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Abstract
Ik onderzoek in deze scriptie de rol van de Moslim Broederschap tijdens de Arabische Lente
van 2011 tot 2013. Ik beargumenteer dat de Moslim Broederschap tijdens de Arabische Lente
een machtsgreep heeft gepleegd en dat deze is mislukt. De verschillende politieke partijen die
de Moslim Broederschap in 2011 heeft opgericht in Egypte, Libië, Tunesië en Marokko pasten
twee verschillende tactieken toe. Enerzijds werd er een meerderheidsstrategie toegepast
door om zo de absolute meerderheid te krijgen in de regering en het parlement. Anderzijds
werd consensuspolitiek gevoerd om samen te werken met andere politieke instanties. Beide
tactieken leidden tot machtspolitiek. Ik beargumenteer in dit onderzoek dat de partijen die
consensuspolitiek voerden het meest succesvol waren. Deze partijen pasten zich aan elke
situatie aan, hadden een pragmatische houding en ontwikkelden zich van een islamistische
partij tot een post-islamistische partij waardoor zij nog steeds een belangrijke rol spelen in de
nationale politiek van respectievelijk Marokko en Tunesië. De partijen die een
meerderheidsstrategie toepasten bleven rigide vasthouden aan het islamisme en werden
uiteindelijk het slachtoffer van zichzelf en militaire coups in respectievelijk Egypte en Libië.
Daarnaast wordt de machtsgreep van de Moslim Broederschap vanuit een geostrategisch
perspectief bestudeerd. Ik probeer in deze scriptie aan te tonen dat landen als Qatar, Turkije,
Iran, Saoedi-Arabië, Rusland en de Verenigde Staten een belangrijke rol hebben gespeeld bij
de opkomst en neergang van de Moslim Broederschap tussen 2011 en 2013.

Inleiding
“Prepare to compete with the Muslim Brotherhood”
De bovenstaande quote is de titel van een betoog van Ayaan Hirsi Ali (2011) waarin zij
waarschuwt voor de dreigende overwinning van de Moslim Broederschap (voortaan MB)
tijdens de verkiezingen in Egypte na het afzetten van president Mubarak in 2011. Ayaan Hirsi
Ali is in Nederland vooral bekend als partijlid van de VVD en staat bekend om haar forse kritiek
op de islam. Zij was echter in haar jonge jaren lid van de MB toen zij als Somalische vluchteling
leefde in Kenia. In de loop der jaren is haar mening over de MB drastisch verandert. Zij stelt in
haar betoog dat de MB zo goed georganiseerd was en zo’n aantrekkelijk politiek programma
had dat de seculiere en liberale partijen geen kans hadden om van de MB te winnen in de
Egyptische verkiezingen van 2011. Alleen met hulp uit de Verenigde Staten zouden de
tegenstanders van de MB de dreigende heerschappij kunnen voorkomen van “mannen zo
arrogant dat ze zichzelf in de positie van Allah zetten”, aldus Ayaan Hirsi Ali (2011). Ook Koning
Abdullah van Saoedi-Arabië sprak toentertijd zijn angst uit voor het machtsdenken van de MB
toen hij waarschuwde voor de “halvemaan van de Moslim Broederschap” (Baskan, 2016, p.
107).
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De MB had een grote aanhang en heeft afdelingen in alle landen in het Midden-Oosten
en Noord-Afrika. De MB was de best georganiseerde religieus-politieke organisatie van de
regio en was populair bij zowel gematigde als conservatieve moslims. De MB stond te midden
van alle opstanden tijdens de Arabische Lente, de naam die is gegeven aan de reeks opstanden
die de Arabische wereld in 2011 in zijn greep hield. Omdat dictators werden afgezet,
autoritaire regimes werden ontmanteld en democratische hervormingen werden
doorgevoerd leek het er even op dat de Arabische wereld opbloeide en zich zou ontwikkelen
tot een moderne liberale maatschappij zoals in Europa en Noord-Amerika.
Ik probeer in deze scriptie te achterhalen wat de rol is geweest van de MB tijdens de
Arabische lente van 2011 tot 2013. De nadruk van dit onderzoek ligt op de opkomst en
neergang van de MB in deze drie jaar. Ik probeer de interne factoren te doorgronden die ertoe
hebben geleid dat de MB zo snel kon profiteren van de opstanden waar ze zelf nauwelijks aan
deel nam. Tevens probeer ik te verklaren waarom ze zo snel haar macht weer verloor. In deze
scriptie zal ik beargumenteren dat de verklaring vooral te vinden is in de ideologie van de MB,
het islamisme. Het islamisme is een conservatieve politiek-religieuze ideologie en is te
definiëren aan de hand van een aantal principes (Mozaffari, 2007). De islam is volgens
islamisten een allesomvattende ideologie. Het is een compleet systeem en geeft een
antwoord op alle politieke, economische en sociale vraagstukken. Een ander belangrijk
kenmerk is dat het islamisme streeft naar de vestiging van een islamitische staat. De staat
moet de islamitische wet (shari’a) toepassen die de basis vormt voor een perfecte
maatschappij. In het islamisme is God soeverein en niet het volk. Het probleem is echter dat
het haast onmogelijk is om een modern politiek programma te ontwikkelen vanuit de Koran.
De Koran is namelijk een zeer ambivalente tekst waardoor het moeilijk is voor islamistische
partijen om een coherente politieke ideologie te vormen. De Koran is geschreven in een
stammensamenleving die totaal anders is dan de huidige burgermaatschappij. De islamitische
wet houdt zich louter bezig met religieuze handelingen, zoals het gebed, vraagstukken over
goed en kwaad en kleinschalige maatschappelijke thema’s, zoals het huwelijk. Het is een
ethisch en normatief systeem, maar zegt verder weinig over staatskunde en staatsinrichting.
Het geeft dan ook geen oplossingen voor moderne politieke, economische en sociale
problemen. Het streven naar godssoevereiniteit blijkt tevens utopisch. Het basisidee is dat als
iedereen volgens de regels en normen van de islam handelt er eigenlijk geen staat meer nodig
is. In een land waar het volk net in opstand is gekomen is volkssoevereiniteit populairder.
Met islamistisch bedoel ik kortom wat in normaal taalgebruik onder politieke islam
wordt verstaan, de aanwending van islam tot een politieke ideologie. Een van de grote
veranderingen aan het begin van de twintigste eeuw is de ontwikkeling van islam tot een
politieke ideologie en de claim dat de islam een totaal systeem is dat overal antwoord op
heeft. Het islamisme heeft totalitaire trekken en is gericht op de invoering van de shari’a en
de oprichting van een islamitische staat om die af te dwingen. In de laatste dertig jaar zijn
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sommigen islamisten tot het inzicht gekomen dat deze rigide en totalitaire interpretatie niet
werkbaar is. Zij stellen dat de islam niet overal het antwoord op heeft en leggen geen claim
op de waarheid. Zij zien de islam meer als een ethisch systeem dat multi-interpretabel is. Deze
nieuwe visie wordt het post-islamisme genoemd en is pluralistisch, democratisch, liberaal en
tolerant (Bayat, 2013). Zij is meer gericht op consensus en overeenstemming terwijl het
islamisme gericht was op dwang en macht. Het post-islamisme is daarnaast rationeler en
pragmatischer terwijl het islamisme gericht is op een absolute waarheid die de mens alleen
via de Koran kan kennen.
De transitie van islamisme naar post-islamisme vindt op de volgende manier plaats.
Islamistische partijen zijn steeds meer liberale standpunten over gaan nemen van hun
tegenstanders en de eigen islamistische standpunten gaan loslaten (Wegner & Pellicer, 2009).
Islamistische politici zijn steeds pragmatischer en politieker worden en ze begrijpen dat ze
compromissen moeten sluiten en niet zomaar de shari’a aan de maatschappij kunnen
opleggen. Bovendien begrijpen ze dat de invoering van de shari’a geen oplossingen biedt voor
de problemen waar een moderne maatschappij mee worstelt. Van een rigide beweging die de
waarheid denkt te kennen en in naam van de islam spreekt, gaan de post-islamisten tot de
modernistische en liberale stroming behoren. Volgens Kurzman (2002) slagen post-islamisten,
die hij in zijn boek “modernisten” noemt, er op vier manieren in de centrale rol die de shari’a
bij het islamisme speelt te omzeilen. Ten eerste stellen zij dat de shari’a in zichzelf liberaal is.
Ten tweede stellen post-islamisten dat de shari’a zwijgt over sommige thema’s. Omdat de
shari’a niks zegt over staatsinrichting staat het vrij om zelf in te vullen hoe een staat ingericht
moet worden. Ten derde stellen post-islamisten dat de shari’a aangepast moet worden aan
de tijd. Het gaat om de bedoeling van de shari’a (maqasid al-shari’a) te achterhalen en
algemene principes daaruit te distelleren en toe te passen, niet om de shari’a zo letterlijk
mogelijk te interpreteren. Ten vierde is de shari’a multi-interpretabel omdat de goddelijke
tekst voor ieder anders uitgelegd kan worden. Dit betekent dat niemand een claim kan maken
op de waarheid. Het is daarom volgens de post-islamisten mogelijk om de shari’a te verenigen
met moderne democratische politiek. Deze stappen leiden uiteindelijk van godssoevereiniteit
naar volkssoevereiniteit. Volgens Bayat (2013) stijgt het post-islamisme uit boven het
islamisme en legt het de nadruk op rechten in plaats van plichten en een rechtsstaat in plaats
van de islamitische staat. Het post-islamisme omarmt het pluralisme en is een mix van islam
met democratie waar duidelijk democratie de overhand heeft. Het kan daarom vergeleken
worden met de westerse christendemocratie. Islam is nimmer een allesomvattende religie
zoals de islamisten stellen. Binnen het post-islamisme worden, in navolging van Michael
Walzer (2007), muren opgetrokken tussen politiek, economie en religie. Elk van deze gebieden
heeft haar eigen regels en wetten, kent geen ultieme waarheid en staat los van de anderen.
Er vindt als het ware secularisering plaats in de zin dat religie enerzijds en politiek en economie
anderzijds gescheiden van elkaar worden. Zonder de claim op de ultieme waarheid is, zoals
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Chantal Mouffe (1993) zou zeggen, een politieke vijand een politieke tegenstander geworden.
De politieke vijanden van het islamisme moeten vernietigd worden maar de politieke
tegenstanders van het post-islamisme zijn mensen wiens meningen legitiem zijn en wiens
bestaan gerespecteerd wordt. Deze transitie van islamisme naar post-islamisme noem ik de
“post-islamisering” van de politieke islam.
De ontwikkeling van islamisme naar post-islamisme kan in de praktijk op twee
verschillende manieren plaatsvinden. De Hizb al-‘Adala wa al-Tanmiyya (Partij voor
Gerechtigheid en Ontwikkeling oftewel, Parti de la Justice et Dévelopment, voortaan PJD) in
Marokko is door jaren van integratie in het politieke systeem uitgegroeid tot gematigd
conservatieve partij. Doordat zij jarenlang heeft samengewerkt met andere politieke partijen,
de Marokkaanse monarchie en de bureaucratie is de PJD liberale standpunten gaan
overnemen van haar tegenstanders en is ze haar eigen islamistische ideeën steeds meer los
gaan laten. Anderzijds is de al-Nahda partij in Tunesië door jaren van politieke uitsluiting
gematigd geraakt en vond zo aansluiting bij liberale en seculiere partijen (Cavatorta &
Merone, 2013). Zij besefte zich dat zij niet kon integreren in de Tunesische politiek door vast
te blijven houden aan het islamisme maar dat zij haar islamistische standpunten moest
matigen. De PJD en al-Nahda partij bestaan door hun post-islamisering nog steeds en spelen
tot op heden een belangrijke rol binnen het politieke proces in Marokko en Tunesië. Zowel alNahda als de PJD hebben de banden met de MB daarom na de Arabische Lente verbroken.
Andere MB partijen hebben deze stap naar het post-islamisme niet gezet. Zij bleven
vasthouden aan hun islamistisch gedachtegoed en streefden naar een islamitische staat. De
Hizb al-‘Adala wa al-Bina (Partij voor Gerechtigheid en Opbouw, voortaan PGO) in Libië en de
Hizb al-Hurriyyah wa al-‘Adala (Partij voor Vrijheid en Rechtvaardigheid, Freedom and Justice
Party, voortaan FJP) zijn hiervan goede voorbeelden. Ik zal aantonen dat hun rigide opstelling
hen uiteindelijk naar de ondergang heeft geleid. Doordat zij zich niet tijdig hebben hervormd,
nauwelijks compromissen konden sluiten met niet-islamitische partijen en de macht
probeerden te grijpen om de islam van bovenaf op te leggen zonder politieke oplossingen aan
te dragen, hebben zij gefaald gehoor te geven aan de eisen van de Arabische Lente. De FJP en
de PGO konden geen adequaat politiek beleid ontwikkelen en wisten hun landen niet uit de
crisis te begeleiden die was ontstaan na de Arabische Lente.
De ontwikkeling van islamisme naar post-islamisme zorgde voor een tactische
tegenstelling tussen de MB-partijen. De MB-partijen die vast bleven houden aan het islamisme
voerden een meerderheidsstrategie (Meijer, 2013) tijdens de Arabische Lente van 2011 tot
2013. Een meerderheidsstrategie betekent het nastreven van de totale macht door een
meerderheid in het parlement proberen te behalen, de meerderheid van regeringsposities op
te eisen, de meerderheid van de politieke beslissingen zelf te maken en/of louter samen te
werken met partijen en groeperingen die ideologisch verwant zijn aan het islamisme (vaak zijn
dit salafistische organisaties) of klein genoeg zijn om gedomineerd te kunnen worden. De
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meerderheidsstrategie is een machtspolitiek die in naam van de islam de volledige macht
probeert te grijpen en een islamitische staat wil vestigen. Ironisch genoeg blijkt dit niet
mogelijk want ondanks de claim op de waarheid geeft de islam geen antwoord op de meeste
politieke vraagstukken.
De partijen die zich hebben ontwikkeld tot post-islamistische partijen voerden
voornamelijk consensuspolitiek (McCarthy, 2019). Deze MB-partijen conformeerde zich aan
het democratisch proces, ambieerde geen meerderheid in het parlement en werkten samen
met partijen met afwijkende ideologieën. Hiervoor moesten deze partijen compromissen
sluiten en konden zij nimmer vasthouden aan rigide islamistische denkbeelden. Deze partijen
gingen zeer pragmatisch te werk en maakten een scheiding tussen politiek en religie, waarbij
politiek duidelijk het belangrijkst werd. Binnen de vergelijking tussen consensuspolitiek en
meerderheidsstrategie moet nadrukkelijk gekeken worden naar ideologie overstijgende
samenwerking. De partijen die een meerderheidsstrategie toepasten werkten ook samen met
andere partijen maar deze waren ideologisch gezien dusdanig verwant aan de MB dat zij
volledig gedomineerd konden worden. De partijen die consensuspolitiek voerden werkten
samen met politieke partijen met totaal andere ideologieën. Zodoende zorgde deze
samenwerking ervoor dat de MB partijen zich moesten aanpassen en gematigd raakten.
Ik maak in deze scriptie duidelijk dat de MB-partijen die kozen voor consensuspolitiek,
waarin zij beloofden samen te werken met politieke tegenstanders en openstonden voor
andere ideologieën, het meest succesvol waren als politieke organisaties. Veelal ging bij hen,
zoals bij de al-Nahda partij en de PJD, politiek de boventoon voeren. De partijen die dat niet
deden en streefden naar alleenheerschappij door een meerderheidsstrategie te volgen
mislukten. Zij konden namelijk geen brede ideologie overstijgende coalities sluiten en
vervreemden zich van de bevolking. Alleen door het vormen van een brede coalitie met nietislamistische partijen maakte de MB een kans om de militairen en overblijfselen van de
autoritaire regimes definitief te vervangen. Zowel de FJP als de PGO kwam daarom lijnrecht
tegenover de militairen te staan, een strijd die zij verloren.
In dit onderzoek probeer ik een soort golfbeweging zichtbaar te maken. Nadat de
Arabische Lente haar werk had gedaan en democratische hervormingen waren doorgevoerd
pretendeerden de MB-partijen dat zij consensuspolitiek voerden. De islamistische partijen
waren hieraan echter niet volledig gecommitteerd en zodra de stemmen binnen waren gingen
zowel de Egyptische FJP en de Libische PGO over op een meerderheidsstrategie. De
consensuspolitiek die zij voerden was meer een manier om te doen lijken dat zij achter de
democratische hervormingen stonden die de Arabische Lente teweeg had gebracht. Zij
gebruikten de verkiezingen echter louter om haar eigen macht te vergroten. Omdat de
Egyptische FJP dusdanig succesvol was, zij een absolute meerderheid in het parlement
veroverde en de president van Egypte afleverde kregen de andere MB-partijen meer
vertrouwen. Daarom probeerden zelfs de post-islamistische Marokkaanse PJD en Tunesische
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al-Nahda partij, die wel gecommitteerd waren aan hun consensuspolitiek, hun eigen macht te
vergroten. Voor even konden ook deze pragmatische partijen zich niet inhouden en
probeerden zij meer macht voor zichzelf te veroveren. Het grote verschil is echter dat de postislamistische PJD en al-Nahda partij tijdig inzagen dat deze machtspolitiek niet werkte en
consensuspolitiek weer de boventoon voerde. Daarom zijn zij blijven bestaan en belangrijk
gebleven binnen de politiek van respectievelijk Marokko en Tunesië. De Egyptische FJP en de
Libische PGO bleven volharden in hun meerderheidsstrategie en machtspolitiek en gingen
daarom ten onder.
Dat de MB in de twee jaar na de verkiezingsoverwinningen van eind 2011 dacht dat ze
de macht kon grijpen en de islam van bovenaf kon opleggen is niet geheel verwonderlijk. Door
de parlementaire en presidentiële verkiezingsoverwinningen werd de MB de belangrijkste
politieke partij in de regio en kreeg zij volop financiële steun van Qatar en politieke steun van
Turkije. Zowel de islamistische als post-islamistische MB-partijen plukten hier de vruchten
van. Voor even leek het erop dat de MB de volledige macht zou grijpen, zelfs de pragmatische
Tunesische al-Nahda partij begon autoritaire trekken te vertonen. De MB ging zich, dronken
van macht, met steun van Qatar en Turkije bemoeien in de Syrische burgeroorlog. Dit mislukte
echter volledig door de Russische steun voor al-Assad en het uitblijven van Amerikaanse steun
voor de MB. Na deze mislukking keerde het tij voor de MB. Saoedi-Arabië steunde in de zomer
van 2013 een staatsgreep van de militairen in Egypte. De val van de MB in Egypte zorgde
ervoor dat het gehele bouwwerk van de MB ineenstortte. Ik wil in dit onderzoek dan ook
aantonen dat internationale politieke actoren een belangrijke rol hebben gespeeld in de
mislukte machtsgreep van de MB. Alleen de gematigde al-Nahda partij en de PJD zijn nog
overgebleven maar door hun post-islamistische visie kunnen zij niet meer beschouwd worden
als een MB partij.
Het onderzoek is als volgt ingedeeld. In het eerste hoofdstuk bespreek ik de ideologie
van de MB. Hier zal duidelijk worden dat vanaf de oprichting van de MB door Hassan al-Banna
in 1928 de ideologie zeer ambivalent is. Het eerste hoofdstuk behandelt hoe het islamisme in
theorie in elkaar steekt, waarna in het tweede en derde hoofdstuk zal blijken hoe het
islamisme in de praktijk haar uitwerking heeft gehad. Tevens ga ik in het eerste hoofdstuk in
op de geschiedenis en de verspreiding van de MB in de Arabische wereld. Hierbij komen
belangrijke gebeurtenissen aan bod zoals de militaire staatsgreep van Gamal Abdel Nasser in
Egypte in 1952, de door de MB geleide opstand in de Syrische stad Hama in 1982, het ontstaan
van de Sahwa beweging in Saoedi-Arabië in de jaren negentig en de ontwikkeling van MBpartijen van Marokko tot Irak en van Turkije tot Palestina. Ik probeer duidelijk te maken dat
vanwege haar turbulente geschiedenis de MB geliefd was in het ene land, bijvoorbeeld Qatar
en Turkije, en gehaat was in het andere, zoals in Saoedi-Arabië.
In het tweede hoofdstuk analyseer ik de machtsgreep van de MB tijdens de Arabische
Lente. In dit hoofdstuk komen vier landen aan bod: Tunesië, Egypte, Libië en Marokko.
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Achtereenvolgens zal de rol van de MB tijdens en na de opstanden besproken worden tot de
eerste verkiezingen die gehouden werden na de Arabische Lente. Aan het eind van het
hoofdstuk zal de machtsgreep, door de bespreking van de Syrische burgeroorlog, vanuit
geostrategisch perspectief bestudeerd worden. Met de verkiezingsoverwinningen van MBpartijen in 2011 en begin 2012 bereikte de macht van de islamisten haar hoogtepunt. Met
behulp van Qatar en Turkije trachtten zij deze macht te consolideren en gingen zij zich tevens
mengen in de Syrische burgeroorlog. Door de Syrische burgeroorlog te bespreken wordt in
hoofdstuk twee duidelijk hoe landen zoals Turkije, Qatar en Iran de Arabische Lente hebben
gebruikt om hun eigen macht in de regio te vergroten en welke rol de MB te midden van dit
geostrategische machtsspel speelde.
In het derde hoofdstuk wordt het falen van de machtsgreep in Egypte, Tunesië, Libië
en Marokko besproken. In dit hoofdstuk probeer ik duidelijk te maken dat de MB-partijen
meer macht naar zich toe begonnen te trekken. Dit is vooral zichtbaar in Egypte en zodoende
wordt het in dit hoofdstuk duidelijk dat de gebeurtenissen in Egypte in de tweede helft van
2012 tot de zomer van 2013 gevolgen hebben gehad voor de MB in andere landen. De MB in
Tunesië, Marokko en Libië zagen op het hoogtepunt van Morsi’s macht kansen om hun eigen
macht verder uit te breiden. Met de val van Morsi in de zomer van 2013 stortte echter het
hele bouwwerk van de MB in. Ik probeer te achterhalen welke combinatie van politiek,
ideologische en geostrategische factoren hebben geleid tot de val van de Egyptische MB en
welke gevolgen dit had voor respectievelijk de MB in Tunesië, Marokko en Libië. Ik toon aan
dat de PJD en al-Nahda tijdig zijn teruggekeerd naar de democratische consensuspolitiek en
daarom zijn blijven bestaan. Aan het einde van hoofdstuk drie wordt een terugkoppeling
gemaakt naar de internationale factoren die bijdroegen aan het mislukken de machtsgreep
van de MB. Het zal duidelijk gemaakt worden dat de relatie tussen Qatar, Turkije en Iran
verzwakte en Saoedi-Arabië hier gebruik van maakte om haar eigen macht te vergroten. De
MB werd het slachtoffer van deze geostrategische machtsstrijd.
Deze scriptie is gebaseerd op een literatuuronderzoek. Voor het onderzoek naar de
overgang van islamisme naar post-islamisme heb ik gebruik gemaakt van onder anderen
Francesco Cavatorta (2013), Eva Wegner (2009), Asef Bayat (2013) en Charles Kurzman (2002).
Voor het onderzoek naar consensuspolitiek en meerderheidspolitiek heb ik in het bijzonder
gebruik gemaakt van Rory McCarthy (2019) en Roel Meijer (2013). Voor de geostrategische
ontwikkelingen heb ik onder meer gebruik gemaakt van het boek van Christopher Philips
(2016) en Birol Baskan (2016). Daarnaast heb ik geprobeerd een weg te banen door de
immense hoeveelheid literatuur over de Arabische Lente en de Moslim Broederschap
waaronder de naslagwerken van Eric Trager (2016) en Allison Pargeter (2016) en vele
journalistieke artikelen van onder meer Foreign Policy, The New York Times, Middle East
Council en The Washington Post.
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Hoofdstuk 1:
De opkomst van de Moslim Broederschap als regionale organisatie
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de MB van Egyptische oppositiepartij in de
jaren twintig tot regionale religieus-politieke organisatie in het nieuwe millennium besproken.
Hiervoor wordt respectievelijk de geschiedenis van de MB besproken, de ideologische
ontwikkeling onderzocht en de geografische verspreiding bestudeerd. Het wordt duidelijk dat
de MB niet alleen in 2011 actief was als oppositiepartij maar dat zij een lange geschiedenis
heeft als anti-systeem beweging. Zodoende was zij actief in de Palestijnse kwestie, voerde zij
oppositie tegen de Egyptische dictator Gamal Abdel Nasser en was zij de leider van een
opstand tegen de Syrische dictator Hafez al-Assad. Deze turbulente geschiedenis als
oppositiepartij heeft de ideologie van de MB op verschillende wijzen beïnvloed. Sommige
leden van de MB radicaliseerde juist en gingen meer belang hechten aan het jihadisme, de
heilige strijd in de naam van de islam, om zo oppositie te blijven voeren tegen de status quo.
Andere leden van de MB zochten juist meer de middenweg en raakten vertrouwd met
moderne liberale politieke ideeën om zo te integreren in het politieke systeem. Er is dus niet
eenduidig vast te stellen wat precies de ideologie van de MB inhoudt maar de belangrijkste
tendensen in de ontwikkeling van het islamisme worden in dit hoofdstuk bestudeerd. De
turbulente geschiedenis en de ambivalente ideologie van de MB zorgde ervoor dat zij zich
enerzijds goed konden verspreiden in de regio en afdelingen vestigden in bijna alle landen van
het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Anderzijds heeft de MB in ieder land een eigen, aparte
geschiedenis. Zo heeft de MB in Marokko zich ontwikkeld tot een volledig geïntegreerde en
populaire politieke partij, is zij in Jordanië gedoogd maar niet geliefd en is zij in Saoedi-Arabië
nog steeds grotendeels gehaat en wordt zij vervolgd.

