, en technisch gesproken is (was)

de detentie van tientallen prinsen, (ex-)ministers, legerofficie-

het dat ook niet. De beslissingsmacht berust in feite op een

ren en zakenlui in het Ritz-Carlton hotel voor te stellen als een

consensus binnen een elite en die consensus wordt bereikt

simpele anti-corruptiecampagne. MbS presenteren als een

door middel van een structuur die berust op drie pijlers: een

economisch hervormer, is maar het halve verhaal. En zijn

tribale, een religieuze en een economische pijler.

mededeling dat hij een ‘gematigde islam’ wil invoeren, interpreteren als een puur moderniserende inhaalbeweging, verbergt ook al meer dan het verklaart.

DE DRIE PIJLERS VAN HET SAOEDISCHE REGIME

â de tribale pijler

takken van de familie Saoed vereiste. Ook de olie-inkomsten

Het is genoegzaam bekend dat Abdoel Aziz ibn Saoed, de ver-

werden via een nauwkeurige verdeelsleutel verspreid binnen

overaar van het gebied dat hij in 1932 het koninkrijk Saoedi-

de familie/federatie en zo, via het patrimoniale systeem waarin

Arabië doopte, tientallen vrouwen huwde en in totaal bijna vijf-

elke clan een eigen entourage bedient, over een groot deel van

tig zonen verwekte. Die welhaast karikaturale uitvergroting

de bevolking.

van een lokale traditie was in feite een weloverwogen en efficiënte politieke strategie: hij huwde een vrouw uit de belang-

Die structuur was nooit volledig inclusief: de sjiitische bevol-

rijkste familie van elke machtige clan waarvan hij het gebied

king in het oosten en de ismaëlitische en zaiditische bevolking

veroverde en bond daarmee de leiders van het gebied aan zijn

in het zuidwesten (in de provincies Asir en Najran, gebieden

familie en regime. Wanneer die huwelijken ook een of meer

die zijn veroverd op Jemen) werden bijvoorbeeld altijd stief-

mannelijke nakomelingen opleverden, vormden die hun eigen

moederlijk behandeld, net zoals Saoedi's die tot kleine en min-

(paradoxaal genoeg dus matrilineaire) ‘tak’ binnen de familie

der invloedrijke clans behoorden, met name veel van de (vroe-

Saoed. De machtigste takken zijn de Soedairi’s, met de vroege-

gere) bedoeïenen.

re koning Fahd en de huidige koning Salman, en de Shammars van Salmans voorganger koning Abdoellah. Hoeveel

De aanhouding van aan aantal van de belangrijkste prinsen en

mannelijke nakomelingen die tweede generatie op haar beurt

van politici, legerofficieren en zakenlui uit hun entourage

verwekte, is tot op de dag van vandaag een officieel staatsge-

moet gezien worden in het licht van de eliminatie van die triba-

heim – de speculaties gaan van 3.000 tot 15.000 prinsen.

le pijler van het regime: MbS neemt de politieke, militaire en

Dit betekent dat wat de ‘familie' Saoed wordt genoemd, in feite

ne coup die het machtssysteem van het land volledig omgooit.

economische macht van de andere clans af. Dit is een ongezieeen tribale federatie is die via clanhoofden en patriarchen ook

De media spitsen zich vooral toe op de rijke en internationaal

een bepaald deel van de bevolking ‘vertegenwoordigt’. Precies

bekende prins Waleed bin Talal, maar het gaat in totaal om

á

daarom voerde het bestuur van het land, tot enkele weken gele-

honderden mensen, onder wie veel kopstukken die op binnen-

den dus, een beleid dat een consensus tussen de verschillende

lands vlak een grotere rol spelen dan bin Talal.
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Nadat MbS in juni van dit jaar de Amerikaanse protegé en

genoot – als tegenstander van de machtige Soedairi-clan die al

toenmalige kroonprins Mohammed bin Nayef al uit zijn func-

tientallen jaren probeert de macht naar zich toe te trekken –

ties van troonopvolger en minister van Binnenlandse Zaken

grote populariteit binnen de Nationale Garde, net als zijn vader

zette, schakelt hij nu in één beweging ook zijn enige overblij-

Abdoellah die ook tientallen jaren lang de bevelhebber van de

vende rivaal van betekenis uit, prins Mita’ib bin Abdoellah.

SANG was. Na de overname van de politiemacht van Moham-

Deze zoon van de vorige koning Abdoellah, die de andere

med bin Nayef is nu dus alle militaire macht in handen van

machtige clan – de Shammars – vertegenwoordigt, werd door

MbS, die ook minister van Defensie is.

MbS ontheven van zijn functie als bevelhebber van de Nationale Garde. De Saoedi-Arabische Nationale Garde of SANG, een

De urgentie waarmee MbS handelt, heeft veel te maken met de

militaire macht die specifiek parallel aan het officiële leger

zeer wankele gezondheid van de koning, zijn vader Salman,

werd opgericht om het bewind intern te verdedigen tegen een

die volgens verschillende bronnen zeer binnenkort zal aftre-

eventuele coup vanuit dat reguliere leger, is eveneens samen-

den ten voordele van zijn zoon. Voor het zover is, wil de kroon-

gesteld volgens een verdeelsleutel die elke clan invloed en

prins alle touwtjes in handen hebben om zijn plannen onge-

macht geeft binnen dit belangrijke militaire orgaan. Mita’ib

hinderd te kunnen uitvoeren.

â de religieuze pijler

melingen en opvolgers van Abd al-Wahhab), waarmee hij zijn

In de meeste analyses over Saoedi-Arabië kun je lezen dat het

veroveringen en later de politieke heerschappij van de familie

regime zichzelf legitimeert als ‘beschermer van de twee heilige

legitimeerde. Tot de ontdekking van olie in 1937 en de daarop-

plaatsen’ (Mekka en Medina) en als waarborger van de ‘zuive-

volgende uitbating van de oliebronnen was dat ook de enige

re’ islam, de wahabitische strekking1. De stichter van de Saoed-

legitimatie van zijn bewind, dat voornamelijk in stand werd

clan, Mohammed ibn Saoed, verbond in de achttiende eeuw

gehouden met Britse financiële steun. Het verbond tussen de

het lot van de Saoeds met dat van de religieuze hervormer

beide clans is in essentie tot vandaag onveranderd gebleven,

Mohammed Ibn Abd al-Wahhab. Dat gaf Saoeds troepen, de

hoewel de relatieve macht van beide binnen de alliantie in de

ikhwan ('broederschap'), een religieuze motivatie en liet toe

loop der tijd wel eens schommelde.

het clangebied rond Diriya vanaf 1744 uit te breiden tot een
emiraat dat grote delen van het huidige Saoedi-Arabië omvatte.

Wanneer MbS nu claimt te willen terugkeren naar een 'gema-

De fanatieke anti-sjiitische houding van de wahabieten leidde

tigde islam', situeert hij die in de periode vóór 1979, waarbij hij

van bij het begin tot bloederige slachtpartijen. In 1818 maakten

suggereert dat het wahabisme vanaf 1979 'uit de hand begon te

de Ottomanen een einde aan dat eerste emiraat, nadat de

lopen' als reactie op de islamitische revolutie in Iran. Het klopt

ikhwan het sjiitische heiligdom van Kerbala in het huidige Irak

wel dat de religieuze autoriteiten in het land met de steun van

aanvielen, er meer dan tweeduizend mannen, vrouwen en kin-

de toenmalige koning Khalid vanaf 1979 een veel grotere

deren doodden en alles van waarde plunderden.

impact kregen op het onderwijs, het gerecht en het maatschappelijk leven in het algemeen. Dat was echter geen reactie op de

Tussen 1902 en 1932 ‘heroverde’ de moderne Abdoel Aziz ibn

Iraanse revolutie, maar op een 'incident' in Mekka. In novem-

Saoed vanuit Koeweit het huidige Saoedi-Arabië. Hij behield

ber van dat jaar bezette een groep onder leiding van ene Juhay-

de band tussen de Aal al-Saoed en de Aal al-Sheikh (de afstam-

man al-Otaybi gewapenderhand de grote moskee van Mekka in

1

á

Zelf verwerpen ze de naam wahabisme en noemen ze zich liever muwahhidun (monotheïsten).
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een poging om de Saoeds, die hij beschuldigde van corruptie,

Ook in hun buitenlands beleid maken de Saoeds handig

decadentie en afwijking van het smalle pad van het wahabisme,

gebruik van religie in hun voordeel. Het koninkrijk financiert

omver te werpen. De groep van Juhayman werd na een belege-

sinds jaar en dag wereldwijd de bouw van moskeeën en de

ring van een maand uiteindelijk uit Mekka verdreven en

opleiding van imams om hun wahabitische versie van de islam

terechtgesteld, maar de Saoeds waren danig geschokt dat hun

(in die context door tegenstanders vaak 'petro-islam' genoemd)

legitimiteit in vraag werd gesteld en besloten daarom de strikte

te verspreiden en in te zetten als een instrument om internati-

regels van het wahabisme met grotere gestrengheid toe te pas-

onaal invloed uit te oefenen. Ook het financieren van Al Qaida,

2

sen. In politieke termen betekende dit dat de macht van de Aal

de Taliban en andere jihadistische groepen is een onderdeel

al-Sheikh binnen de alliantie opnieuw gevoelig toenam en dat

van dat beleid. In het verleden werd die invloed met name uit-

hun invloed zwaarder woog op het beleid.

geoefend om – met enthousiaste steun van het Westen – op tal

Het is die macht die MbS nu wil aanpakken, met als bijko-

en van Indonesië tot Oman) communistische, socialistische,

van plaatsen in de moslimwereld (van Egypte tot Afghanistan
mend voordeel dat hij daarmee een mooie public relations-slag

seculiere, antikoloniale en nationalistische tendensen en rege-

kan slaan in de Verenigde Staten en het Westen, door zichzelf

ringen te bestrijden. Sinds 1979 is daar nog de heropleving

voor te stellen als een moderniserend hervormer die niet lan-

van het anti-sjiitisch sektarisme bijgekomen, dat wordt ingezet

ger jihadistische terreur steunt. Dat versterkt meteen ook zijn

om de economische en politieke rivaliteit met de Islamitische

verhaal dat enkel Iran en Qatar de financiers van het religieus

Republiek Iran over de regionale dominantie voor te stellen als

gekleurde terrorisme zouden zijn. Het gevaar is natuurlijk dat

een (zogezegd eeuwenoud en onwrikbaar) conflict tussen

hij daarmee opnieuw een opstand van de meer fanatieke sectie

soennieten en sjiieten.

van de religieuzen kan uitlokken en de legitimiteit van zijn
eigen bewind ondergraaft.

â de economische pijler

duizend kilometer lange Saoedische Rode Zeekust vol zand-

Een hervorming van het wahabisme die wantoestanden als het

stranden geen toeristische bestemmingen kunnen uitbouwen

rijverbod en het (door de segregatie de facto opgelegde) werk-

vanwege het alcoholverbod, het verbod op bioscopen en de

verbod voor vrouwen afschaft, een openbaar leven toelaat waar-

segregatie tussen de geslachten. En er zijn ook nog andere

in mannen en vrouwen niet langer gesegregeerd zijn en vor-

effecten waar je misschien niet meteen bij stilstaat: zo is er vier

men van entertainment die in het koninkrijk nog altijd verbo-

keer per dag een spits in de ongevallenstatistieken, omdat

den zijn zoals bioscopen uit de criminaliteit haalt, neemt daar-

iedereen nog snel probeert boodschappen te doen voor de

naast ook een aantal belangrijke obstakels weg om een meer

gebedstijd aanbreekt. Doordat vrouwen niet mogen autorij-

gediversifieerde economie uit te bouwen. Die verbodsbepalin-

den, komt in gezinnen die zich geen tweede wagen en inwo-

gen en maatregelen zoals de verplichte sluiting van super-

nende chauffeur kunnen veroorloven, de man doorgaans een

markten, restaurants, kantoren en fabrieken tijdens de gebeds-

uur later op het werk aan en moet hij ook een uur eerder ver-

tijden (vier keer per werkdag) hebben namelijk aanzienlijke

trekken om de kinderen naar school te brengen en weer op te

economische gevolgen. Vraag maar eens aan Saoedische en

halen. Andere gezinnen moeten dan weer een deel van hun

buitenlandse ondernemers wat ze ervan vinden dat ze op de

inkomen uitgeven om een inwonende chauffeur te betalen.

á

2
In 1975 werd koning Faisal al vermoord door een fanatieke wahabiet nadat hij besliste televisie toe te laten in Saoedi-Arabië.
(Later ontdekte het religieuze establishment echter dat het zelf ook zijn voordeel kon doen met die duivelse technologie en schoten religieuze zenders
en 'televangelisten' als paddenstoelen uit de grond.)
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geld vaak gewoon op verzoek in contanten wordt uitgedeeld.

pogingen tot diversifiëring van de Saoedische economie, maar

Doordat de verdeling loopt via clanhoofden en familiepatriar-

zonder veel succes. De verkoop van olie maakt nog altijd

chen, wordt op die manier ook het tribale systeem weer ver-

92,5% uit van de totale staatsinkomsten, 97% van de export en

sterkt.