Oprichting en ontwikkeling
Hasan al-Banna richtte in 1928 de MB op in Egypte. Het islamisme van al-Banna ziet de
islam als een allesomvattende religie dat alle aspecten van het leven omvat. Islam zorgt voor
de perfecte orde in het leven en produceert de beste systemen voor het praktische en
spirituele leven. Islam is religie en aanbidding, is de staat, is nationaliteit, is zowel woord als
daad en is zowel een heilige tekst als het zwaard die het verdedigd. Het motto van de MB is
dan ook “islam is de oplossing”. De MB streeft naar godssoevereiniteit (Mura, 2012). In alle
aspecten van het leven, maatschappij en de politiek moet God soeverein zijn. Om
godssoevereiniteit te vestigen moet een diep innerlijk religieus bewustzijn ontstaan bij iedere
burger om zich te houden aan de shari’a. Voor Hasan al-Banna gaat dit verder dan het
oprichten van scholen, fabrieken en islamitische instellingen; het is de vorming van een
nieuwe ziel. Volgens al-Banna is de islam superieur aan alle westerse systemen maar omarmt
zij alle verworvenheden van de Franse Revolutie en de Russische Revolutie terwijl hij de
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negatieve kanten van deze ideologieën verwerpt. Hij stelt dat al 1300 jaar voor het uitbreken
van deze revoluties de islam propageerde voor vrijheid, gelijkheid en broederschap en de
klassensamenleving trachtte te doorbreken. Om terug te keren naar de perfecte samenleving
van de profeet Mohammed en zijn tijdsgenoten moest de Egyptische samenleving de
basisprincipes van de islam weer omhelzen. De maatschappij diende wederom te leven
volgens de regels van de Koran.
In de tijd van al-Banna werd Egypte geregeerd door een monarchie die gesteund werd
door Engeland. De MB was in deze tijd een anti-systeem beweging, dat betekent dat zij zich
keerde tegen de status quo van de Britse koloniale overheersing (van 1882 tot 1952) en de
Egyptische monarchie (Wickham, 2013, p. 22). De MB ging ervan uit dat alleen door middel
van de re-islamisering van de maatschappij de Britten verslagen zouden kunnen worden. Het
seculiere parlementaire systeem zou dan vervangen worden door een islamitische staat die
regeerde volgens de islamitische wet. Al-Banna stelde dat de Egyptische maatschappij was
verzwakt door de invoering van westerse seculiere normen en waarden. De Egyptische
bevolking werd door de Britse koloniale overheersing gecorrumpeerd door westerse muziek,
films en media. Symbool hiervoor stond de consumptie van alcohol, prostitutie en de veel
voorkomende gokverslavingen. Zodra de Egyptische samenleving deze praktijken zou
afzweren dan zou zij weerstand kunnen bieden aan de koloniale overheersing van GrootBrittannië.
Eenheid was volgens al-Banna ver te zoeken in de Egyptische samenleving en was
vooral niet aanwezig in de politiek. Wat al-Banna vooral tegenstond was de onderlinge strijd
en verdeeldheid (fitna) tussen Egyptische politieke partijen. Een belangrijk doel van de MB
was het tot stand brengen van een Arabische eenheid maar vooral van een islamitische
eenheid (al-Banna, 1947). De MB verspreidde haar visie niet via mediacampagnes maar zij
richtte een uitgebreid sociaal netwerk op. De leider van de beweging werd de Algemene Gids
genoemd die werd bijgestaan door de Begeleidingsraad. Van bovenaf heersten zij over de MB
die werd opgedeeld in zogenaamde formele en informele “families” (een cel van een aantal
personen). Een aspirant lid werd als eerst in een informele familie opgenomen waar werd
onderzocht of hij voldeed aan de islamitische normen die de MB had opgesteld. Zodra het
aspirant lid door de test kwam werd hij onderdeel van een formele familie. In de formele
familie werd hij officieel lid en werd hij ingelicht over alle zaken die met de MB te maken
hadden. Het doel was via de informele en formele families de gehele Egyptische samenleving
te islamiseren naar het ideaal van de MB om zo een perfecte samenleving te creëren. Als
iedereen zich zou houden aan de islamitisch moraal van de MB dan zouden politieke instituties
nauwelijks nodig zijn, de samenleving zou zichzelf kunnen regeren. Dit toont aan dat de
basisideologie van de MB zeer utopisch is en er weinig concrete plannen waren op welke wijze
de Egyptische samenleving nou precies terug moest keren naar de basisprincipes van de islam.
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De MB was duidelijk een top-down beweging en een autoritaire organisatie. Alles werd
geregeld van bovenaf en de leden moesten de leider blind volgen. Desalniettemin is het een
populistische beweging die de bevolking probeerde te mobiliseren en allerlei activiteiten
ontwikkelde op religieus maar ook op sociaal en economische gebieden. Je kan het islamisme
in dit opzicht vergelijken met het communisme. Zowel de communistische partijen ten tijde
van de Koude Oorlog als de MB zijn zeer autoritair maar ook populistisch en trachten de
verschillen in de maatschappij en verdeeldheid in de samenleving en politiek op te lossen door
eenheid en gelijkheid te creëren.
Door haar snelle groei werd de MB een staat binnen een staat en kreeg zij allengs
politieke macht vanwege haar grote aanhang, dit bracht ook meteen haar grote
tekortkomingen naar voren. Het grote probleem van de MB is namelijk dat haar ideeën over
de politiek in het bijzonder onduidelijk zijn. Een concrete politieke visie voor de inrichting van
een islamitische staat ontbrak. De weinige ideeën die de MB wel had waren zeer ambivalent.
Enerzijds staat de shari’a centraal bij de ideologie van de MB, anderzijds wordt de menselijke
ratio, keuzevrijheid en eigentijdse persoonlijke interpretatie van de Koran belangrijk geacht.
En ook al lijkt het alsof de MB uit is op absolute macht door de vestiging van een islamitische
staat heeft al-Banna altijd benadrukt dat de MB geen politieke macht zoekt. Hoewel de MB
pretendeert het parlement en vrije verkiezingen belangrijk te achten is zij vooral uit op de
invoering van de shari’a en hecht zij meer belang aan een staat met aanzienlijke
bevoegdheden om in te grijpen in het leven van haar burgers. In woord wil de MB
conformeren aan democratie en moderniteit maar in werkelijkheid zoekt zij de ultieme macht.
Het probleem is dat de MB vaak bleef hangen in haar eigen tegenstrijdigheden. Hierdoor
bleven belangrijke vragen onbeantwoord, zoals: hoe kunnen de onveranderlijkheid van de
shari’a en de soevereiniteit van God verenigd worden met de democratische besluitvormen
(en fouten) van de volksvertegenwoordiging?; welke positie hebben christenen en andere
niet-moslims in een samenleving die gebaseerd is op de shari’a?; en wat als de keuzevrijheid
van mensen leidt tot een levensstijl die niet overeenkomt het de islamitisch moraal? Deze
tegenstrijdigheden wist de MB niet op te lossen en voor een belangrijk deel kunnen de
politieke crises die de MB doormaakte aan deze ambivalentie toegeschreven worden.
De ideologie van de MB wordt nog complexer als na de dood van Hasan al-Banna
andere visies toegevoegd worden die voor een deel haaks staan op die van Hasan al-Banna.
Zo is de visie van Sayyid Qutb (1906-1966) geheel gericht op het voeren van de jihad (Euben,
2009, p. 49-92). Hij vindt dat de morele crisis waarin de islam verkeert zo groot is dat die alleen
bestreden kan worden door middel van een jihad. Het Qutbisme heeft volledig gekozen voor
een autoritair systeem en acht het parlement en verkiezingen onbelangrijk. Daarentegen
baseert een meer liberale denker als Yusuf al-Qaradawi (1926-heden) zijn ideologie op het
concept van de wasatiyya, oftewel de middenweg (Gräf, 2009). Daarin probeert hij bij alle
politieke discussies en vragen des levens een middenweg te vinden en de extremen, zoals
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geweld, te vermijden. Al-Qaradawi laat hiermee juist het autoritaire systeem volledig los en
committeert zich aan de moderne democratie. Het kan gesteld worden dat de ideologie van
de MB nooit een keuze heeft gemaakt tussen deze uitersten en daarom blijft haar ideologie
en ook haar politieke handelen onduidelijk, ambivalent en tegenstrijdig. De MB kan daarom
niet omschreven worden als prodemocratische of een jihadistische organisatie. Evenmin kan
de MB omschreven worden als eenduidig liberaal of conservatief. Zij is een pluralistische
organisatie waarin tegenstrijdige tendensen alom aanwezig zijn (Wickham, 2013, p. 2).
Daarentegen kan in het algemeen wel gesteld worden dat er altijd een mate van uniformiteit
aanwezig lijkt te zijn binnen de MB (Trager, 2016, p. 4). Zo heeft de conservatieve stroming
altijd de overhand gehad.
Toen in 1952 de Egyptische monarchie en het koloniale regime van Groot-Brittannië
omver werd geworpen door een groep hoge militairen genaamd de Vrije Officieren begon ook
een nieuwe periode voor de MB. De machtsstrijd die zich ontvouwde tussen twee militaire
officieren, Mohammed Naguib en Gamal Abdel Nasser, zorgde voor een enorme verandering
in de relatie tussen de MB en de Egyptische staat. Ondanks de steun van de MB voor Naguib
won Nasser de machtsstrijd en vestigde hij een dictatuur. Doordat de MB de verkeerde
persoon had gesteund in de machtsstrijd was hun positie in de Egyptische samenleving
onzeker geworden. De MB bleef zich sterk profileren in de Egyptische samenleving en uitte
continu kritiek op het regime van Nasser. Daarnaast ijverde de MB voor de invoering van de
shari’a, een maatregel die het seculiere regime van Nasser verwierp. Het kwam al gauw tot
een gewelddadige strijd tussen de MB en de staat. Na gevechten tussen de politie en de MB
verbood Nasser de islamistische organisatie in 1954. Als reactie hierop probeerde een lid van
de MB Nasser te vermoorden. De moordaanslag mislukte maar het zorgde voor zeer zware
onderdrukking van de MB. Veel MB-leden probeerden te vluchten en vestigden zich in andere
land waar de MB afdelingen had opgericht.