55% van het bnp. Ook het al even vaak aangekondigde Saoediseringsproject – pogingen om het enorme aantal buitenlandse

De Saoeds gebruiken hun olie-inkomsten ook om dissidenten

arbeidskrachten geleidelijk aan te vervangen door Saoedische

af te kopen en ongenoegen bij de bevolking te temperen. Zo

werknemers – schiet niet op. Er werken tien miljoen buiten-

deelde koning Abdoellah in 2011, vlak na de omverwerping van

landers op de Saoedische arbeidsmarkt en in de privésector is

president Moebarak in Egypte bij het begin van de 'Arabische

zelfs 90% van alle Saoedische werknemers expat. De reden

lente', zomaar eventjes 37 miljard dollar uit onder de bevolking

daarvoor is deels terug te voeren tot de greep van de clerus op

in de vorm van loonsverhogingen, eenmalige bonussen, nieuw

het onderwijs, waar vakken als Koranrecitatie vaak een groter

gecreëerde banen en kwijtschelding van leningen. Toen

deel van het curriculum uitmaken dan praktische vaardighe-

Abdoellah in 2015 stierf, deelde Salman als glijmiddel voor zijn

den die ook nut hebben buiten de moskee.

troonsbestijging nog eens 35 miljard uit.

De Saoedische economie blijft dus het schoolvoorbeeld van

Door de sinds medio 2014 aanhoudend lage olieprijzen – deels

een rentier economy, dat wil zeggen een economie waarin de

als gevolg van een prijzenoorlog waar Saoedi-Arabië zelf flink

staat zijn inkomsten niet haalt uit belastingen op winst

aan bijdraagt – zijn de staatsinkomsten echter fors geslonken.

gemaakt met de productie van goederen en diensten, maar uit

De aanslepende en dure oorlog tegen Jemen en de economi-

royalty's gegenereerd door de verkoop van grondstoffen.

sche blokkade tegen Qatar maken die situatie nog erger. Saoe-

Typisch aan rentier states is dat de staat alle inkomsten recht-

di-Arabië heeft op een paar jaar tijd een derde van zijn aanzien-

streeks in handen heeft en die vervolgens naar eigen goeddun-

lijke reserve aan buitenlandse deviezen opgesoupeerd.

ken kan herverdelen onder een bevolking die geen belastingen
betaalt en dus ook moeilijker inspraak kan afdwingen. In tech-

Om de slabakkende economie te diversifiëren en aan te zwen-

nische termen wordt dit een patrimoniaal distributiesysteem

gelen, lanceerde MbS onlangs zijn Vision 2030, met een aan-

genoemd, waarin bevolkingsgroepen voor hun inkomsten vol-

tal nieuwe economische initiatieven waarvan Neom het

ledig afhankelijk zijn van de staat (in dit geval dus de familie

bekendste luik is. Neom is een geplande, volledig nieuw te

Saoed en al haar takken). Die verdeling kan de vorm aanne-

bouwen hightech stad in de woestijn, aan de grens met Jorda-

men van werkgelegenheid (vooral in de gigantische staatssec-

nië en vlak bij Israël. Ondanks aandringen van Salman en

tor, waar tal van functies enkel worden gecreëerd om mensen

MbS waren prinsen en zakenlui naar verluidt niet happig om

van inkomsten te voorzien), maar ook van het toekennen van

te investeren in Vision 2030 en begonnen ze integendeel dis-

importvergunningen, monopolies, enzovoort.

creet kapitaal naar het buitenland te versluizen. Dit was een
belangrijke motivatie voor de 'anti-corruptiecampagne' en de

Daarnaast worden veel producten en diensten zwaar gesubsi-

arrestatie van het kruim van de Saoedische politieke en econo-

dieerd. Provinciegouverneurs en stadhouders (doorgaans

mische wereld en de confiscatie van hun fortuin en bezittin-

leden van de Aal Saoed), evenals lokale clanleiders en andere

gen, waarmee MbS naar verluidt rond de 100 miljard dollar wil

notabelen houden ook wekelijks of maandelijks diwans – open

ophalen3. En passant neemt hij ook vrijwel alle Saoedische

salons waar mensen naartoe komen voor 'dienstverlening',

mediaconcerns over.

zoals dat vroeger in verzuild België genoemd werd, en waar

Als de actie echt de verregaande corruptie in de Saoedische eco-

3

á

Op 16 november berichtte de pers dat MbS de gearresteerden de mogelijkheid biedt om hun vrijheid af te kopen in ruil voor 'tot 70% van hun bezittingen'.
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nomie aanpakt, zou hij in één klap ook een ander obstakel voor

den enthousiast naar de powerpoints van MbS over zijn visie

de diversifiëring van de economie en het aantrekken van buiten-

keken, nu een gevangenis is geworden waar, zoals een van hen

landse investeringen van tafel vegen. Het is echter waarschijnlij-

het stelde in de Financial Times “mijn halve rolodex vastgehou-

ker dat er weinig zal veranderen, behalve dat het smeergeld nu

den wordt”. Investeerders willen een stabiel klimaat en als ze

integraal naar de Soedairi-clan zal gaan. In Saoedi-Arabië zijn de

hun contacten en zakenrelaties gemarteld en afgeperst zien

staat en de Saoedische familie namelijk één: de Saoeds zien

worden in het luxehotel waar ze een week tevoren nog met die-

zichzelf niet als de regeerders maar als de scheppers en eigen-

zelfde mensen zaten te vergaderen over investeringen, zullen

aars van het land. Het is dan ook onzinnig om te spreken van

ze natuurlijk wel twee keer nadenken voor ze terugkomen.

'corruptie' als een deel van de olie-inkomsten rechtstreeks naar
Een ander economisch aspect van de revolutie van bovenaf is

de diverse takken van de familie gaat. Dat is precies het systeem

minder eenduidig: MbS lijkt de traditionele checkbook diploma-

dat het land al decennia lang officieel toepast.

cy – waarbij het koninkrijk zijn buitenlandse beleidsvoorkeuEen groot probleem met de verrassende 'anti-corruptiecam-

ren eenvoudigweg koopt – te willen vervangen door gunboat

pagne' van MbS is dat ze zowel Saoedische als buitenlandse

diplomacy – het dreigen met oorlog zoals recentelijk tegen

investeerders afschrikt en doet twijfelen om nog in het konink-

Libanon (zie verder). Of dat zal lukken, is een groot vraagte-

rijk te investeren net op het moment dat MbS die investerin-

ken. Om oorlogsdreigingen geloofwaardig te maken, moet je

gen broodnodig heeft voor zijn Vision 2030. Er stroomt nu

namelijk een sterk en performant leger hebben en het avon-

nog massaler Saoedisch kapitaal naar Zwitserland dan ooit

tuur in Jemen toont duidelijk dat Saoedi-Arabië dat vooralsnog

tevoren, vooral uit takken van de familie die vooralsnog niet

niet heeft, ondanks de miljardeninvesteringen in gesofisti-

zijn meegesleurd naar het Ritz-Carlton hotel maar daar wel

ceerd wapentuig. Pogingen om de Egyptische en Pakistaanse
legers te 'huren', zijn recentelijk afgeketst en de afgelopen

voor vrezen en hun bezittingen alvast veilig willen stellen.

week heeft bovendien aangetoond dat Israël ook niet echt staat
Buitenlandse investeerders zijn dan weer geschokt over het

te springen om de rol van Saoedische stok achter de deur te

feit dat het luxueuze hotel waar ze nauwelijks twee weken gele-

spelen.

HET MASTERPLAN

â Wat is het einddoel van MbS? Dat lijkt vrij duidelijk. Als eerste

enkele opgesomd. Bovendien maakt het moeizame consensus-

vertegenwoordiger van de derde generatie koningen van Saoedi-

systeem binnen de tribale federatie drastische hervormingen

Arabië wil hij het roer radicaal omgooien en de macht concentre-

vrijwel onmogelijk of legt ze in ieder geval een slakkengang op,

ren in de persoon van de koning. Dat betekent in de eerste plaats

zoals pijnlijk duidelijk werd tijdens het bewind van de vorige

dat het consensussysteem wordt afgeschaft en dat de politieke,

'hervormer' koning Abdoellah. Of de oplossingen van MbS het

militaire en economische macht en de controle over de media

gewenste effect zullen hebben, valt zeer te betwijfelen.

4

worden gecentraliseerd in één paar handen. Saoedi-Arabië wordt
in zijn plan dus een 'echte' dictatuur.

Met zijn impulsieve en brutale manier van werken, die geen
rekening houdt met bestaande gevoeligheden en machtsrelaties

Er zijn natuurlijk inderdaad tal van goede redenen waarom dras-

en die alle tegenstand genadeloos uit de weg ruimt, creëert hij

tische hervormingen zich opdringen. We hebben er hierboven al

tegen snel tempo een indrukwekkend aantal binnenlandse vijan-

á

4
Elke opvolger van Abdoel Aziz ibn Saoed, inclusief de huidige koning Salman, was een zoon van hem. MbS is de eerste kleinzoon die zoveel macht naar
zich toe weet te trekken en als kroonprins zal hij, wellicht binnen niet al te lange tijd, zelf koning worden.
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den. In de Nationale Garde en het reguliere leger (dat het na

Ook het buitenlandbeleid van MbS kost hem internationaal

meer dan twee jaar beu is om verliezen te incasseren in de uit-

bondgenoten: de blokkade tegen Qatar werd niet bepaald breed

zichtloze oorlog tegen Jemen) groeit de tegenstand snel. Bij de

opgevolgd, de 'kidnapping' van de Libanese premier Hariri zette

clerus en in de zakenwereld heeft MbS talloze mensen geschof-

niet alleen kwaad bloed in Libanon maar ook in Frankrijk en

feerd of erger en wacht de rest in angstige onzekerheid af of ook

andere Europese landen, Turkije koos eerder al de kant van Qatar

zij getroffen zullen worden. De sjiitische bevolking in Awamiya

tegen Saoedi-Arabië en bondgenoten als Jordanië en de Palestijn-

en Qatif in het oosten van het land (waar ook de oliebronnen lig-

se Autoriteit voelen zich geschoffeerd en misbruikt5. Egypte,

gen, een niet onbelangrijk detail) verkeert door de toegenomen

nochtans een nauwe bondgenoot, blokkeerde enkele dagen gele-

repressie in openlijke staat van opstand. In het zuidoosten van

den in de Arabische Liga het voorstel van Saoedi-Arabië om Liba-

het land zijn velen misnoegd over de voortdurende aanvallen en

non uit de Liga te zetten en riep MbS eerder al op tot kalmte. De

invallen van de Houthis en het Jemenitische leger en moeten

emir van Koeweit noemt MbS een raging bull.

sommigen daarvoor zelfs vluchten. Tot slot zijn er de naar Saoedische normen drastische besparingen die MbS heeft opgelegd

De nu schaamteloos openlijke samenwerking van Saoedi-Arabië

en waarvan hij er al een aantal heeft moeten terugschroeven, die

met Israël wordt ook niet bepaald enthousiast ontvangen bij

hem ook bij de bevolking in het algemeen veel sympathie heb-

regeringen in de Arabische landen en in de bredere moslimwereld. Meer en meer invloedrijke bankiers en investeerders trek-

ben gekost.

ken aan de alarmbel en noemen Saoedi-Arabië een 'irrationele
Vroeg of laat zal er bijna onvermijdelijk aanzienlijke tegenstand

speler’6. Hoewel MbS vooralsnog de steun lijkt te hebben van

ontstaan doordat MbS de drie pijlers van de Saoedische machts-

premier Netanyahu in Israël en van president Trump in de VS en

structuur tegelijk en fundamenteel aanvalt en ondermijnt, op

bepaalde figuren uit diens entourage (vooral Trumps schoon-

een moment dat de economie al slabakt door de lage olieprijzen.

zoon Jared Kushner die met de regelmaat van een klok in Riyadh

Het repressieve beleid van een man die er niet voor terugdeinst

te vinden is) kijkt een groot deel van het Amerikaanse esta-

om zijn eigen neven en ooms en andere openbare figuren met

blishment de toestand met lede ogen aan. Een week geleden ver-

aanzien aan fysieke marteling te onderwerpen, genereert een

scheen in de New York Times (de officieuze spreekbuis van het

eigen dynamiek van verzet. In de maanden vóór de aanhouding

Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken) een artikel dat

van de prinsen werden al honderden politieke en religieuze dissi-

eindigde met de volgende onheilspellende alinea: “The State

denten gearresteerd en intussen lijkt er ook een zuivering van

Department official [...] said that its diplomats, the Pentagon and the

officieren in het leger aan de gang te zijn. Zowel binnenlandse

Central Intelligence Agency all felt “growing alarm” that Prince

als buitenlandse investeerders, zenuwachtig over de drastische

Mohammed “is behaving recklessly without sufficient consideration to

inbeslagnames van bedrijven en bezittingen, zijn hun kapitaal

the likely consequences of his behavior, and that has the potential to

aan het terugtrekken uit het land.

damage U.S. interests”.”7 Gezien de vele binnenlandse tegenstanders die MbS al heeft gemaakt, ook in het leger en de Nationale
Garde, lijkt het niet ondenkbaar dat er met Amerikaanse steun
een (tegen)coup georganiseerd zou kunnen worden.