De verspreiding van de Moslim Broederschap in het Midden-Oosten en Noord-Afrika
De Syrische afdeling was al in 1945 opgericht. Tijdens de relatief liberale periode tussen
1945 en 1958 nam de MB deel aan verschillende verkiezingen en wonnen haar leden
verschillende zetels in het parlement. Na de kortstondige unie van Egypte en Syrië in de
Verenigde Arabische Republiek, tussen 1958 en 1961, keerde ze weer terug in de politiek en
leverde ze zelfs ministers aan verschillende regeringen. Dit veranderde dramatisch na de
staatsgreep van 1963 waarbij de Ba’ath partij aan de macht kwam. De MB vertegenwoordigde
het verzet van de conservatieve soennitische moslims (70 procent van de bevolking) tegen het
alawietische1 minderheidsregime van de Ba’ath partij. Geleidelijk aan radicaliseerde de MB en
Een islamitische sekte die vooral voorkomt in de Levant en door velen wordt gerekend tot de sjiitische islam.
De alawieten hebben echter theologisch gezien weinig overeenkomsten met het sjiisme dat bijvoorbeeld in Iran
en Irak wordt beoefend.
1
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in 1982 leidde een jihadistische tak een opstand in de stad Hama. De opstand werd bloederig
neergeslagen door President Hafez al-Assad, de vader van Bashar al-Assad (Conduit, 2016). Bij
de opstand vielen zo’n 25.000 doden en de MB werd verboden in Syrië. Op lidmaatschap van
de MB kwam de doodstraf te staan en het leiderschap van de MB vluchtte naar het buitenland
zoals Duitsland en Turkije, waar vandaan ze oppositie bleef voeren (Blanga, 2017).
Net als de Syrische afdeling was de Jordaanse afdeling in 1945 opgericht. Lange tijd
steunde de Jordaanse MB het bewind van Koning Hoessein (1952-1996) en leverde ze zelfs
ministers. De MB was vooral belangrijk in het Ministerie van Onderwijs. Om deel te kunnen
nemen aan verkiezingen werd in 1992 Jabhat al-‘Amal al-Islami (Islamitische Actie Front,
voortaan IAF) opgericht. Toen de IAF zich verzette tegen het vredesverdrag tussen Jordanië
en Israël in 1994 verslechterde de relatie met de monarchie op dramatische wijze. Sinds 1994
heeft het regime met allerlei repressieve maatregelen ervoor gezorgd dat de IAF geen gevaar
kan vormen voor het regime en wordt de MB dwars gezeten maar niet verboden (Alnaimat,
2018). Desalniettemin won IAF in de verkiezingen van 2003 20 van de 80 zetels en heeft zij
sterke banden met Hamas, de Palestijnse afdeling van de MB.
Alhoewel de MB al voor de Tweede Wereldoorlog actief was in Palestina werd pas in
1945 officieel de Palestijnse MB afdeling opgericht. De MB in Palestina werd in eerste instantie
door de Israëlische staat gesteund. Israël zag de MB als een gematigd alternatief voor de
radicale Munazzamat al-Tahrir al-Filistiniyyah (Palestijnse Bevrijdingsorganisatie, ook wel
bekend als de PLO) die de grootste vijand van Israël was in de Palestijnse kwestie. De relatie
met Israël veranderde na de oprichting van Hamas in 1987. Tot op heden is Hamas samen met
Fatah
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en
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zij

sinds

haar

verkiezingsoverwinning in 2006 de macht in handen in de Gazastrook.
De Libische afdeling van de MB werd in 1949 opgericht en ontwikkelde zich tijdens het
regime van Muammar Khaddafi (1969-2011) tot de sterkste ondergrondse oppositiegroep in
Libië (Fitzgerald, 2012). Desalniettemin kon de MB geen echte weerstand bieden aan het
repressieve autoritaire regime van Khaddafi. Na de val van Khaddafi in 2011 richtte de Libische
MB de Hizb al-‘Adala wa al-Bina (Partij voor Gerechtigheid en Opbouw, voortaan PGO) op.
Deze partij nam deel aan de eerste vrije verkiezingen van het land in 2011.
De MB was tevens actief in Algerije en was betrokken bij de onafhankelijkheidsoorlog
van 1956-1962 door jihad uit te roepen tegen de Fransen (Crethi Plethi, 2012). Zij speelde
echter geen rol van betekenis tijdens de volgende decennia toen het seculiere Front Libération
National (Nationale Bevrijdingsfront) aan de macht was. De Algerijnse MB onderging een
opleving tijdens de Algerijnse Lente van 1988-1991. Na de volksopstand in november 1988
werd een meerpartijenstelsel ingevoerd en werden vrije verkiezingen gehouden onder leiding
van de toenmalige president Chadli Benjedid. Voor deze gelegenheid richtte de MB de
Harakat Mujtima’ al-Silm (Beweging van de Samenleving voor Vrede) op, die bekend werd
onder de acroniem Hamas (niet te verwarren met de Palestijnse organisatie). Hamas werd
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geleid door Mahfoud Nahnah en kreeg in 1997 als een van de gematigde partijen toestemming
deel te nemen aan de parlementsverkiezingen. Zij won 14,8 procent van de stemmen en werd
daarmee de tweede partij van Algerije. In 2007 werd Hamas de derde partij van Algerije met
9,6 procent van de stemmen. Zodoende is Hamas al meer dan twee decennia een belangrijke
legale politieke organisatie die meerdere malen onderdeel uitmaakte van de regering. Hoewel
Algerije niet verder besproken wordt in dit onderzoek is het wel van belang. Nadat in 2011
Marokko, Tunesië, Libië en Egypte in handen waren gekomen van de MB was het islamisme
van de Broederschap de belangrijkste politieke ideologie van Noord-Afrika geworden en
vormde Algerije in deze islamistische halvemaan een belangrijke schakel.
In 1960 werd de Iraakse MB opgericht onder de naam Hizb al-Islamiyya al-Iraqi (Irakees
Islamitische Partij, voortaan IIP). Hoewel de partij ten tijde van Saddam Hoessein (1979-2003)
verboden was, is de IIP na de val van Saddam Hoessein in 2003 uitgegroeid tot de belangrijkste
legale soennitische politieke partij (Counter Extremism Project, 2019). Desalniettemin heeft
de IIP een problematische relatie met de MB in Egypte doordat zij de Amerikaanse invasie van
2003 steunde. Tevens krijgt de IIP veel tegenstand van Al-Qaida en ISI (Islamitische Staat in
Irak2) die de IIP beschouwen als verraders.
In Tunesië werd in de jaren ’70 Al-Jama’a al-Islamiyya (De Islamitische Vereniging)
opgericht door Rachid Ghannouchi (Wolf, 2017). Ghannouchi baseerde de ideologie van zijn
vereniging op de visie van de MB. De vereniging was vooral een partij die streed tegen de
status quo in Tunesië en de dictatuur. Al-Jama’a al-Islamiyya ontwikkelde zich tot de al-Nahda
partij. Al-Nahda heeft zich van de anti-systeem partij die het was in de jaren ’70 ontwikkeld
tot de pragmatische conservatieve partij die het tegenwoordig is (Cavatorta & Merone, 2013).
Al-Nahda was verboden tijdens het regime van dictator Ben Ali maar de jaren van uitsluiting
en onderdrukking hebben ervoor gezorgd dat al-Nahda een democratische partij is geworden.
In Marokko werd rond 1970 de Jamiyyat al-Shabiba al-Islamiyya (Islamitische Jeugd
Associatie) opgericht door Abdel Karim Muti (Wegner & Pellicer, 2009). Muti was geïnspireerd
door de ideeën van de MB maar toen zijn organisatie ontbonden werd ontstond een nieuwe
organisatie die dezelfde naam droeg als de Tunesische vereniging, Al-Jama’a al-Islamiyya.
Deze vereniging hernoemde zich in de jaren ’90 tot Al-Tawhid wa al-Islah (Beweging van
Eenheid en Hervorming, ook wel bekend als de Mouvement d’Unité et de Réforme, voortaan
MUR). Vanuit de MUR ontstond in 1998 de Hizb al-‘Adala wa al-Tanmiyya (Partij voor
Gerechtigheid en Ontwikkeling, ook wel bekend als Parti de la Justice et Développement,
voortaan PJD). De PJD heeft zich in de jaren sinds haar oprichting steeds meer losgemaakt van
de MUR en is door jaren van integratie in de politiek ontwikkeld tot een gematigde
democratische partij (Wegner & Pellicer, 2009). De PJD is al tijden de belangrijkste politieke
partij van Marokko maar is door de monarchie tot 2011 altijd uitgesloten van de regering.
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De MB vertrok na de verbanning uit Egypte ook naar de Golf. In Bahrein opereert de
MB in twee organisaties, respectievelijk al-Menbar en al-Islah (CBC, 2011). Er zijn leden van
het koninklijke huis van Bahrein lid van al-Islah en beide organisaties zijn daarom belangrijk in
de Bahreinse politiek. In Koeweit werd Hadas opgericht in 1991, na de Eerste Golfoorlog. Deze
partij wordt door Emir Sabah getolereerd vanwege haar pragmatisch en gematigd islamisme
(Cafiero, 2017). Hadas begrijpt namelijk dat het geen meerderheid kan krijgen in het
parlement en werkt daarom goed samen met niet-islamistische partijen.
Veel leden van de MB vestigde zich in de jaren ’60 in Saoedi-Arabië. Hier werd vooral
de ideologie van Sayyid Qutb belangrijk aangezien zijn broer Mohammed Qutb en vele andere
Moslim Broeders lesgaven aan Saoedische universiteiten. De Saoedische Sahwa beweging
komt voort uit de MB en baseert zich vooral op het jihadisme van Qutb (Lacroix, 2011). De
Sahwa beweging leidde in de jaren ’90 een opstand tegen het koningshuis van de al-Saoed
familie. De opstand werd neergeslagen en de relatie tussen Saoedi-Arabië en de MB is nooit
hersteld. Saoedi-Arabië beschouwt de MB nog steeds als een terroristische organisatie en was
daarom een van de grootste tegenstanders van de machtsgreep van de MB in 2011.
In Qatar is nooit een officiële afdeling van de MB opgericht. Desalniettemin is de MB
daar wel enorm populair. Toen in de jaren ’50 een aantal Moslim Broeders vanuit Egypte naar
Qatar vertrokken hielp de MB met het opbouwen van de Qatarese staat (Roberts, 2014).
Tevens is de MB belangrijk binnen de Qatarese nieuwszender Al-Jazeera. De gematigde Yusuf
al-Qaradawi had tot voor kort een wekelijks televisieprogramma op Al-Jazeera. Hierin
verspreidde al-Qaradawi het gedachtegoed van de MB. Al-Jazeera bleek erg belangrijk tijdens
de Arabische Lente. Toen alle opstanden uitbraken steunde Al-Jazeera, tot grote woedde van
Saoedi-Arabië, de revoluties en de machtsgreep van de MB.
In Turkije kan de regerende Adalat ve Kalinma Partisi (Partij voor Rechtvaardigheid en
Ontwikkeling, voortaan AKP) gezien worden als ideologisch verwant met de MB (Gurpinar,
2015, p. ). De AKP is in 2001 opgericht door de huidige Turkse president Recip Tayyip Erdogan
en is sinds 2003 aan de macht in Turkije. Tijdens de Arabische Lente steunde Erdogan de
machtsgreep die de MB in de Arabische wereld pleegde. Hij wilde hiermee de Turkse
invloedssfeer vergrootten en probeerde een leidende rol in het Midden-Oosten en NoordAfrika te creëren voor zichzelf, het islamisme en Turkije.
Niet al deze organisaties en politieke partijen in de regio zijn nauw verbonden met de
MB, laat staan dat ze centraal geleid worden door de Egyptische moederpartij. Vaak hebben
ze een geheel eigen ontwikkeling doorgemaakt en opereren ze geheel zelfstandig van de
Egyptische MB, die verreweg de grootste afdeling is. Sommige partijen kwamen zelfs openlijk
in conflict met de Egyptische MB zoals de IIP uit Irak. Het kan daarom niet gesteld worden dat
er een soort Internationale van de Moslim Broederschap bestaat.3 Desalniettemin is er wel
Verwijzend naar de Komintern, de internationale communistische organisatie die directe invloed had op alle
communistische partijen in de wereld.
3
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een gemeenschappelijke ideologie zoals tijdens de Arabische Lente in 2011 duidelijk werd. In
samenwerking met Turkije en Qatar trachtte de MB via de revoluties een islamistische
halvemaan te creëren in de regio. Het volgende hoofdstuk onderzoekt de machtsgreep van de
MB in achtereenvolgens Tunesië, Egypte, Libië en Marokko. Daarnaast zal het volgende
hoofdstuk de machtsgreep in geostrategisch perspectief stellen.
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Hoofdstuk 2:
De machtsgreep van de Moslim Broederschap tijdens de Arabische
Lente
In dit hoofdstuk wordt de machtsgreep besproken van de MB in respectievelijk Tunesië,
Egypte, Libië en Marokko. Zoals in de inleiding en eerste hoofdstuk duidelijk werd is de
politieke lijn van de MB altijd zeer ambivalent geweest. De ideologie is zeer uiteenlopend en
de handelswijze is tegenstrijdig. Is de beweging nou voor de invoering van een islamitische
staat en geloofde ze in de soevereiniteit van God, of was de beweging een democratische,
pragmatische, modernistische beweging geworden die geen claim op de waarheid legde en
bereid was met andere partijen samen te werken? Door de Arabische Lente van 2011 kreeg
de MB de kans om de macht te grijpen maar dit zorgde er echter voor dat zij nimmer
ambivalent kon zijn en zij alle discrepanties moest oplossen. Zij moest keuzes maken, politieke
programma’s opstellen en kon zich niet langer achter vage populistische leuzen verschuilen
zoals “islam is de oplossing”. De ontwikkeling van de MB in de regio kwam in een
stroomversnelling doordat ze in 2011 aan verkiezingen mee moest doen en hiervoor politieke
partijen moest oprichten. Dit hoofdstuk eindigt bij de verkiezingen die in 2011 en 2012 werden
gehouden. Het volgende hoofdstuk gaat verder in op de regeerperiodes van de MB-partijen
en de ontwikkelingen na de verkiezingen.
In Tunesië werd de al-Nahda partij opgericht. Onder leiding van Rachid Ghannouchi
profileerde deze partij zich als gematigde post-islamistische partij en voerde zij
consensuspolitiek. Al-Nahda hield niet rigide vast aan de ideologie van de MB en stapte al
gauw af van plannen om de hoofddoek te verplichten, alcohol te verbieden of andere regels
van de shari’a in te voeren. Dit ging niet zonder slag of stoot. Het wordt duidelijk dat de postislamisering van al-Nahda hoogtepunten en dieptepunten kende maar dat zij snel gedwongen
was pragmatische keuzes te maken. Politieke machtsvorming ging boven ideologische
zuiverheid. Tijdens de verkiezingscampagne tot aan de vorming van een regering koos alNahda voor het volgen van consensuspolitiek en werkte zij samen met andere partijen. Omdat
Tunesië het eerste land was waar in 2011 een revolutie uitbrak wordt dit land als eerste
besproken in dit hoofdstuk.
In Egypte werd de Hizb al-Hurriyyah wa al-‘Adala (Partij voor Vrijheid en
Rechtvaardigheid, ook wel bekend als de Freedom and Justice Party, voortaan FJP) opgericht.
In het geboorteland van de MB bleef de FJP vasthouden aan haar islamistische karakter en
ging ze uit van de islam als totaal systeem. Alhoewel zij in haar verkiezingscampagne beloofde
te streven naar consensus ging zij al gauw over tot een meerderheidsstrategie en
alleenheerschappij. Zo had de FJP beloofd geen meerderheid in het parlement te ambiëren
en wilde ze geen eigen presidentskandidaat naar voren schuiven. Maar al gauw zorgde de
strijd met het leger, onder leiding van de Opperste Raad van de Strijdkrachten (oftewel
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Supreme Council of the Armed Forces, voortaan SCAF), ervoor dat de FJP zich sterker ging
profileren in de politiek en een meerderheidsstrategie toepaste. De FJP slaagde er in de eerste
vrij verkozen president af te leveren en leek lange tijd op koers een autoritair islamistisch
regime te creëren tot zij definitief verslagen werd door de SCAF.
De PGO in Libië koos ook voor een meerderheidsstrategie en probeerde met behulp
van milities en salafistische organisaties een meerderheid te krijgen in het parlement. In
tegenstelling tot de FJP in Egypte wist de PGO geen overwinning te behalen in de verkiezingen.
Daarbij wist zij niet goed samen te werken met andere politieke partijen zodat zij uiteindelijk
de strijd verloor van meer “liberalere” partijen. In het conservatieve Libië is geen enkele partij
echt liberaal maar sommige partijen kenmerkte zich wel door een meer liberaal
partijprogramma. De PGO kon geen concrete politieke en economische plannen bieden aan
het Libische volk, iets wat de liberalere partijen wel konden. Het verkiezingsprogramma van
de PGO draaide volledig om haar islamistische ideologie. In een conservatief Libië waar zelfs
de meest liberale partijen voorstander zijn van de invoering van de shari’a kon de PGO niet
opvallen.
In Marokko zag de PJD de kans schoon te profiteren van de Arabische Lente en de
parlementaire verkiezingen te winnen. De PJD was al jarenlang geïntegreerd in de
Marokkaanse politiek en had al jaren geleden een post-islamiseringsproces ingezet. De PJD
wist door haar post-islamistische identiteit, tolerante houding en pragmatische
compromisbereide consensuspolitiek een grote verkiezingsoverwinning te behalen. Door haar
democratische consensuspolitiek wist de PJD genoeg steun te krijgen van het volk. Zij ging
echter niet ver genoeg in haar samenwerking met andere politieke partijen om genoeg
draagvlak te creëren om daadwerkelijk weerstand te bieden aan de Marokkaanse monarchie
die ondanks de democratische hervormingen van de Arabische Lente nog zeer machtig was.
De PJD zag dit op tijd in en was daarom zeer pragmatisch en werkte juist samen met de
monarchie.
Door de successen van de MB in Tunesië, Egypte en Marokko en de sterke
aanwezigheid van de MB in Libië zag de MB haar kans schoon om zich ook te profileren in de
Syrische burgeroorlog. Met behulp van Qatar en Turkije werd de MB een belangrijke speler in
de oppositie van al-Assad. De Syrische burgeroorlog laat zien dat de Arabische Lente
onderdeel bleek te zijn van een geostrategische machtsstrijd tussen Iran, Saoedi-Arabië,
Qatar, Turkije, Rusland en de Verenigde Staten. Aan het eind van dit hoofdstuk wordt daarom
de machtsgreep van de MB in 2011 in geostrategisch perspectief gezet.

Tunesië
De Tunesische revolutie begon op 10 december 2010 met de zelfverbranding van Mohammed
Bouazizi. Deze actie zorgde voor een reeks protesten en demonstraties die uiteindelijk leidde
tot de afzetting van dictator Zine al-Abedine Ben Ali (1987-2011). Pas na de val van Ben Ali op
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14 januari 2011 begon al-Nahda zich te profileren in de Tunesische politiek. Op 1 maart werd
al-Nahda als politieke partij gelegaliseerd en na jaren van onderdrukking en marginalisatie
konden de islamisten zich weer legaal bewegen in de Tunesische samenleving. De leider van
al-Nahda, Rachid Ghannouchi, werd na jaren van ballingschap onthaald in Tunesië als een
rockster (Lynch, 2011). Desalniettemin waren de meningen verdeeld over de terugkeer van
al-Nahda. De islamisten werden namelijk gezien als een bedreiging voor de ontluikende
democratie (Piser, 2016). De Tunesische cultuur en maatschappij was zeer westers en seculier
georiënteerd en de elite was daarom bang liberale individuele vrijheden te verliezen door de
invoering van de shari’a. Het culturele landschap van Tunesië vroeg daarom niet om een
streng islamistisch beleid. Dus moest al-Nahda zich aanpassen en zette zij een postislamiseringsproces in. Het sleutelwoord van al-Nahda’s verkiezingscampagne werd daarom
“consensus” (McCarthy, 2019) en benadrukte zij de noodzaak om een breed maatschappelijk
draagvlak te creëren bij het nemen van belangrijke politieke beslissingen (Lynch, 2011). AlNahda beloofde zodoende om liberale individuele vrijheden in stand te houden zoals het
drinken van alcohol en het dragen van een bikini. Dit was niet alleen belangrijk voor de
Tunesische elite maar ook voor het toerisme dat een belangrijke economische sector was in
Tunesië. Al-Nahda had zich in rap tempo ontwikkeld tot een democratie-omarmende liberale
post-islamistische partij.
Al-Nahda wist grote delen van de bevolking te overtuigen van haar gematigde visie
door een directe dialoog met de mensen aan te gaan (Churchill, 2011). Zij voerde geen
campagne via de media of advertenties maar ging het gesprek aan met het volk door
bijeenkomsten te organiseren en door het hele land partijkantoren op te richten. Al-Nahda
onderscheidde zich verder van haar concurrenten door niet alleen bijeenkomsten te
organiseren in grote steden maar ook in kleine dorpen. Haar populariteit dankte ze aan haar
populisme en de nauwe banden die ze met het volk onderhield (Rohr, 2011). Zij wist
verschillende groepen en klassen van de samenleving aan te spreken door tamelijk vaag te
blijven in haar ideologie (Churchill, 2011) en geen radicale uitspraken te doen zoals het dreigen
met de invoering van de shari’a. Het kan daarom gesteld worden dat de ambivalentie van alNahda’s ideologie in dit geval positief uitpakte. Conservatieve moslims keken vooral naar alNahda voor het garanderen van een sterkere aanwezigheid van de islam in het openbare
leven. De gematigde, beter opgeleide moslim die tot de middenklasse behoorde voelde zich
aangetrokken tot al-Nahda vanwege haar islamitische moraal en de nadruk op hard werken,
eerlijkheid, anti-corruptiebeleid en pro-kapitalistische houding. De meer seculiere culturele
moslim was vooral blij met al-Nahda’s belofte om de shari’a niet in te voeren. Het aanspreken
van deze verschillende groepen droeg echter niet bij tot een grotere helderheid over haar
politieke programma (Kirkpatrick, 2011). In andere gevallen werkte de ambivalentie van alNahda’s politieke programma haar tegen. In het veelal seculiere en westers georiënteerde
Tunesië moest vooral de gematigde kiezer overtuigd worden. Ghannouchi benadrukte
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daarom herhaaldelijk tijdens de verkiezingscampagne dat al-Nahda geen religieuze partij is.
Andere leiders van al-Nahda claimden echter dat de ze de partij van God was en werd de
Koran vaak gereciteerd tijdens bijeenkomsten. Dit toont aan dat alhoewel al-Nahda wel
degelijk gematigd was geraakt er nog genoeg interne verdeeldheid was die ervoor zorgde dat
het post-islamiseringsproces niet zonder slag of stoot ging.
Doordat al-Nahda beloofde de shari’a niet in te voeren, zich niet rigide bleef
vasthouden aan haar islamistische identiteit en zij zich ontwikkelde tot een moderne postislamistische
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parlementsverkiezingen. Ondanks de overwinning bleef de visie van al-Nahda zeer ambigu en
bleef zij worstelen met de eigen identiteit. De nieuwe regering onder leiding van al-Nahda
moest veel concessies doen om de steun van het Tunesische volk te houden en niet gezien te
worden als repressief regime. Alhoewel de regeerperiode van al-Nahda zijn pieken en dalen
had zorgde de consensuspolitiek en de pragmatische aanpak van al-Nahda ervoor dat zij
langdurig aan de macht bleef.

Egypte
De val van Ben Ali in Tunesië zorgde voor het ontstaan van een revolutie in Egypte. Op 25
januari werd de eerste demonstratie gehouden tegen het regime van dictator Hosni Mubarak
(1981-2011). Duizenden jongeren kwamen bijeen op het Tahrir plein om Mubarak ten val te
brengen. De houding van de MB jegens de protesten was enigszins halfslachtig (Trager, 2016,
p. 19-25). Enerzijds zag de MB de protesten als een mogelijkheid om haar eigen macht te
vergroten, anderzijds was zij bang dat zijzelf het eerste doelwit zou worden van Mubarak als
de protesten uitmondden in grootschalige opstanden. Deze ambivalente houding was ook
terug te voeren op de interne verdeeldheid, politieke problemen en economische verliezen
die de Egyptische MB al jaren parten speelden (Tadros, 2011). De MB durfde zich daarom niet
volledig te committeren aan de revolutie en bleef lange tijd louter vragen om democratische
hervormingen. Zij was bang haar enorme maatschappelijke invloed en economische belangen
te verspelen als ze zich achter de demonstraties zou stellen en het regime van Mubarak de
MB zou verbieden (Trager, 2016. P. 19). Nadat op 28 januari nieuwe demonstraties plaats
hadden gevonden committeerde de MB zich volledig aan de revolutie. Nimmer riep zij op tot
hervormingen maar vroeg zij om het aftreden van Mubarak (Trager, 2016, p. 28-29). Op 11
februari werd Mubarak afgezet door de SCAF (de zeer machtige legerleiding van Egypte) die
de macht overnam tot er een nieuwe president was verkozen. Door het sterke presidentiële
systeem in Egypte had de SCAF verregaande macht en dreigde een nieuwe militaire dictatuur.4