5

http://www.middleeasteye.net/news/exclusive-jordan-braces-turmoil-saudis-rush-embrace-israel-1491957420

6

https://www.cnbc.com/2017/11/23/saudi-arabia-has-become-an-irrational-actor-in-the-middle-east-says-analyst.html

á

Ben Hubbard, “The Upstart Saudi Prince Who’s Throwing Caution to the Winds”, NYT 14/11/2017
https://mobile.nytimes.com/2017/11/14/world/middleeast/saudi-arabia-mohammed-bin-salman.html
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DE MISLUKTE AANSLAG OP DE STABILITEIT IN LIBANON

â het verrassende ontslag van een premier

moord op Rafik Hariri, de vader van Saad Hariri, en zelf ex-

Gekker wordt het niet, dachten de Libanezen toen hun pre-

premier. Het 8-maartkamp bestaat uit Hezbollah, Amal (ook

mier vanuit Saoedi-Arabië zijn ontslag aanbood en zich vervol-

een sjiitische partij), de Vrije Patriottische Beweging (de groot-

gens twee weken niet liet zien. Wat een doorzichtige poging

ste christelijke partij) en een aantal kleinere bondgenoten. De

was om Libanon te ontwrichten, blijkt echter het omgekeerde

14-maartbeweging bestaat uit Hariri's partij (soennitisch), de

effect te sorteren. Een analyse.

Lebanese Forces en de falangisten (christelijke partijen), de

Op 4 november 2017, de dag waarop Saoedi-Arabië de oprich-

onafhankelijke politici.

PSP (de grootste druzische partij) en kleinere bondgenoten en
ting van een anti-corruptiecommissie en de arrestatie van tientallen prinsen, politici en zakenmensen aankondigde, kwam

Die regering van nationale eenheid consolideerde in feite de

er eerder al een ander, even schokkend bericht uit het land. Op

samenwerking die al sinds 2014 de facto bestond tussen alle

de Saoedische zender Al Arabiya las Saad Hariri, de premier

partijen en die ervoor gezorgd heeft dat Libanon, na een eerste

van Libanon, tot ieders verrassing een perstekst voor waarin

reeks bomaanslagen in 2013 en 2014, niet noemenswaardig

hij meedeelde ontslag te nemen als eerste minister van het

werd meegesleept in de Syrische oorlog. In die oorlog vochten

land aan de Middellandse Zee. Hij hield een voor zijn doen

en vechten leden van beide kampen aan verschillende kanten

onkarakteristieke tirade tegen Iran en Hezbollah, die hij

mee. Een verregaande samenwerking tussen het leger, de

beschuldigde van inmenging in Arabische zaken. Hij dreigde

diverse veiligheidsdiensten en Hezbollah – een samenwerking

ermee dat “de armen van Iran in de regio afgesneden zullen

die de steun geniet van alle Libanese partijen en politici – heeft

worden” en beweerde dat die twee actoren een moordaanslag

ervoor gezorgd dat het land tegen alle verwachtingen in een

op zijn leven beraamden.

oase van rust en vrede blijft in de 'turbulentie' van de omringende landen.

Het is een understatement van jewelste dat deze stunt alom de
wenkbrauwen deed fronsen. Het is niet alleen volledig onge-

In Libanon werd na de verklaring van Hariri op 4 november

hoord dat een premier van een land zijn ontslag aankondigt

onmiddellijk beweerd dat hij, als leider van de 14-maartbewe-

vanuit een ander land, maar er leek in Libanon tot op dat

ging en zelf houder van een Saoedisch paspoort, door MbS

moment ook geen vuiltje aan de politieke lucht te zijn. De

onder druk was gezet om ontslag te nemen, temeer daar er

regering die Hariri voorzat (en tot nader order nog altijd voor-

geen noemenswaardige spanningen waren binnen of buiten

zit, aangezien zijn ontslag niet van kracht wordt tot hij het per-

de regering. Het taalgebruik in zijn mededeling was duidelijk

soonlijk komt melden aan de president van Libanon, Michel

dat van Saoedi-Arabië en niet dat van Hariri. Het argument dat

Aoun, in het presidentiële paleis in Baabda) was nauwelijks elf

Hariri vreesde voor een (door Iran en/of Hezbollah georgani-

maanden eerder aangetreden na jarenlange moeizame onder-

seerde) aanslag op zijn leven, werd binnen een paar uur als

handelingen tussen de politieke kampen in het land. Het is

een verzinsel afgedaan door alle Libanese veiligheids- en

een 'regering van nationale eenheid', waarin zowel de 'pro-

inlichtingendiensten (inclusief de nauw aan Hariri's eigen par-

westerse' en door de Saoedi’s gesteunde 14-maartbeweging als

tij gelieerde politie, de Internal Security Forces of ISF). Kopstuk-

de 'pro-Iraanse' 8-maartbeweging zetelt.

ken van zijn eigen partij Mustaqbal (Toekomstpartij) vielen uit
de lucht. De president van Libanon, de met Hezbollah gealli-

Beide kampen zijn vernoemd naar de respectieve data waarop

eerde christen Michel Aoun (leider van de Vrije Patriottische

ze in 2015 elk een massale betoging organiseerden, toen er een

Beweging) en parlementsvoorzitter Nabih Berri (van de sjiiti-

einde kwam aan de Syrische aanwezigheid in Libanon na de

sche partij Amal) deelden mee dat ze het ontslag van Hariri

á
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niet aanvaardden tot hij dat persoonlijk zou komen aanbieden

al-Sabhan, die stelde dat Hezbollah “omvergeworpen” moest

en dat ze Hariri verder bleven beschouwen als premier.

worden, gevolgd door een interview op een Libanese zender

Het lijkt er sterk op dat MbS met dit maneuver de bedoeling

digde. Hij had niet overdreven, zo zou al snel blijken. Zo stelde

had om Libanon te destabiliseren en sektarische onlusten te

Saoedi-Arabië na het ontslag van Hariri dat Libanon “de oorlog

waarin hij “verbluffende komende ontwikkelingen” aankon-

doen oplaaien om het land alsnog mee te sleuren in de Syri-

had verklaard aan het koninkrijk”. Het land riep zijn inwoners

sche chaos. Enkele weken vóór Hariri ontboden werd in Riy-

terug uit Libanon en verspreidde het gerucht dat een bataljon

adh, was er al consternatie ontstaan over een tweet van de

Saoedische F-15's op een luchtmachtbasis in Cyprus klaar-

ultrasektarische Saoedische minister voor Golfzaken Thamer

stond om Libanon aan te vallen.