De drie dictators, Nasser, Sadat en Mubarak, die Egypte heeft gehad sinds 1952 zijn allemaal afkomstig uit het
leger.
4
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De MB trachtte de macht van de SCAF te doorbreken en ondanks dat zij claimden geen
meerderheid in het parlement te willen en geen presidentskandidaat naar voren zou schuiven
voerde de MB al gauw een meerderheidsstrategie. Voor de verkiezingen werd een politieke
partij opgericht, de FJP (Freedom and Justice Party), die sterk bleef vasthouden aan de
islamistische ideologie van de MB (Trager, 2016, p. 55). Waar al-Nahda overging op
consensuspolitiek en een pragmatische politiek voerde, bleef de FJP vasthouden aan haar
oude rigide en islamistische ideologie. Haar verkiezingscampagne baseerde zich op de
invoering van de shari’a en haar primaire doel was om de conservatieve islamitische normen
en waarden in de individuele levens en de maatschappij te versterken en te handhaven (alAnani, 2011). Desalniettemin probeerde zij haar tegenstanders gerust te stellen dat ze niet de
macht wilde grijpen met haar leus “participatie geen dominantie”. De FJP won 37,6 procent
van de stemmen in de parlementaire verkiezingen van 2011-12. Zij wilde echter de absolute
meerderheid verkrijgen in het parlement om sterker te staan tegenover de macht van de SCAF
en ging daarvoor een alliantie aan met de streng orthodoxe Nour Partij die net als de FJP
pleitte voor de invoering van de shari’a. De samenwerking tussen de FJP en de Nour Partij is
hét teken dat de MB een meerderheidsstrategie nastreefde in Egypte. Zij werkte louter samen
met een partij die ze konden domineren.
Ondanks de absolute meerderheid in het parlement had de MB nauwelijks politieke
macht in Egypte waar alle macht lag bij de president. Deze functie werd sinds het afzetten van
Mubarak ingevuld door de SCAF en om hun macht te doorbreken begon de MB nog meer haar
leus “participatie geen dominantie” geweld aan te doen. De presidentskandidaat van de FJP
werd Mohammed Morsi die het op moest nemen tegen de militair Ahmed Shafiq. De
presidentsverkiezing van juni 2012 won Morsi en de MB had hierdoor naast de absolute
meerderheid in het parlement ook het presidentschap in handen. De meerderheidsstrategie
van de MB pakte voor nu goed uit.
Morsi had vooral gewonnen omdat het volk de macht van de SCAF wilde inperken
(Pargeter, 2016, p. 29). Na decennia van militaire regimes wilde het volk daadwerkelijke
verandering en de MB was de enige serieuze optie daarvoor. Een onderzoek van het PEWonderzoekscentrum toont aan dat 66 procent van het Egyptische volk een prominente plek
voor de islam in de samenleving wilde (Bell, 2012). Het Egyptische volk werd tevens de vraag
voorgelegd of zij liever de staatsinrichting van het conservatieve Saoedi-Arabië of het
seculiere Turkije wilde hebben. Een meerderheid van 61 procent stemde voor het Saoedische
model. Daarbij wilde 60 procent van het volk dat de Egyptische wetgeving gebaseerd zou zijn
op de Koran. Het islamistische karakter van de MB was daarom zeer aantrekkelijk. Dit toont
aan dat de FJP opereerde in een totaal andere omgeving dan al-Nahda. Het seculiere Tunesië
vroeg om gematigde partijen en zodoende ontwikkelde al-Nahda zich tot post-islamistische
partij. Egypte was totaal niet zo seculier als Tunesië en dus kon de FJP zich blijven profileren
als islamistische partij.
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Libië
Ten tijde van het regime van Muammar Khaddafi (1969-2011) was de MB een verboden
organisatie en werd zij hardhandig vervolgd. Het resultaat van deze turbulente geschiedenis
was dat de MB in Libië, net zoals al-Nahda in Tunesië, haar organisatie volledig opnieuw moest
opbouwen in 2011. Toen opstanden uitbraken in Libië bleek de MB net zo voorzichtig en
ambivalent als in Egypte. Enerzijds steeg zij boven zichzelf uit door zich op te werpen als
belangrijke gesprekspartner van het regime (Pargeter, 2016, p. 79). Prominente Moslim
Broeders zoals Abdelrazzak al-Aradi en Mohammed Aqeel voerden in eerste instantie
gesprekken met het regime en vroegen om hervormingen die zouden leiden tot meer politieke
vrijheid voor de Libische burgers. Zo wilde zij dat de staat ruimte liet voor het oprichten van
NGO’s en oppositiepartijen. Anderzijds vloog een prominent MB-lid, Alamin Belhaj, al gauw
naar Qatar om te vragen voor financiële en militaire steun voor de oppositie. Deze steun kwam
er en een uitgebreid wapenhandel netwerk werd ontwikkeld tussen het emiraat en de milities
die gesteund werden door de MB. Een ander lid, Mohammed Abdulmalek, verklaarde dat de
MB nu daadwerkelijk dacht aan een machtsgreep in Libië (Pargeter, 2016, p. 80).
Tijdens de revolutie wilde de MB de volledige macht te grijpen en probeerde hiervoor
een meerderheid te creëren in de Libische oppositie. De MB sloot hiervoor allianties met twee
belangrijke milities. Ten eerste werd samengewerkt met de Martelaren van 17 Februari
Brigade die werd geleid door de oud-Minister van Defensie Fawzi Abu Katif (Pargeter, 2012,
p. 81). Ten tweede sloot de MB een verbond met de Misurata stam en zijn militie (Sadiki,
2012). Libië is opgedeeld in 140 verschillende stammen waarvan de Misurata stam een van de
grootste is. Doordat ook de Misurata stam brak met het regime en de kant koos van de MB
wist de MB zich te onderscheiden in een land waar civiele organisaties decennialang waren
verboden (Trauthig, 2018). De zwakke maar wijdvertakte clandestiene netwerken van de MB
hebben hun vruchten afgeworpen en de allianties met de Misurata stam en de Martelaren
van 17 Februari Brigade bleken doorslaggevend en zorgde voor de dominantie van de MB. Dit
is toonaangevend bewijs dat de Libische MB een meerderheidsstrategie toepaste.
Ondanks de overheersende rol van de MB in de revolutie werd zij in eerste instantie
uitgesloten van de in maart 2011 opgerichte Nationale Transitie Coalitie (NTC). De NTC was
een seculiere, liberale en prowesterse politieke instantie die voor een stabiele machtstransitie
moest zorgen. Doordat de NTC de MB niet opnam in de transitieregering had dit politieke
orgaan echter weinig draagvlak (Pargeter, 2016, p. 84). In mei 2011 werd de MB daarom
toegevoegd aan de NTC en verkregen haar leden belangrijke posities binnen de
transitieregering. Zij leverde de minister van Economie en de minister van Religieuze Zaken af
waardoor ze haar macht versterkte. Daarbij wist de MB op nationaal en lokaal niveau te
profiteren van deze deelname aan de NTC. De MB veroverde namelijk een meerderheid in de
stadsraden van Benghazi en Misrata, twee van de belangrijkste steden in Libië. Doordat zij een
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meerderheid had vergaard in deze stadsraden en de meerderheid die zij had in de Libische
oppositie wist de MB een belangrijke rol te spelen in de uitvaardiging van de Grondwet
Verklaring op 3 augustus 2011. Hierin werd gesteld dat er na het afzetten van Khaddafi een
Nationaal Generaal Congres gevormd zou worden waarin alle lokale stadsraden in
vertegenwoordigd zouden worden. De MB wist zich hierdoor in het centrum van de macht te
manoeuvreren (Pargeter, 2016, p. 84). Mede door inmenging van de NAVO en de VN werd
Khaddafi op 20 oktober 2011 gedood.
Na de dood van Khaddafi werden de eerste vrije verkiezingen in Libië uitgeschreven
waaraan ook de MB meedeed. In november hield zij haar eerste publieke bijeenkomst in
Benghazi en sprak zij zich openlijk uit voor het invoeren van een democratie net als de
Tunesische en Egyptische broederpartijen. Zij keek ernaar uit een islamistisch blok te creëren
in het noorden van Afrika. Net als de al-Nahda partij stelde de Libische MB dat zij openstond
voor samenwerking met andere politieke partijen. Dit is echter geen teken van
consensuspolitiek of post-islamisering van de Libische MB. In het conservatieve Libië zou deze
samenwerking geen ideologie-overstijgende coalitie opleveren. Tevens bleek de Libische MB
helemaal niet open te staan voor samenwerking. Direct na de verkiezingen probeerde zij op
ondemocratische wijze namelijk de volledige macht te grijpen.
De MB richtte in maart 2012 een politieke partij op in Libië genaamd de Hizb al-‘Adala
wa al-Bina (Partij voor Gerechtigheid en Opbouw, voortaan PGO). De partij werd geleid door
Mohammed Sawan en richtte ze 25 verschillende partijkantoren op in het hele land om zo een
breed draagvlak te creëren onder de bevolking. De PGO bleef rigide vasthouden aan het
islamistisch gedachtegoed en wilde de shari’a invoeren in Libië. De invoering van de shari’a is
echter geen heikel punt in Libië, zelfs de meer liberale partijen waren voorstanders van de
implementatie van de shari’a (Pargeter, 2016, p. 91). De PGO kon zich daarom niet
onderscheiden in het conservatieve Libië. Het islamisme van de PGO werd overmeesterd door
de conservatievere salafistische en jihadistische partijen. Naast dit religieuze probleem was er
een groot gebrek aan sociale en politieke expertise binnen de partij en een notoire
geschiedenis van geheimzinnigheid en geweld (al-Gomati, 2014). Doordat de PGO zich niet
had ontwikkeld tot een post-islamistische partij wist ze geen concrete politieke en
economische plannen te ontwikkelen. De MB werd daarbij gewantrouwd door de bevolking
die meer belang hecht aan de eigen stam dan politieke ideologieën en tevens door Khaddafi
jarenlang was opgezet tegen de MB (Trauthig, 2018).
Het grootste probleem van de PGO was dat ze geen echt politiek programma had
ontwikkeld, wat de liberalere Alliantie van Nationale Strijdkrachten (National Forces Alliance,
voortaan NFA) wel had gedaan. Had de PGO zich ontwikkeld tot een post-islamistische partij
dan had zij misschien beter weerstand kunnen bieden aan de NFA. De NFA onder leiding van
Mahmoud Jibril bood de Libische bevolking naast een islamitische identiteit ook praktische
oplossingen voor politieke, economische en maatschappelijke problemen en was daarom alles
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wat de MB pretendeerde te zijn en meer (al-Gomati, 2014). Jibril was een vroom moslim mét
een politieke en economische visie en ervaring in de Libische politiek die hij had opgedaan als
Minister van Buitenlandse Zaken in de NTC en hoge ambtenaar in het regime van Khaddafi.
Sawan, de leider van de PGO, daarentegen was een onbekende voor de Libische bevolking
doordat hij jarenlang in ballingschap had geleefd tijdens het regime van Khaddafi en was
nauwelijks charismatisch te noemen. Dit alles resulteerde in een uitermate teleurstellend
resultaat voor de PGO in de parlementsverkiezingen van 2012. Van de 200 zetels in het
Libische parlement waren 80 zetels gereserveerd voor politieke partijen, de andere 120 zetels
waren weggelegd voor individuele kandidaten. Van de 80 beschikbare zetels won de PGO er
maar 17 en werd de NFA de grote winnaar met 39 zetels. Door het verlies in de verkiezingen
stapte de PGO weer af van haar toch al zwakke steun voor democratie en streefde ze ernaar
alsnog een meerderheid te vergaren in de regering door haar tegenstanders uit te schakelen.
Ondanks het verlies in de verkiezingen was de MB wel degelijk een belangrijke speler in de
Libische politiek en voor verkiezingswinnaar NFA een geduchte tegenstander bleef.

Marokko
De Arabische Lente in Marokko brak uit op 20 februari 2011. De grootschalige volksbeweging
die politieke hervormingen eiste noemde zich daarom de 20 Februari Beweging. De centrale
eis van de beweging was de transformatie van Marokko’s politieke systeem in een
constitutionele monarchie. Door de enorme macht van de monarchie en de Makhzen, het
aan de koning gelieerde staatsapparaat, durfde de MB niet deel te nemen aan de
demonstraties. Desondanks was de 20 Februari Beweging succesvol. Al op 9 maart 2011
kondigde Koning Mohammed VI aan dat hij een nieuwe grondwet zou laten schrijven. De
nieuwe grondwet werd ontwikkeld door een koninklijke raad en werd op 1 juli door het volk
goedgekeurd middels een referendum. De nieuwe grondwet voerde een aantal belangrijke
veranderingen door (Hissouf, 2016). Het stelde vast dat de premier, die door de koning werd
aangesteld, moest voortkomen uit de grootste partij in het parlement. Dit was voor 2011 niet
het geval waardoor de koning altijd de volledige vrijheid had in het aanstellen van de premier
en zodoende grote invloed kon uitoefenen op de regering. De koning koos ervoor om de PJD
(Parti de la Justice et Développement) nooit op te nemen in de regering ook al had zij de
parlementsverkiezingen gewonnen. De PJD werd namelijk gezien als een bedreiging voor de
macht van de monarchie (Yildirim, 2018). Door de invoering van een nieuwe grondwet had de
PJD nu de kans om, als zij een verkiezingsoverwinning zou boeken, toe te treden tot de
regering.
Er zijn echter wel kanttekeningen te plaatsen bij de doorgevoerde hervorming (Sater,
2011). De Marokkaanse monarchie heeft al vaker hervormingen doorgevoerd maar tot een
echte machtsverschuiving heeft het nooit geleid. Voorgaande hervormingen hebben de
monarchie juist alleen maar sterker gemaakt. Alhoewel de inclusie van politieke partijen het
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regime in Marokko democratisch doet lijken worden zij louter gebruikt als zondebok. Het is
de koning die beleid voert maar zodra er onvrede over dit beleid is geeft de koning de schuld
aan de politieke partijen.
In tegenstelling tot Tunesië, Egypte en Libië waren parlementaire verkiezingen in
Marokko niks nieuws. De PJD was al jaren een van de meest populaire partijen en wist ook in
2011 de bevolking te overtuigen. Zij won 22,8 procent van de stemmen, bijna twee keer zoveel
als de Istiqlal Partij, die tweede werd met 11,9 procent van de stemmen. De overwinning van
de PJD zorgde echter niet voor een absolute meerderheid wat zij ook niet nastreefde. In
tegenstelling tot de FJP in Egypte volgde de PJD geen meerderheidsstrategie maar voerde zij
consensuspolitiek. De PJD was altijd een partij geweest die tegenwicht bood aan de monarchie
maar altijd openstond voor samenwerking en loyaal bleef aan de koning (The Economist,
2011). Alhoewel de PJD kritiek had op de status quo en de corruptie van de monarchie en de
Makzhen, werkte zij goed samen met de monarchie ook al kwam dit niet overeen met haar
eigen visie. Daarbij heeft de PJD, in tegenstelling tot de FJP in Egypte en de MB in Libië, nooit
de ambitie geuit om de totale macht over te nemen door de koning af te zetten. Dit is
kenmerkend voor de pragmatische consensuspolitiek die zij voerde. Zij had ervoor kunnen
kiezen om net als de PGO of de FJP het momentum van de Arabische Lente te gebruiken om
de volledige macht te grijpen en een islamitische staat te creëren maar koos ervoor om te
werken binnen het democratische proces en de liberale samenleving in stand te houden.
Daarbij wilde zij al helemaal niet de shari’a invoeren. De PJD was namelijk, zoals gezegd, vanaf
de jaren 2000 geleidelijk aan al afgestapt van het islamistische gedachtegoed van de MB en
had zich ontwikkeld tot post-islamistische partij (Wegner & Pellicer, 2009). De gunstige
verkiezingsuitslag voor de PJD was vooral te danken aan haar deugdelijke, onkreukbare imago
(BBC, 2011) en haar succesvolle campagne tegen corruptie (al-Yaakoubi & Markey, 2016).
Koning Mohammed VI kon daarom na de verkiezing niet anders doen dan Abdelillah
Benkirane, de politieke leider van de PJD, aan te stellen als premier. Hij vormde een ideologieoverstijgende coalitie en creëerde hiermee voldoende draagvlak om langdurig te kunnen
regeren.

Syrië en de globalisering van de machtsgreep
De ontwikkelingen in Noord-Afrika tijdens de Arabische Lente van 2011 gaf het Syrische volk
de motivatie een eigen revolutie te ontketenen (al-Om in Sadiki, 2014). De revolutie mondde
uit in een gruwelijke burgeroorlog die nog steeds bezig is waarin verschillende milities,
organisaties en landen naast elkaar strijden tegen President Bashar al-Assad maar vooral ook
tegen elkaar strijden. Er is nauwelijks eenheid binnen de Syrische oppositie mede door de
inmenging van internationale politieke actoren zoals Saoedi-Arabië, Qatar, Turkije en Iran. Om
enige eenheid te creëren binnen de Syrische oppositie werden Lokale Coördinatie Comités
(voortaan LCC) gevormd. De LCC’s probeerden de oppositiegroepen enigszins gecoördineerd
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te laten samenwerken maar slaagde daar nauwelijks in vanwege een gebrek aan draagvlak.
De MB vormde samen met verschillende LCC’s en de Damascus Declaratie (een Syrische
oppositiegroep die al bestond sinds 2005) in augustus 2011 de Syrische Nationale Raad (SNR).
In navolging van de groeiende macht van de MB in Noord-Afrika kwam nu ook de Levant onder
invloed van de MB. De opkomst van de Syrische MB werd lange tijd positief beoordeeld omdat
ze recente successen had geboekt in Noord-Afrika (Lefevre, 2013). Hierdoor had zij een sterke
reputatie opgebouwd in de regio. De reputatie van de MB als belangrijkste oppositiegroep van
het Ba’ath regime dateert van de opstand in Hama in 1982. Daarnaast was de MB
kapitaalkrachtig en zorgde zij voor de steun van Turkije en Qatar aan de Syrische oppositie.
Net als in Egypte en Libië beschouwde de Syrische MB de opstand als een kans de
macht te grijpen in Syrië. Zij trachtte dit niet te doen door een ideologie overstijgende coalitie
te vormen maar werkte louter samen met ideologisch verwante partijen. De SNR werd
opgericht in Istanbul en was een poging van de MB om samen met de Turkse President
Erdogan haar invloed op de Syrische burgeroorlog te vergroten. Door de steun van de Turkse
president wist de MB de leiding te nemen over de SNR en infiltreerde haar leden verschillende
LCC’s en de Damascus Declaratie (Hassan, 2013). Waar de LCC en DD in eerste instantie
weerstand leken te bieden aan de MB werden ook deze facties sterk beïnvloed door de
islamisten. Desalniettemin werd de SNR nooit een brede coalitie. De MB had geen hechte
banden meer met de Syrische bevolking nadat zij al drie decennia verbannen was uit Syrië. Zij
kon daarom geen steun vinden bij de meerderheid van het volk. Daarbij mislukte de
meerderheidsstrategie van de MB toen zij probeerden allianties te smeden met een groot
aantal Syrische milities zoals het Vrije Syrische Leger (Philips, 2016, p. 113-114), de Tawhied
Brigade en de Farouq Brigade (Hassan, 2013). De Tawhied Brigade en de Farouq Brigade
hadden sterkere banden met andere organisaties zoals al-Nusra, de Syrische afdeling van alQaida, en later met ISIS (Islamitische Staat in Irak en Syrië) en de VSL brak de banden met de
MB om zo meer steun te krijgen uit het westen die het nog steeds niet aandurfden om met
de MB samen te werken.
Door het mislukken van de SNR greep Qatar in en haalde ook zij haar banden aan met
de MB om invloed uit te oefenen op de Syrische burgeroorlog en haar macht in de regio te
vergroten (Blanga, 2017). In november 2012 werd in Doha de Nationale Coalitie voor Syrische
Revolutionaire en Oppositie Krachten (voortaan Coalitie) opgericht. De SNR werd opgenomen
in de Coalitie en de MB werd ook in deze politieke organisatie de leidende partij (Blanga,
2017). De banden tussen de Coalitie en de VSL werden in de loop van de tijd versterkt.
Zoals gezegd steunden Qatar en Turkije de MB in de Syrische burgeroorlog en door de
verkiezingsoverwinningen van de MB in Noord-Afrika zagen deze twee landen de kans om via
de MB hun eigen invloed in de regio te vergroten. De Arabische Lente was de perfecte
mogelijkheid voor Qatar om haar regionale macht verder uit te breiden. De relatie tussen
Qatar en de MB was sterk vanwege de belangrijke rol die de MB had gespeeld in de opbouw
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van de Qatarese staat en de belangrijke rol van Yusuf al-Qaradawi bij al-Jazeera als “tv-sheikh”
(global mufti). De relatie tussen Qatar en de MB is echter tweezijdig. Enerzijds ziet Qatar de
MB als een ideologische rivaal omdat het wahhabisme5 van Qatar ideologisch gezien niet is te
verenigen met het islamisme van de MB (Baskan, 2016, p. 111-113). Anderzijds is de relatie
met de MB vooral pragmatisch (Roberts, 2014). Alhoewel er ideologische verschillen zijn
wordt de MB vooral gebruikt als middel om de regionale macht van Qatar te vergroten. Het
islamisme is namelijk een populairdere ideologie dan het wahhabisme. De verschillende
vertakkingen van de MB in de regio werden in hun machtsgreep daarom sterk gesteund door
het emiraat. De Qatarese steun voor de MB is terug te zien in de miljoeneninvesteringen van
Qatar in bijvoorbeeld Tunesië en Egypte. Het Qatarese Fonds voor Ontwikkeling investeert
miljoenen in de Tunesische banenmarkt (welke industrie wordt niet duidelijk) om duizenden
banen te creëren voor de ontevreden jongeren (website van Qatar Fund for Development,
datum onbekend). Daarnaast investeert de Qatarese al-Majda groep 200 miljoen dollar in
Tunesië om het toerisme te bevorderen (United News of India, 2018). Qatar staat met deze
investeringen bovenaan de lijst met grootste buitenlandse investeerders in Tunesië. De
investeringen in Egypte waren nog groter. Gesproken wordt van 18 miljard dollar aan
investeringen om de sociaaleconomische problemen in het land en de werkeloosheid aan te
pakken (al-Qassemi, 2014). Tevens is de rol van al-Jazeera als propagandamachine bij het
ondersteunen van de MB tijdens haar machtsgreep niet te onderschatten (Morsy, 2013).
Vanaf het begin van de Arabische Lente steunde al-Jazeera alle volksopstanden en verspreidde
ze de ideologie van de MB. Een groot nadeel van deze steun is dat Qatar het ambivalente
karakter van de MB verder versterkte omdat Qatar zelf moeilijk als democratisch land
beschouwd kan worden (Baskan, 2016, p. 113). De steun van Qatar voor de MB werkte
daarom ook averechts. Er was grote angst bij de bevolking in de regio dat de MB eenzelfde
autoritair regime als in Qatar wilde vestigen na de revoluties.
De MB was tevens enorm belangrijk voor Turkije. Waar Qatar miljarden kon uit geven
die het land verdient met de gaswinning kon Turkije alleen ideologische en diplomatieke steun
bieden. De MB werd tijdens de Arabische Lente door Erdogan gebruikt om de Turkse
invloedsfeer uit te breiden. De Turkse steun voor de MB wordt onder andere duidelijk aan de
hand van het Verdrag van Vriendschap en Samenwerking dat getekend werd door Tunesië en
Turkije op 15 september 2011 (Turkse staat op mfa.gov.tr, datum onbekend). Het verdrag
mondde uit in een intensieve samenwerking tussen de twee landen op het gebied van
defensie, economie, politiek, wetenschap en technologie. Daarnaast leende Egypte één
miljard dollar van Turkije in 2012 (Reuters, 2012) en werd het toerisme in Egypte gestimuleerd
door Turkse media (Pargeter, 2016, p. 41). Erdogan was daarnaast een van de eerste
buitenlandse staatshoofden die een officieel bezoek bracht aan Egypte tijdens het
Het wahhabisme is een extreem conservatieve stroming van de soennitische islam en is de leidende ideologie
van Qatar en Saoedi-Arabië.
5
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presidentschap van Morsi (Kotan, 2017). In 2012 verbleef Erdogan samen met de Emir van
Qatar in Egypte. De drie staatshoofden vergaderden hier uitvoerig over hun plannen voor het
creëren van een islamistische halvemaan. Alhoewel Erdogan in eerste instantie zijn
vriendschap met al-Assad wilde behouden koos hij er vanaf augustus 2011 voor om de
oppositie in Syrië te steunen en een machtsovername van de MB in de regio te bevorderen
(Philips, 2016, p. 34-36). De Syrische oppositie onder leiding van de MB kreeg zendtijd in de
Turkse media en de wapentoevoer naar Syrische pro-MB milities liep veelal via Turkije
(Gurpinar, 2015).
Vanwege de goede relaties van Qatar en Turkije met Iran werd de relatie tussen de MB
en Iran ook steeds sterker. Qatar had een goede relatie met Iran omdat beiden landen een
gasveld in de Perzische Golf delen, zij hierdoor samen grote economische belangen hebben
en zij daardoor ook belangrijke partners van elkaar zijn in de geostrategische politiek (Baskan,
2016, p. 51-52; Philips, 2016, p. 37-39). Turkije had goede banden met Iran vanwege hun
gedeelde belangen in de Koerdische kwestie. Zowel Iran als Turkije hebben een Koerdische
bevolking die al jaren onafhankelijkheid zoekt en beide staten hebben daarom toenadering
tot elkaar gezocht. De MB zelf had tevens al tijden goede banden met Iran. Al jaren steunt Iran
namelijk de Palestijnse MB-afdeling Hamas in hun strijd tegen Israël. Om de relatie met Iran
te verstevigen en daarmee de machtsgreep te consolideren bracht Mohammed Morsi na zijn
verkiezingsoverwinning snel een bezoek aan Iran om de banden met dit land te verstevigen
(George & Awad, 2012). Morsi wilde de relatie met Iran versterken om een strategische balans
te creëren in de regio. Het is daarnaast niet ondenkbaar dat Iran de relatie met Morsi wilde
versterken om de macht van de SCAF in te perken. De SCAF heeft al decennialang sterke
banden met de Verenigde Staten door wapenhandel en gezamenlijke trainingsmissies. Door
de macht van de SCAF aan banden te leggen door de Egyptische MB te steunen zou ook de
invloed van de Verenigde Staten in Egypte en daarmee de regio afnemen.
Dit alles toont aan dat de machtsgreep van de MB in 2011 niet losgezien kan worden
van geostrategische machtspellen die uitgevochten werden door Qatar, Turkije en Iran. De
steun van deze drie landen zorgden ervoor dat het er voor even op leek dat de MB haar macht
zou kunnen uitbreiden en consolideren. Niets bleek minder waar.

Conclusie
Wat in dit hoofdstuk in ieder geval duidelijk moet zijn geworden is dat de macht van de MB
halverwege 2012 door de verkiezingsoverwinningen in Noord-Afrika en de steun uit Qatar en
Turkije op een hoogtepunt was beland. Ofwel door consensuspolitiek ofwel door een
meerderheidsstrategie wisten de MB-partijen een overwinning te behalen in bijna alle
parlementsverkiezingen. Al-Nahda voerde vanaf het begin van haar verkiezingscampagne
consensuspolitiek en won daarmee een leidende rol in de coalitieregering. De Egyptische FJP
voerde een meerderheidsstrategie ondanks kortstondige beloftes voor samenwerking en
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consensus. De Libische MB voerde tijdens de revolutie (die veel langer duurde dan in Tunesië
en Egypte) een meerderheidsstrategie door allianties te smeden met twee van de grootste
milities. Tijdens de verkiezingscampagne pretendeerde de PGO echter te willen samenwerken
met andere politieke partijen maar toen zij verloor in de verkiezingen stapte zij weer af van
consensuspolitiek en trachtte ze alsnog een meerderheid te behalen in de regering. De
Marokkaanse PJD voerde net als al-Nahda consensuspolitiek doordat zij al jaren was
geïntegreerd in de Marokkaanse politiek en kon ze zich goed aanpassen aan de nieuwe
politieke situatie door samen te werken met andere partijen in een coalitie. Het valt tevens
op dat de PJD en al-Nahda nooit hebben gepleit voor de invoering van de shari’a. In
respectievelijk Marokko en Tunesië was geen plek voor islamisme en dus hebben zij zich
ontwikkeld tot post-islamistische partijen. De PGO en de FJP pleitte daarentegen wel voor de
invoering van de shari’a. Omdat respectievelijk Libië en Egypte veel conservatiever van aard
zijn was dit geen verkeerde keuze maar een gebrek aan concrete politieke plannen brak hun
uiteindelijk op.
In het volgende hoofdstuk zal ik aantonen dat de partijen die een consensuspolitiek hebben
nagestreefd het meest succesvol zijn geweest in het behouden van hun macht. De partijen die
een meerderheidsstrategie toepasten en eenzijdig de macht probeerden te grijpen zijn vanaf
de herfst van 2012 het slachtoffer geworden militaire machtsgrepen. Zelfs met de hulp van
Qatar, Turkije en Iran kon de MB niet de islamistische halvemaan creëren die het zo graag
wilde.
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Hoofdstuk 3:
De val van de Moslim Broederschap na de Arabische Lente
Na de parlementaire en presidentsverkiezingen van 2011-12 wist de MB zich in het
midden van de Noord-Afrikaanse politiek te manoeuvreren. In Egypte wist de FJP de eerste
vrij verkozen president van het land af te leveren en had het een absolute meerderheid in het
parlement door de samenwerking met de Nour Partij. Mohammed Morsi’s verkiezing
betekende echter niet dat de FJP rustig kon gaan regeren. Ondanks het verlies in de
presidentsverkiezingen was het leger, vertegenwoordigd door de SCAF, nog steeds enorm
machtig in Egypte. Enerzijds probeerde Morsi de SCAF te vriend te houden door ze te
integreren in de regering. Anderzijds ging Morsi openlijk de strijd aan met de SCAF door
belangrijke militairen te ontslaan en het veiligheidsapparaat te zuiveren. Deze tweeslachtige
houding zorgde ervoor dat Morsi van twee kanten werd aangevallen. De SCAF probeerde zich
te verzetten tegen de zuivering van het veiligheidsapparaat en de bevolking vroeg Morsi om
nog harder op te treden tegen het leger. Morsi kon zich uiteindelijk niet volledig committeren
aan één aanpak en werd daarom in juli 2013 afgezet door de SCAF. Tevens had de FJP zich niet
ontwikkeld tot post-islamistische partij en bleef zij vasthouden aan het islamisme. Vanaf april
2013 kwamen civiele organisaties in opstand tegen de plannen van de FJP om de shari’a in te
voeren. Hoe belangrijk de rol van Egypte is in de regio bleek uit de weerslag van deze
gebeurtenissen in de gehele regio. Toen Morsi’s macht op zijn hoogtepunt was aan het einde
van 2012 werden de posities van de PGO, al-Nahda en de PJD versterkt, maar vanaf het
moment dat Morsi werd afgezet raakten deze partijen ook ernstig verzwakt. Dit is ook niet
verwonderlijk. Egypte is het grootste land in de regio met 95 miljoen mensen. Bovendien is
Egypte het geboorteland van de MB. Alle ogen waren daarom gericht op Egypte en wordt
daarom in dit hoofdstuk als eerste behandeld.
Na de val van Morsi te hebben behandeld wordt Libië onderzocht. Zoals in het vorige
hoofdstuk duidelijk is geworden was de PGO in Libië niet de grootste partij geworden. De PGO
voerde daarom een meerderheidsstrategie en probeerde haar politieke vijanden te verslaan
door de implementatie van de Politieke Isolatie Wet (voortaan PIW). De PIW was de manier
voor de MB in samenwerking met de Misurata stam om haar politieke vijanden uit te sluiten
van de politiek. Zij trachtte haar tegenstanders te vervangen met islamisten. Dit toont aan dat
de PGO net als de FJP vast bleef houden aan het islamisme. Alhoewel de PGO in eerste
instantie successen boekte met de PIW werd ze uiteindelijk alsnog slachtoffer van de
aanhoudende burgeroorlog in Libië die door de campagne van Generaal Haftar was verergerd.
In tegenstelling tot Egypte wist al-Nahda in Tunesië geen absolute meerderheid te
vergaren en moest het samenwerken met andere politieke partijen. Dit zorgde ervoor dat alNahda zich ontwikkelde tot post-islamistische partij en haar pragmatische consensuspolitiek
verder uitwerkte. Deze transitie ging echter niet zonder slag of stoot. Met de overwinning van
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Morsi in Egypte voelde al-Nahda zich versterkt en probeerde zelfs zij voor even haar macht uit
te breiden. Haar machtspolitiek en interne verdeeldheid over de te nemen koers zorgde
ervoor dat al-Nahda’s regering bekritiseerd werd door haar coalitiegenoten. Na de val van
Morsi ging al-Nahda gauw weer over op de meer flexibele consensuspolitiek en heeft de postislamisering van al-Nahda ervoor gezorgd dat zij tot de dag van vandaag een belangrijke partij
is in de Tunesische politiek die volledig heeft gebroken met de MB.
Net als al-Nahda wist de PJD in Marokko een verkiezingsoverwinning te behalen in
2011 maar had zij geen absolute meerderheid. De PJD moest daarom een coalitie vormen met
andere politieke partijen. Voor de PJD ging dit een stuk gemakkelijker dan al-Nahda omdat zij
al jaren geïntegreerd was in de politiek. Desalniettemin was de regeerperiode van de PJD
problematisch en wist zij uiteindelijk niet de hervormingen van de Arabische Lente te
consolideren en uit te breiden. De monarchie en de Makhzen bleek te sterk voor de PJD en
hielden de touwtjes stevig in handen. De PJD bleef echter wel een post-islamistische partij en
heeft nooit gevraagd voor de implementatie van de shari’a, de oprichting van een islamitische
staat of het afzetten van de koning. Zij bleef goed samenwerken met anderen en paste zich
aan binnen de status quo.
Aan het einde van het hoofdstuk wordt wederom de machtsgreep van de MB vanuit
een geostrategisch perspectief bestudeerd. In de laatste paragraaf worden Saoedi-Arabië,
Rusland en de Verenigde Staten uitvoerig besproken en wordt aangetoond dat Qatar en
Turkije hun eigen machtsgreep niet konden consolideren. Mede hierdoor wist de MB haar
macht niet te vast te houden.