â lebanon says no

gen en de Libanese staat beschouwde Hariri officieel als de

De zaken liepen echter niet zoals MbS had verwacht. Toen

gevangene van het Saoedische regime en als de legitieme rege-

Hezbollah-leider Nasrallah op 5 november een toespraak hield

ringsleider en eiste zijn terugkeer. Daarmee heeft MbS iets ver-

waar heel Libanon met spanning en ongerustheid naar uitge-

wezenlijkt waar niemand voor hem ooit in geslaagd is: alle

keken had, benadrukte hij dat Hezbollah Hariri beschouwde

Libanese neuzen in dezelfde richting zetten. Dat was natuur-

als een “gevangene van Riyadh”, dat de partij Hariri niet ver-

lijk niet zijn bedoeling, maar de man lijkt dan ook een zeld-

weet wat hij onder druk had gedaan en dit beschouwde als een

zaam talent te hebben voor het verwezenlijken van het omge-

ongeoorloofde en verregaande inmenging van Saoedi-Arabië

keerde van wat hij wil bereiken.

in binnenlandse Libanese aangelegenheden. Een lang en amusant deel van Nasrallahs toespraak bestond uit een opsom-

De oorlog die in Jemen snel orde op zaken zou stellen en “de

ming van alle nederlagen die MbS sinds zijn machtsovername

Jemenieten zou bevrijden van de Houthi-beweging” heeft in

in 2015 had geleden (in Jemen, Syrië, Bahrein en Qatar) en een

Jemen ongeziene chaos, hongersnood en ellende veroorzaakt.

toelichting hoe machteloos de Saoeds stonden tegenover

De Houthi's zijn na meer dan twee jaar verre van verslagen en

Hezbollah en Iran. Maar Nasrallah eiste vooral de vrijlating

Riyadh wordt nu integendeel zelf getroffen door raketten. De

van Hariri, kondigde aan dat Hezbollah dit beschouwde als

isolatie van Qatar om het land te dwingen een Saoedische

een belediging van heel Libanon en alle Libanezen, benadruk-

koers te varen en zich te conformeren aan de lijn van de

te dat Hezbollah de stabiliteit en eenheid van Libanon zou ver-

Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten GCC, een

dedigen en riep iedereen op tot kalmte. De gevreesde sektari-

samenwerkingsverband van Saoedi-Arabië, Koeweit, Qatar,

sche onlusten zouden niet van de kant van Hezbollah komen,

Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman, heeft er

zoveel was duidelijk, en dat heeft het land voorlopig gered.

rechtstreeks toe geleid dat het land zich nauwer heeft aangesloten bij Iran en Turkije en dat de GCC in de praktijk disfunc-

De daaropvolgende dagen verschenen in de straten van Beiroet

tioneel is geworden. De Saoedische steun aan islamistische

– en specifiek in wijken waar de 8-maartbeweging sterk staat –

'rebellen' in Syrië was natuurlijk geen initiatief van MbS, maar

posters van Hariri met daarop “Wij staan allemaal aan jouw

ook op dat front heeft Saoedi-Arabië een flinke nederlaag moe-

kant”. In een ongeziene wending volgden vrijwel alle Libanese

ten incasseren nu Assad aan de macht blijft. En nu lijkt hij

politici en topfiguren en het grootste deel van de bevolking

zelfs de trouwe Libanese bondgenoten te vervreemden van het

Nasrallahs redenering en oproep. Er kwamen geen betogingen

koninkrijk.

of rellen, er volgden geen onderling gescheld en beschuldigin-

á
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â dubbele nationaliteit

Zijn diplomatieke missie legde Rafik Hariri geen windeieren.

Saad Hariri zit in ieder geval in een lastig parket. Dat is al lan-

Door de contacten die hij had gelegd en zijn aanzien als verte-

ger het geval en begon niet op de dag dat MbS hem heeft

genwoordiger van het rijke Saoedi-Arabië, haalde de Libanese

gekidnapt en onder huisarrest in Riyadh heeft geplaatst, maar

bouwfirma Solidère in publiek-private partnerschappen lucra-

op het moment dat MbS de macht naar zich toe begon te trek-

tieve contracten binnen voor de wederopbouw van Beiroet.

ken na de dood van koning Abdoellah en het aantreden van

Daarin vertegenwoordigde Hariri niet zelden zowel de private

Salman in 2015.

kant (als ondernemer) als de publieke kant (als eerste minis-

Hariri's vader Rafik was een Libanees die vanaf de jaren 1970

groot deel van de financiering van die wederopbouw gebeurde

zijn fortuin had gemaakt in Saoedi-Arabië. De onderwijzer

bovendien door leningen van de staat bij zijn eigen bank.

ter), en dat leidde tot een heel lucratieve schemerzone. Een

ontvluchtte net als veel van zijn landgenoten de oorlog en startte er een bouwonderneming, Saudi Oger. Toen hij in 1978 het

Na de moord op Rafik Hariri in 2005 erfde Saad Hariri de poli-

paleis van de toenmalige koning Khalid mocht bouwen, was

tieke en zakelijke business van zijn vader, tot grote onvrede

zijn succes gemaakt. Als dank kregen hij en zijn gezin niet

van zijn oudere broer Bahaa. Hij werd op zijn beurt premier

alleen de Saoedische nationaliteit, want in het koninkrijk vie-

van Libanon (sinds 2016 is hij aan zijn tweede termijn bezig)

len en vallen ook vette overheidscontracten ten deel aan hen

en de zaken bleven goed gaan. Tot Hariri's beschermheer

die in de gratie weten te komen van een machtige tak van de

koning Abdoellah in 2015 stierf en MbS Abdoellahs Shammar-

familie Saoed. Binnen enkele jaren was Saudi Oger met dui-

tak van de familie en hun beschermelingen buiten spel begon

zenden werknemers uitgegroeid tot een van de grootste bouw-

te zetten. Toen Saudi Oger in de problemen raakte (onder

ondernemingen van Saoedi-Arabië, dat toen volop zijn basisin-

meer door achterstallige betalingen en verbroken contracten

frastructuur aan het uitbouwen was. En daar bleef het niet bij.

vanwege de Saoedische staat, die Saudi Oger nog zo'n 7 miljard dollar schuldig is) weigerde MbS overbruggingskredieten

Aan het eind van de jaren 1980 werd Rafik Hariri als diploma-

te verlenen aan Oger. Zo'n 40.000 werknemers wachten nog

tiek attaché teruggestuurd naar zijn land, waar hij een belang-

altijd op achterstallig loon en de schuld aan de Saoedische ban-

rijke rol speelde bij het beëindigen van de toen al vijftien jaar

ken bedraagt naar verluidt zo'n 3 miljard dollar.

durende Libanese (burger)oorlog. Dat was een schoolvoorbeeld van de befaamde Saoedische checkbook diplomacy, waar-