Egypte
Met de verkiezing van Mohammed Morsi als Egyptische president in juni 2012 was er enorm
optimisme ontstaan binnen de MB. De MB was van illegale partij onder Nasser tot gedoogde
maar niet legale oppositiepartij onder Mubarak geëvolueerd tot regeringspartij. Morsi en de
FJP bleven vasthouden aan een meerderheidsstrategie en trachtte de macht van de SCAF te
doorbreken om zo een islamitische staat te creëren. Alhoewel de hoogste functie in het land
toebehoorde aan de MB was de SCAF nog altijd een zeer machtige instantie. De houding van
Morsi tegenover de SCAF was echter tegenstrijdig. In een overwinningsspeech op het Tahrir
plein leek Morsi het volk op te zwepen tegen de macht van het leger en riep de secretarisgeneraal van de FJP, Mohammed Beltagi, “weg met de militaire heerschappij”. Aan de andere
kant prees Morsi de diensten die het leger had bewezen voor Egypte en nam hij leden van de
SCAF op in de regering. Zodoende kwam het Ministerie van Defensie en het Ministerie van
Binnenlandse Zaken in de handen van de SCAF. Het Ministerie van Onderwijs en het Ministerie
van Justitie ging naar de FJP. Morsi werkte totaal niet samen met andere politieke partijen
naast de Nour Partij en hield alles binnen eigen kring. Alhoewel Morsi de SCAF te vriend wilde
houden door hoge functies aan militairen te geven wilde hij ook de macht van de SCAF
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inperken. Door het nepotisme van de FJP wist zij geen breed draagvlak te creëren voor een
beslissende confrontatie met het leger (Pargeter, 2016, p. 40).
Er waren echter meer problemen met Morsi en de FJP. Morsi was nauwelijks een
charismatische politicus te noemen en profileerde zichzelf meer als imam dan president
(Pargeter, 2016, p 36). De keuze van de FJP voor Morsi als presidentskandidaat leek
uiteindelijk meer pragmatisch dan ideaal. Morsi was namelijk geen einzelgänger en kon
daarom de eenheid binnen de partij behouden (Trager, 2016, p. 133-137). Desalniettemin leek
het alsof de FJP zelf verrast was door haar overwinning aangezien zij regeerde zonder enig
politiek en economisch plan (Pargeter, 2016, p. 36). Dit resulteerde in een zeer reactieve
politiek waarbij Morsi altijd te laat handelde. De FJP vestigde haar hoop op het hervormen
van het individu door het verspreiden van een sterk islamitisch moraal zoals Hassan al-Banna
dat voor ogen had. Ze verwarde hiermee moralisme met politiek. Als de meerderheid van het
volk zou voldoen aan deze visie dan zou de MB eindeloos kunnen regeren. Dit is een vorm van
utopische politiek dat geen concreet politiek programma behelst. Deze utopische samenleving
moest tot stand komen via het al-Nahda project (niet te verwarren met de Tunesische
politieke partij). Het project richtte zich op “de emancipatie van het volk en het leggen van
eenieders lot in hun eigen handen” (Pargeter, 2016, p. 33). De FJP wilde de Egyptische burger
hervormen om zo een islamitische staat te creëren. Dit plan resoneerde met de ideologie van
Hassan al-Banna maar is meer een religieuze missie van de lange termijn dan een politiek plan
dat onmiddellijk de politieke en economische crisis waarin Egypte verkeerde op kon lossen.
Daarnaast kunnen wel een aantal concrete politieke maatregelen vastgesteld worden (Fayed,
2011). Zo wilde de FJP de financiële steun uit de Verenigde Staten verminderen, de banden
met Israël bevriezen en de Palestijnse kwestie en Hamas steunen. Dit toont echter aan dat zij
niet openstond voor samenwerking met de westerse wereld en juist de Arabische wereld
wilde verenigen. Het moge duidelijk zijn dat het islamisme leidend was bij de FJP.
Om zijn macht verder uit te breiden probeerde Morsi vanaf augustus 2012 meer
invloed te krijgen over de inlichtingendiensten en justitie door tegenstanders te ontslaan.
Tegenstanders van de MB werden echter niet alleen gezien als politieke tegenstanders maar
ook als vijanden van de islam (Trager, 2016, p. 4). Morsi kreeg in augustus de mogelijkheid om
belangrijke mensen binnen de inlichtingendiensten te ontslaan door een aanval van een
militante groepering waarbij zestien soldaten gedood werden in de Sinaï. Mourad Mowafi, het
hoofd van de inlichtingendienst, legde de schuld van deze aanval volledig bij Morsi en begon
een openlijke campagne tegen de regering van de FJP. Hij stelde dat hij al had gewaarschuwd
voor een mogelijke aanval en dat Morsi dit negeerde. De onrust in het land groeide en Mowafi
bleef Morsi bekritiseren. De MB was bang dat er een staatsgreep gepleegd zou worden door
de veiligheidsdiensten en het inlichtingenapparaat. Morsi trad daarom hardhandig op en
ontsloeg Mowafi. Daarna volgden andere prominente figuren in het veiligheidsapparaat, de
SCAF en de inlichtingendiensten. Aangezien grote delen van de bevolking al veel eerder eiste
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dat het leger aangepakt zou worden, vergrootte Morsi hiermee zijn populariteit. Ook ontsloeg
Morsi zijn Minister van Defensie (tevens het hoofd van de SCAF) en de commandanten van de
marine en de luchtmacht. Morsi dacht de vacante posities op te kunnen vullen met
sympathisanten van het islamisme. Hiermee dacht hij zijn eigen macht te kunnen vergroten
en aanzienlijke macht te krijgen over het veiligheidsapparaat. Desalniettemin kwam het niet
tot echte hervormingen in de verhoudingen tussen de FJP en de SCAF. Hiervoor had Morsi het
hele veiligheidsapparaat moeten ontmantelen. In plaats daarvan gaf Morsi de SCAF misschien
juist nieuw elan door de oude garde te ontslaan en een nieuwe generatie militairen aan de
macht te helpen (Pargeter, 2016, p. 46-47). Tekenend hiervoor is de aanstelling van generaal
Abdelfattah al-Sisi als Minister van Defensie. Een jaar later zou hij de militaire staatsgreep
leiden tegen Morsi. Morsi eindigde de machtsvertoning door op 12 augustus een
grondwettelijk amendement door te voeren waarmee hij de volledige uitvoerende en
wetgevende macht kreeg. Deze actie betekende een fundamentele verandering in de
verhouding tussen de MB en het leger (Fahim, 2012). Volgens de MB was de machtsuitbreiding
van Morsi louter een manier om de revolutie te beschermen, maar veel tegenstanders zagen
het als een staatsgreep van de MB (Kirkpatrick & al-Sheikh, 2012). Een echte staatsgreep of
niet, het is tekenend voor de meerderheidsstrategie en machtspolitiek die de FJP voerde.
Na de ontwikkelingen in augustus durfde Morsi in oktober 2012 de strijd aan te gaan
met het justitiële apparaat. Het Openbaar Ministerie van Egypte was onder vuur komen te
liggen nadat zij 24 pro-Mubarak strijders had vrijgesproken die waren beschuldigd van moord
tijdens de revolutie. Morsi probeerde gebruik te maken van dit momentum door de Openbare
Aanklager van Egypte, Abdel Megid Mahmoud, na het impopulaire vonnis te ontslaan. Het
publiek zag Mahmoud echter niet als een even groot kwaad als het leger. Morsi kreeg daarom
niet de steun die hij wel kreeg in zijn strijd met Mowafi en de SCAF. Het leverde Morsi zelfs
forse kritiek op van zijn tegenstanders. Mahmoud bleef daarom aan als Openbare Aanklager
en Morsi zat in de problemen. Om hieruit te komen voerde Morsi op 2 november 2012 een
nieuw amendement door waarmee hij zichzelf ook boven de rechtgevende macht zette en
niet vervolgd kon worden voor zijn eigen acties. De amendementen van 12 augustus en 2
november zorgden er samen voor dat Morsi nu in theorie volledig de baas was over alle drie
de takken van de overheid: de uitvoerende macht, de wetgevende macht en de
rechtsprekende macht. Dit is wederom een goed voorbeeld van de meerderheidsstrategie die
de MB voerde. Alhoewel de MB het formuleerde als een manier om de revolutie te
beschermen tegen de SCAF (Pargeter, 2016, p. 46-47) was het gewoon een machtsgeep en
een manier om de SCAF en justitie de baas te zijn (Kirkpatrick & al-Sheikh, 2012). Het laat zien
dat de MB dacht alles te mogen en kunnen doen na hun overwinningen in de verkiezingen.
Het toont tevens aan dat de Egyptische MB totaal geen pluralistische, progressieve of
gematigde beweging was (al-Anani, 2014).
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De meerderheidsstrategie van Morsi en de FJP gaf Morsi misschien wel meer macht
maar creëerde meer vijanden dan vrienden en kan daarom als een mislukking gezien worden.
Groeperingen uit de civiele maatschappij zoals jongerenactivisten, vrouwenrechtenactivisten,
mensenrechtenactivisten, journalisten, media persoonlijkheden en politieke oppositiepartijen
verenigden zich vanaf april 2013 in de Tamarod beweging (Pratt & Rezk, 2019). De Tamarod
beweging keerde zich tegen Morsi en zag de MB als een grote bedreiging voor de democratie
in Egypte. De MB was volgens hen een onbetrouwbare, geheimzinnige, gewelddadige en
verraderlijke beweging die in essentie de vijand was van de moderne politiek.
Vrouwenrechtenactivisten en kopten waren bang tweederangsburgers te worden door de
islamisering van Egypte. Jongerenorganisaties zagen de MB vooral als een organisatie van
oude mannen en mensenrechtenactivisten waren bang voor de invoering van de shari’a.
Ondertussen bleek Morsi geen enkele oplossing te kunnen vinden voor de economische crisis
waarin Egypte verkeerde. De SCAF maakte gebruik van de kritiek die de Tamarod beweging
uitte op Morsi en onder leiding van Minister van Defensie al-Sisi verenigde de Egyptische
oppositie zich en werd hij de grootste bedreiging voor het regime van Morsi (Pargeter, 2016,
p. 62). Al-Sisi stelde op 23 juni een ultimatum aan Morsi om tot een oplossing te komen voor
de chaos waarin Egypte verkeerde. Hier had Morsi geen antwoord op en werd op 3 juli door
de SCAF onder huisarrest geplaatst. Na het afzetten van Morsi werd de FJP ontbonden en de
MB verboden. Veel leden van de MB werden gedood, gearresteerd of vluchtten naar het
buitenland. De MB’s meerderheidsstrategie was volledig mislukt. Abdelfattah al-Sisi werd de
nieuwe president van Egypte en is nog steeds aan de macht. De val van Morsi had grote
gevolgen voor de MB in de rest van de regio.