De anti-corruptiecampagne die MbS momenteel voert, is spe-

bij Hariri in naam van het koninkrijk alle partijen in de oorlog

cifiek gericht op “onterechte betalingen” die zijn uitgevoerd tij-

net zoveel geld toestopte tot ze zich bereid toonden om het

dens Abdoellahs bewind en die volgens hem zo'n 100 miljard

vechten te staken. Dat was op zich een goede zaak, maar alle

bedragen. Saudi Oger is daarbij betrokken en die betrokken-

militieleiders en krijgsheren bleven wel het gebied behouden

heid betekent enerzijds dat MbS een manier heeft om Saad

dat ze veroverd hadden en kregen algehele immuniteit voor

Hariri onder druk te zetten en anderzijds dat zijn huisarrest

vervolging. Een aantal van hen zetelt vandaag nog altijd in het

ook past in het grotere plaatje van de andere aanhoudingen die

Libanese parlement en een van hen is momenteel zelfs presi-

niet toevallig allemaal op dezelfde dag plaatsvonden. Eén prins

dent van het land. De oorzaken van het conflict werden nauwe-

kwam die dag ook om in een helikopterongeval waarvoor de

lijks aangepakt en tot vandaag zinderen de spanningen nog

Saoedische staat tot vandaag nog geen oorzaak gegeven heeft.

altijd na onder de oppervlakte van het dagelijkse leven in Liba-

Bepaalde bronnen stellen dat de prins probeerde te vluchten

non, klaar om opnieuw uit te barsten wanneer de kans zich

voor zijn arrestatie en dat de helikopter werd neergehaald. Een

voordoet.

andere prins zou zijn neergeschoten in een schietpartij tussen

á

zijn bodyguards en de politie die hem kwam arresteren.
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â sektarisch conflict

Sinds de Amerikaanse invasie van Irak in 2003 en de al even

Op diezelfde bewogen dag landde er ook een raket die was

contraproductieve Israëlische aanval op Libanon in 2006 heeft

afgeschoten door de Houthi's op de internationale Koning

de politieke invloed van Iran vanuit Saoedisch oogpunt schrik-

Khaled-luchthaven bij Riyadh. Volgens de Saoedi's was de

barende proporties aangenomen. De 'sjiitische halvemaan' –

raket op het nippertje onschadelijk gemaakt met het Ameri-

een term die koning Abdoellah van Jordanië in 2004 lanceerde

kaanse Iron Dome-afweersysteem, maar het is niet duidelijk of

– is ondertussen nog versterkt door de recente overwinning

dat ook effectief zo was. In ieder geval grepen de Saoedi's deze

van de As van het Verzet (zoals de betrokkenen die halvemaan-

oorlogsdaad meteen aan om te beweren – zonder enig bewijs

vormige regio zelf noemen) in Syrië. Hezbollah is een substan-

aan te dragen – dat de raket was geleverd door Iran en afge-

tiële speler in die as en is door het Syrische conflict zelf uitge-

vuurd door Hezbollah.

groeid van een guerrillaleger tot een regulier leger en een

En daarmee komen we meteen bij de kern van Hariri's ontslag

1979 voor zichzelf de rol van regionale 'politieman' ten dienste

regionale macht. De Saoedische machthebbers – die sinds
vanuit Riyadh. Dat kadert in het agressieve anti-Iraanse beleid

van de VS opeisen – zien al deze ontwikkelingen met lede

dat MbS al van bij zijn aantreden heeft gevoerd. Saoedi-Arabië,

ogen aan en proberen ze uit alle macht tegen te houden. Het

dat tot 1979 uitstekende betrekkingen had met de sjah van

belangrijkste discours dat ze in die machtsstrijd hebben aange-

Iran, is sindsdien radicaal gekant tegen de Islamitische Repu-

wend, was sektarisch: ze probeerden het conflict te herleiden

bliek. Niet alleen vormt die republiek een reële bedreiging voor

tot een conflict tussen sjiieten en soennieten. Dat discours

het Saoedische koningschap door een republikeins en tot op

klinkt hoe langer hoe ongeloofwaardiger sinds de soennieten

bepaalde hoogte democratisch islamitisch staatsmodel naar

in Irak en Syrië in groten getale tegen Al Qaida en IS vechten.

voren te schuiven, maar de sjah was ook de 'politieman in het

In Jemen, waar de Houthi's zaidieten zijn (wat iets heel anders

Midden-Oosten' voor de VS en dus ook een beschermheer van

is dan de twaalver sjiieten van Iran) en waar de Iraanse invloed

het pro-Amerikaanse Saoedische regime zelf. Het is niet toe-

nog altijd onbewezen blijft, klonk dat discours altijd al hol.

vallig dat vlak daarna, in 1981, de Samenwerkingsraad van de

Ook de eenheidsregering die sinds een jaar in Libanon de sta-

Arabische Golfstaten, oorspronkelijk enkel een militair

biliteit bewaart, helpt dat sektarische verhaal ondermijnen.

samenwerkingsverband, het leven zag.

â de lachende derde

Hariri ontbood Saoedi-Arabië ook de Palestijnse leider Mah-

Het gedwongen ontslag van Hariri vanuit Riyadh moet in die

moud Abbas naar Riyadh, waar ze hem opdroegen het komen-

optiek worden gezien: het was een poging om sjiieten en soen-

de voorstel voor vrede tussen Israël en Palestina te aanvaarden

nieten in Libanon tegen elkaar op te zetten, niet alleen als een

(nog voor iemand weet wat dit voorstel zal inhouden). Het lijkt

wraakactie na het verlies van de 'rebellen' in Syrië, maar ook in

erop dat MbS Israël heeft gevraagd om Libanon opnieuw mili-

een poging om het sektarisch discours te behouden. Opvallend

tair aan te vallen in de nasleep van het sektarische conflict dat

is dat de Israëlische premier Netanyahu het Saoedische verhaal

hij hoopte te veroorzaken. Verschillende bronnen spreken in

over Libanon meteen overnam en nog dezelfde dag aan alle

dat verband over een financiële beloning die MbS zou hebben

Israëlische ambassades wereldwijd een rondzendbrief stuurde

toegezegd en die in de miljarden dollar zou lopen.

waarin hen werd opgedragen het Saoedische verhaal te bevestigen. Israël en Saoedi-Arabië werken al enkele jaren steeds

Of Israël dat ook zou hebben gedaan indien het conflict er

openlijker samen. De beide landen vinden elkaar in hun

gekomen was, lijkt twijfelachtig. De militaire top in het land is

gemeenschappelijke vijandschap tegenover Iran. Samen met

á

zich terdege bewust van de toegenomen sterkte van Hezbollah,
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dat de Israëli's ondertussen vrijwel evenveel pijn kan doen als

het eerst in de geschiedenis een Israëlische generaal (Eisen-

Israël de Libanezen, en van de verregaande veranderingen in

kot) uitgebreid aan het woord in de Saoedische media en het

de regio sinds 2006. Een aanval op Libanon zal deze keer niet

hoofd van de Israëlische inlichtingendienst kondigde aan dat

enkel militair beantwoord worden door Hezbollah, maar ook

er nauwer zal worden samengewerkt met de Saoedische even-

door het Libanese leger, het Syrische leger en de diverse Iraak-

knie. Het anti-Irandiscours van Israël wordt eveneens versterkt

se en Iraanse milities die tegen IS gevochten hebben en die

door het anti-sjiitische discours van MbS.

allemaal aanwezig zijn in Syrië. Daarnaast is ook het Russische leger nog aanwezig in Syrië – dat is een wildcard die Israël

Daartegenover staat dan weer dat de Libanese minister van

terdege zal moeten consulteren alvorens een militair avontuur

Buitenlandse Zaken Gibran Bassil vanuit Moskou heeft ver-

te starten.

klaard dat de twee landen op het punt staan een overeenkomst

Maar Israël is natuurlijk sowieso de lachende derde die wint

veld voor de Libanese kust dat Israël ook opeist, en dat de

te sluiten over de gezamenlijke uitbating van het enorme gasbij deze affaire, in de eerste plaats door de toenemende norma-

poging om Libanon te destabiliseren een poging was om die

lisering van de samenwerking tussen Israël en Saoedi-Arabië

uitbating te verhinderen.

en andere golfstaten. Op 15 november kwam bijvoorbeeld voor

â de aftocht geblazen?

ken al een week aan de alarmbel over deze oorlogsdaad, die de

Het heeft (voorlopig) dus allemaal niet mogen zijn. Na de ver-

al meer dan twee jaar aangehouden maritieme blokkade van

enigde tegenreacties in Libanon en internationale oproepen

Jemen nog verergerde.

vanuit de VS en Europa om de oorlogsretoriek te milderen en
de stabiliteit van Libanon niet in gevaar te brengen, verscheen

Het is onduidelijk welke politieke toekomst Hariri nog heeft in

Saad Hariri op maandag 13 november opeens weer op het

Libanon na dit incident, dat hem veel van zijn geloofwaardig-

toneel. In een interview vanuit Riyadh met een journaliste van

heid heeft gekost (al heeft het zijn populariteit bij de Libanezen

zijn eigen zender Mustaqbal sprak Hariri opnieuw op verzoe-

vergroot). Saoedi-Arabië heeft nog tal van mogelijkheden om de

nende en gematigde toon over Hezbollah en Iran en kondigde

Libanese regering onder druk te (blijven) zetten. Financieel is

hij aan weldra te zullen terugkeren naar Libanon en opnieuw

Libanon bijvoorbeeld tot op grote hoogte afhankelijk van Saoe-

te willen onderhandelen met de 8-maartbeweging. Velen

disch kapitaal. Zo'n 250.000 Libanezen werken als expat in het

merkten op dat Hariri zich tijdens het interview nogal vreemd

koninkrijk en Libanon zou in een grote financiële crisis terecht-

gedroeg. Zijn absurde antwoord op de vraag waarom hij al

komen als die terug naar huis zouden worden gestuurd. Die

meer dan een week incommunicado was in Riyadh (“Ik was

expats vervullen echter doorgaans technische kader- en

aan het mediteren”) stelde niemand echt gerust.

managementfuncties waarin ze niet zo snel te vervangen zijn
zonder ook de Saoedische economie aanzienlijke schade te

MbS kondigde dezelfde dag ook het einde aan van de blokkade

berokkenen. Het terugtrekken van de Saoedische inwoners uit

van Hodeida aan, de laatste open haven van Jemen. Die blok-

Libanon sorteerde niet veel effect, omdat hun plaats als belang-

kade werd ingesteld na de raketaanval op Riyadh. Hodeida is

rijke toeristische groep al sinds het begin van het Syrische con-

de enige haven waarlangs voedsel- en medische hulp de uitge-

flict is ingenomen door Syriërs, Irakezen en Europeanen.

hongerde en door cholera getroffen Jemenitische bevolking
kan bereiken. De VN en internationale hulporganisaties trok-

á

Israël heeft duidelijk laten blijken dat het niet van plan is om
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in opdracht van de Saoedi's een moeilijke oorlog aan te vatten.

Verder is er ook nog het feit dat MbS een impulsief en onbe-

De onvoorwaardelijke steun van Trump en Kushner aan MbS

suisd man is, die al heeft aangetoond geen goede verliezer te

blijkt niet gedeeld te worden door minister van Buitenlandse

zijn. Als lid van de onmetelijk rijke koninklijke familie is hij

Zaken Rex Tillerson en de rest van de Amerikaanse regering,

opgegroeid met het idee dat hij slechts een bevel hoeft te geven

noch door het Pentagon of de CIA. Het lijkt er dus op dat MbS

om dienaars en yesmen allerhande te laten rondsnellen om al

niet veel mogelijkheden heeft om onmiddellijk terug te slaan.

zijn wensen werkelijkheid te laten worden en beschikt hij niet
over een uitgebreid arsenaal politieke tactieken of strategieën.

De algemeen secretaris van Hezbollah Nasrallah waarschuwde

Geduldig onderhandelen vindt hij tijdverlies en hij is niet

op 6 november al voor een mogelijke manier waarop fase 2

geneigd om snel advies van meer ervaren actoren te zoeken of

zich zou kunnen manifesteren: zelfmoordterroristen – het tra-

te aanvaarden. In dat opzicht is het niet verwonderlijk dat hij

ditionele wapen van de Saoeds – die in dit geval via Israëlisch

het zo goed kan vinden met Trump en Kushner en met zijn

grondgebied naar Libanon zouden worden geloodst. Hij ver-

vriend Mohammed bin Zayed, de kroonprins van Abu Dhabi

wees daarbij naar een precedent dat net had plaatsgevonden en

en volgens veel bronnen de architect van de machtsovername

waarin zelfmoordterroristen met banden met al-Nusra via het

van MbS binnen Saoedi-Arabië. Zijn minister van Buitenlandse

door Israël bezette deel van de Golanhoogte de Syrische grens

Zaken Adel Jubeir, die zich tijdens de hele affaire merkwaardig

overstaken om aanslagen te plegen in een Druzisch dorp. Het

stil heeft gehouden, kondigde op 17 november aan dat “Saoedi-

is trouwens niet ondenkbaar dat er in Libanon zelf nog slapen-

Arabië overlegt met zijn bondgenoten over de middelen om

de cellen zijn die geactiveerd kunnen worden.

Hezbollah onder druk te zetten” en “dat een beslissing zal worden genomen wanneer de tijd rijp is”, in een boodschap waarin
hij Hezbollah en Iran nog altijd beschuldigde van agressie.
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