Libië
De PGO had in Libië geen meerderheid weten behalen en was niet eens de grootste partij
geworden. De liberale NFA onder leiding van Mahmoud Jibril werd de grootste partij in het
parlement en begon het proces om een regering te vormen. De grootheidswaanzin van de
PGO leidde ertoe dat zij ondanks het verlies in de verkiezingen alsnog een meerderheid
probeerde te behalen in de regering. De PGO was de tweede partij van Libië en verwachtte
daarom aanzienlijke posities te verkrijgen in de nieuwe regering van de NFA (Pargeter, 2016,
p. 94). Jibril weigerde echter de PGO op te nemen in de regering. Daarom steunde de PGO de
kleine Nationale Front partij (voortaan NF) waar zij aanzienlijke invloed op dacht te kunnen
uitoefenen. De NF had maar drie zetels gewonnen in de verkiezingen maar had een sterke
reputatie vanwege haar grote rol in de revolutie. De PGO steunde Mustafa Abu Shagur van de
NF als premier. Shagur won mede dankzij de steun van de PGO de strijd met Jibril en werd de
eerste premier van Libië. Daarnaast werd Mohammed al-Magarief, de leider van de NF,
gekozen als voorzitter van het parlement (Sadiki, 2012). De MB had hiermee twee
sympathisanten op twee van de machtigste posities van Libië. Voor de steun die zij verleende
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aan Abu Shagur verwachtte de MB tien ministerposten en de positie van vicepremier
waardoor de PGO een meerderheid zou hebben binnen de regering. De MB overspeelde haar
hand en kreeg maar vier ministersposten. De MB leidde hierdoor een motie van wantrouwen
van het parlement tegen Abu Shagur die kort na zijn verkiezing alweer werd afgezet. Met
“maar” vier ministerposten zou de PGO moeten samenwerken, zouden ze hun eigen visie niet
kunnen doordrukken en zouden ze compromissen moeten gaan sluiten. Hier stond zij niet
voor open en dus bleef zij volharden in haar meerderheidsstrategie.
De PGO schoof een eigen premier kandidaat naar voren, Mohammed al-Harari, die het
op moest nemen tegen de onafhankelijke liberaal Ali Zidan die werd gesteun door de NFA.
Zidan won de verkiezing dankzij zijn onafhankelijke status (Pargeter, 2016, p. 96). De PGO had
verloren maar kreeg van Zidan alsnog vier ministeries waaronder het belangrijke Ministerie
van Olie en werd een MB-lid vicepremier. De organisatie die al decennialang geen rol heeft
kunnen spelen in Libië, geen overwinning behaalde in de parlementsverkiezingen en de
verkiezing voor premier verloor, wist toch de vicepremier af te leveren en vier ministerposten
te veroveren. De MB had meer politieke macht dan hun populariteit zou moeten toestaan
(Pargeter, 2016, p. 97). De PGO vond dit echter niet genoeg en gaf haar meerderheidsstrategie
nog steeds niet op. Zij probeerde haar macht wederom uit te breiden.
Nadat alle verkiezingen in 2012 achter de rug waren moest Libië opnieuw opgebouwd
worden. Een van de belangrijkste vragen die beantwoord moest worden was: wat moet er
gebeuren met de mensen die overheidsposities bekleedde ten tijde van het oude regime?
Deze vraag moest beantwoord worden door de Politieke Isolatie Wet (PIW). De PIW werd de
manier voor de MB om meer politieke macht te krijgen (Knecht, 2013; Pargeter 2016, p. 98101). De MB wilde met de PIW iedereen die een belangrijke positie binnen het regime van
Khaddafi had bekleed uitsluiten van de politiek. Tevens zou iedereen die in een andere
capaciteit voor Khaddafi had gewerkt, bijvoorbeeld in een van zijn bedrijven, uitgesloten
worden van de politiek. Voor de MB was dit een manier om haar politieke tegenstanders
dwars te zitten. Velen in de NFA hadden namelijk ooit een positie bekleed in het oude regime,
zo ook Jibril zelf. Tevens waren de premier, Zidan, en voorzitter van het parlement, alMagarief, diplomaten geweest onder Khaddafi in de jaren ’70. Om de PIW te implementeren
maakte de MB gebruik van de Misurata stam die haar militie inzette om met geweld te
lobbyen voor de invoering van de wet en tevens uitvoerig demonstreerde en wegen
blokkeerde tot de MB haar gewenste PIW had (Kersten 2014; BBC, 2015). De steun van de
Misurata stam voor de PIW moet daarom gezien worden als onderdeel van de machtsgreep
van de MB (al-Ahram, 2013) en is daarom tekenend voor de meerderheidsstrategie van de
PGO.
Het eerste belangrijke slachtoffer van de PIW was de voorzitter van het parlement, alMagarief. Al-Magarief was decennialang onderdeel van de oppositie in Libië maar was in de
jaren ‘70 ambassadeur in India en was dus werkzaam geweest voor het regime van Khaddafi.
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Al-Magarief werd vervangen door een islamist gesteund door de PGO, Nouri Abu Sahmaine.
Nadat al-Magarief was afgezet richtte de MB zijn ogen op premier Zidan. Zidan was in de jaren
‘70 een diplomaat geweest in het Khaddafi regime maar de poging om Zidan af te zetten
mislukte lange tijd. Dit kwam mede doordat in juli 2013 Mohammed Morsi werd afgezet in
Egypte. Dit was een grote klap voor het islamistische kamp in Libië en verzwakte de positie
van de PGO in de Libische politiek. De PGO matigde daarom zijn toon richting Zidan en nam
afstand van de Egyptische MB. Op 5 juli trok de PGO zich zelfs officieel terug uit het parlement
en uit de regering. Desondanks is dit niet het definitieve einde van de MB in Libië. Nog
éénmaal trok zij ten strijde tegen Zidan en probeerde het de macht te grijpen.
In maart 2014 werd de positie van Ali Zidan verzwakt door een schandaal waarbij
rebellengroepen een olietanker van de staat hadden gekaapt. Zidan werd hiervoor enorm
bekritiseerd door het parlement en grote delen van de bevolking. De MB zag dit als een kans
om Zidan alsnog af te zetten en zodoende werd een motie van wantrouwen ingediend tegen
Zidan die op 11 maart 2014 aftrad. Ahmed Meitig werd door de MB naar voren geschoven als
nieuwe premier. Uiteindelijk kreeg Meitig genoeg stemmen vanuit het parlement maar
geruchten gingen dat de stemmen op een oneerlijke en illegale wijze waren vergaard door de
MB die politieke druk had uitgeoefend op parlementsleden. In juni 2014 werd daarom de
verkiezing van Meitig ongeldig verklaard door het Hogegerechtshof. Dit verlies kwam de MB
niet meer te boven en de PGO nam niet deel aan de nieuwe parlementsverkiezingen van juni
2014.
Libië kwam tevens in de greep van een nieuwe bedreiging. Vanaf februari 2014
veroverde Generaal Haftar grote delen van Libië, waaronder Benghazi, en voert sindsdien een
oorlog tegen de overheid in Tripoli. Naast het feit dat de positie van de MB in Libië wankelde
stond de gehele democratie van Libië op losse schroeven en kon een islamistisch Libië niet
meer worden gerealiseerd. Doordat de Libische MB bleef volharden in haar
meerderheidsstrategie en door de val van Morsi in Egypte wist zij geen permanente plek voor
zichzelf te creëren in de Libische politiek. De PGO is daarom een goed voorbeeld waarom het
islamisme niet werkt in de moderne politiek en dit niet veranderd zodra een
meerderheidsstrategie wordt toegepast. De PGO heeft er niet voor gekozen zich te
ontwikkelen tot een post-islamistische partij en zodoende pragmatisch te kunnen
samenwerken met de NFA. Zo kon zij ook geen praktische politieke en economische plannen
ontwikkelen waarmee zij zich had kunnen onderscheiden. De verhalen van de PGO en de FJP
in Egypte tonen aan dat islamistische partijen niet anders kunnen dan een
meerderheidsstrategie nastreven maar in een moderne staat blijkt machtspolitiek niet
werkbaar.
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Tunesië
Het verhaal van de al-Nahda partij is totaal anders dan van de PGO en de FJP. De vrije
verkiezingen van oktober 2011 zorgde voor een overwinning van al-Nahda. Zij won veertig
procent van de stemmen en had daarom niet de absolute meerderheid zoals de FJP in Egypte
had. De overwinning van al-Nahda werd niet behaald op basis van religie en islamisme maar
op basis van vrijheid en democratie en het breken met het onderdrukkende politieke systeem
van Ben Ali (Piser, 2016). Het islamisme werd gewantrouwd door de seculiere politieke
partijen alsmede door de seculiere en westers-georiënteerde elite. Rachid Ghannouchi, de
leider van al-Nahda, leidde al-Nahda daarom naar een gematigde koers. Zij vormde een
coalitie met twee centrum-linkse partijen die ver afstonden van het islamisme, namelijk de
Congrés pour la République (voortaan CPR) en Forum Démocratique pour le Travail et les
Libertés (ook wel bekend als Ettakatol). Door deze samenwerking ging al-Nahda moderniseren
en ontwikkelde zij zich in nog sneller tempo van een islamistische partij tot een postislamistische partij (Cavatorta & Merone, 2013). Al-Nahda zag in dat een ideologie
overstijgende coalitie nodig was voor de consolidatie van het post-Ben Ali regime. Door
commentatoren werd Al-Nahda bestempeld tot een rationele en democratische partij (Piser,
2016). Daarnaast bleef zij voorstander van een nationale dialoog met het volk en haar
politieke tegenstanders (Jamaoui, 2014).
Daartegenover had al-Nahda net als de FJP en de PGO na haar verkiezingsoverwinning
te veel vertrouwen in haar eigen macht. Doordat een islamistisch blok was gevormd in NoordAfrika na de Arabische Lente en landen als Qatar, Turkije en Iran de MB openlijk steunde
overschatte al-Nahda haar macht. Zelfs al-Nahda die zich had bewezen zo pragmatisch te zijn,
dacht voor even eigenhandig de macht te kunnen grijpen (Pargeter, 2016, p. 119-120). Naast
de functie van minister-president werden de belangrijkste kabinetsposities verdeeld onder alNahda leden. Hieruit blijkt dat zij niet vrij was van vriendjespolitiek. Desalniettemin werden
de coalitiepartners wel degelijk betrokken in de regering, veel meer dan het geval was in
Egypte. Zo kwam de president voort uit de CPR en de voorzitter van het parlement uit
Ettakatol. De nieuwe grondwet van december 2011 had er echter door invloed van al-Nahda
voor gezorgd dat de minister-president overduidelijk de machtigste persoon was in de
regering (The Economist, 2012).
Nadat een regering was gevormd en al-Nahda overduidelijk de machtigste partij was
bleef zij enigszins worstelen met de eigen identiteit. De overgang van islamisme naar postislamisme ging niet zonder slag of stoot. De partij was verdeeld over belangrijke kwestie zoals
de invoering van de shari’a (McCarthy, 2019). Toen gestemd werd of de Koran als de bron
voor wetgeving gebruikt moesten worden stemden 22 al-Nahda-leden voor, 17 tegen en
onthielden 39 zich van stemmen. Hetzelfde gebeurde met een latere stemronde om islam de
staatsreligie te maken: 18 stemden voor en 15 stemden tegen, de rest onthield zich.
Uiteindelijk heeft al-Nahda besloten de shari’a niet in te voeren of van islam de staatsreligie
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te maken (Amara, 2012). Al-Nahda koost voor het post-islamisme en wist dat zij hiermee meer
kans maakte op een langdurige regeerperiode.
Desalniettemin laten de stemmen zien dat een deel van haar leden nog steeds
islamistische ideeën erop na te houden. Al-Nahda werd tevens continu vergeleken met
salafistische en jihadistische organisaties. De groeiende macht van de MB in de regio en de
groeiende aanhang van jihadistische organisaties voedde de angst van de Tunesische
bevolking en de seculiere elite voor een islamistische machtsovername. Hoewel het
geweldloze post-islamisme van al-Nahda niet te verenigen is met het gewelddadige jihadisme,
werd de vergelijking door haar seculiere tegenstanders vaak gemaakt. Zij moest hierdoor een
definitieve keuze gaan maken. Eerst koos zij ervoor om salafistische organisaties in Tunesië te
steunen en hen aan te moedigen om de Tunesische politiek in te gaan waardoor het leek alsof
zij deze ideologie goedkeurde (Jamaoui, 2014). Deze steun van al-Nahda voor extreme
islamisten was echter voornamelijk een manier om ze te integreren in het democratische
politieke proces (Piser, 2016). Uiteindelijk was al-Nahda bang geassocieerd te worden met de
radicale islam. De steun van al-Nahda voor salafisten eindigde definitief nadat Lofti Nagdh
vermoord werd in oktober 2012. Nagdh was lid van Nidaa Tounes, een progressieve seculiere
partij die was opgericht in juni 2012. Alhoewel Nidaa Tounes niet mee had gedaan aan de
parlementsverkiezingen van 2011 was het wel een populaire partij geworden sinds haar
oprichting en hadden verschillende parlementsleden zich bij de partij aangesloten. De leider
van Nidaa Tounes, Beji Essebsi, legde de schuld van de moord op Lofti Nagdh bij Ghannouchi.
Niet veel later, in februari 2013, werden twee linkse politici vermoord. Ruim veertigduizend
mensen verzamelden zich na deze politieke moorden voor het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en noemde Ghannouchi een moordenaar. Dit was het moment waarop al-Nahda ervoor
koos volledig haar steun voor salafistische organisaties in te trekken en zich verder postislamiseerde. Al-Nahda gaf de schuld van de moorden aan salafistische jihadisten en
bestempelde daarom in april 2013 de grootste salafistische organisatie, Ansar al-Sharia, als
een terroristische organisatie (McCarthy, 2019). Al-Nahda had hiermee duidelijk gemaakt dat
haar eigen ideologie niet te verenigen is met het salafisme en nam zij tevens verder afstand
van het islamisme.
De protesten vanuit de bevolking en de kritiek van haar politieke tegenstanders hadden
duidelijk gemaakt dat de machtspolitiek van al-Nahda niet werkte en dat het islamisme geen
voedingsbodem had in Tunesië. In tegenstelling tot de FJP en de PGO was al-Nahda zeer
pragmatisch en begon zij steeds meer samen te werken met haar coalitiepartners begon zij
haar ideologie te matigen. Hierdoor wist al-Nahda de politieke onrust van 2013 te overleven.
Door de val van Morsi in juli 2013 begon de regering van al-Nahda echter alsnog te wankelen
en trad de regering op 9 januari 2014 af. Gedurende de verkiezingscampagne van 2014 stelde
Ghannouchi dat er geen noodzaak meer is voor islamisme in Tunesië en dat al-Nahda voortaan
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een partij voor moslimdemocraten is (Piser, 2016). Hiermee had al-Nahda de definitieve stap
gezet naar het post-islamisme.
Ondanks haar transitie naar het post-islamisme verloor Al-Nahda in 2014 de
parlementsverkiezingen van Nidaa Tounes maar werd wel opgenomen in de regering. Doordat
al-Nahda zich had omgevormd tot post-islamistische partij was zij steeds acceptabeler
geworden voor de seculiere Nidaa Tounes (McCarthy, 2019). Door de samenwerking met
centrumlinkse partijen in de coalitie moest al-Nahda moderniseren en ontwikkelde zij zich tot
een post-islamistische partij waar geen plek was voor de shari’a. Eindelijk, na veertig jaar had
volkssoevereiniteit het gewonnen van godssoevereiniteit. De Tunesische al-Nahda partij is
daarom een uitstekend voorbeeld waarom het islamisme als religieus-politieke ideologie niet
levensvatbaar is in moderne Arabische landen maar dat het post-islamisme dat wel is.

Marokko
De ontwikkeling van de PJD in Marokko is te vergelijken met al-Nahda in Tunesië. De PJD was
bij uitstek de grootste partij geworden in de verkiezingen van november 2011. De
bevolkingsopkomst bij de verkiezingen was echter maar veertig procent en daarom was de
overwinning van de PJD niet helemaal een goede weerspiegeling van de Marokkaanse
bevolking. In de literatuur wordt niet verklaard waarom deze opkomst zo laag was.
Desalniettemin is het denkbaar dat het volk weinig vertrouwen had in de politiek die al
decennia werd gedomineerd door de monarchie en de Makhzen. De PJD onder leiding van
premier Benkirane probeerde de overheersing van de monarchie en de Makhzen niet te
doorbreken maar werkte met hen samen en vormde een coalitie met de nationalistische
Istiqlal Partij en de Progressieve Socialistische Partij. Door deze samenwerking heeft de PJD
zich gematigd en heeft nooit gevraagd om de invoering van de shari’a of het afzetten van de
koning. Alhoewel zij deels waren verkozen op basis van haar anti-corruptie campagne hield zij
zich stil over de discutabele acties van Koning Mohammed VI. De Marokkaanse koning begon
na de verkiezingen direct met het censureren van de media en het arresteren van journalisten
(Lawrence, 2016). Daarbij keek de PJD de andere kant op toen Koning Mohammed VI besloot
gratie te verlenen aan een veroordeelde pedofiel. Alhoewel dit de PJD niet in dank werd
afgenomen door de bevolking bleef zij samenwerken met de monarchie. Dit is een belangrijke
reden voor het voortbestaan van de PJD; de PJD gedoogde als het ware de acties van
Mohammed VI. Deze houding van de PJD kan nauwelijks liberaal of democratisch genoemd
worden maar toont wel aan dat zij pragmatisch te werk ging en zich goed kon aanpassen aan
nieuwe situaties. Als religie een prominente rol speelde in de ideologie van de PJD dan zouden
zij op morele gronden bezwaar hebben gemaakt tegen de acties van de monarchie. Maar dat
was niet het geval, de PJD was post-islamistisch geworden waarbij politiek belangrijker is dan
religie en samenwerking en consensus belangrijker zijn dan eigen gewin en macht.
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Consensus kon gevonden worden en compromissen konden gesloten worden met de
monarchie en haar coalitiepartners omdat de PJD al een decennia geleden een postislamiseringsproces had ingezet (Wegner & Pellicer, 2009). Doordat zij niet vasthielden aan
een rigide ideologie kon zij zich aanpassen aan de huidige moderne politiek. Desalniettemin
was ook de PJD gegrepen door de razendsnelle opkomst van de MB in Egypte en maakte zij
veel belangrijke politieke beslissingen zelf zonder overleg met haar coalitiepartners maar wist
ze nauwelijks concrete plannen op te stellen om Marokko uit de crisis te helpen (Flah, 2013).
Alhoewel het charismatische karakter van Benkirane hem de verkiezingsoverwinning had
geleverd bleek hij weinig bedreven in het leiden van het land. De mogelijkheden van Benkirane
waren echter wel erg beperkt door de sterke positie van de monarchie en de Makhzen
(Maghraoui, 2019). Koning Mohammed VI domineerde belangrijke instituties zoals justitie,
defensie en de inlichtingendiensten. Hierdoor kon hij makkelijk ministers afzetten en zijn veto
uitspreken over wetsvoorstellen die hem niet zinde. Voor het beleid van de PJD dat wel werkte
nam Mohammed VI het krediet en voor het falende beleid gaf hij de schuld aan de regering
(Maghraoui, 2019).
Als laatst wist de PJD Marokko niet uit de economische recessie te halen. Dat de PJD
moest aankloppen bij het IMF (Internationaal Monetair Fonds) om de Marokkaanse economie
te redden werd gezien als een schande en dus trok de Istiqlal Partij zich terug uit de regering
(Flah, 2013). Haar pragmatische aanpak en samenwerking met andere politieke partijen
zorgde ervoor dat de PJD gauw een nieuwe coalitie wist te vormen. De PJD voegde wederom
de Progressieve Socialistische Partij toe aan haar coalitie en vulde dit aan met de
centrumpartij Rassemblement National des Indépendants en de Berberse partij Mouvement
Populaire. Haar samenwerking met centrumpartijen, socialistische partijen en zelfs een
Berberse partij toont aan dat bij de PJD consensuspolitiek de boventoon voerde en dat zij zich
succesvol had ontwikkeld tot post-islamistische partij. In 2016 werden nieuwe verkiezingen
uitgeschreven die de PJD wederom won en waarna zij wederom succesvol een coalitie wist te
vormen. De PJD weet zich tot op heden knap te manoeuvreren in de turbulente Marokkaanse
politiek en werkt hiervoor succesvol samen met de monarchie en met andere politieke
partijen. Daarom is de PJD een goed voorbeeld van hoe islamistische partijen alleen in staat
zijn een blijvende rol van betekenis te spelen als zij zich aanpassen, moderniseren en
samenwerken. Net als al-Nahda is de PJD ontwikkeld tot een post-islamistische partij en is
daarom nog steeds de leider van de Marokkaanse regering.

Syrië en de internationale factoren voor het mislukken van de machtsgreep
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangetoond waren Qatar, Turkije en Iran zeer belangrijk voor
de machtsgreep van de MB. Qatar en Turkije gebruikte de MB om hun eigen macht te
vergroten in de regio maar wisten uiteindelijk net als de MB hun macht niet te consolideren.
Het lijkt erop dat de samenwerking tussen Qatar en Turkije enerzijds en Iran anderzijds begon
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te verzwakken. Zoals duidelijk wordt in het boek van Philips (2016) kwamen de belangen van
de drie landen verder uit elkaar te liggen naarmate de Syrische burgeroorlog steeds verder
om zich heen greep. Iran bleef de grootste bondgenoot van de Syrische president al-Assad en
begon haar samenwerking met Hezbollah en Rusland te intensiveren. Qatar en Turkije
steunden juist de oppositie in Syrië onder leiding van de MB. De landen kwamen zodoende
tegenover elkaar te staan in de Syrische burgeroorlog. Daarnaast kon Iran zich niet vinden in
de buitenlandse politiek van Qatar en Turkije ten opzichte van de Verenigde Staten. Iran is
een grote vijand van de Verenigde Staten en werkt ook hiervoor samen met Rusland en
Hezbollah. Qatar daarentegen huisvest sinds 2003 de Amerikaanse luchtmacht op de al-Udeid
basis (Baskan, 2016, p. 48). Vanuit deze basis voeren de Verenigde Staten al hun belangrijke
militaire campagnes in het Midden-Oosten. Turkije huisvest daarnaast al tijden militaire bases
van de NAVO en de Verenigde Staten die worden gebruikt om de militaire macht van Iran te
controleren (Baskan, 2016, p. 53). Dit zorgde voor spanningen tussen Turkije en Qatar
enerzijds en Iran, Hezbollah en Rusland anderzijds.
De militaire macht van zowel Iran als Rusland bleek uiteindelijke veel te sterk voor de
Syrische oppositie onder leiding van de MB ondanks de steun uit Qatar en Turkije. Hierdoor
verzwakte de macht van Qatar en Turkije alsmede de macht van de MB. De verzwakte relatie
tussen de MB en Iran is tevens te zien aan de relatie tussen Hamas en Hezbollah. De twee
groeperingen hadden lange tijd sterk samengewerkt in hun strijd tegen Israël maar deze
samenwerking kwam op losse schroeven te staan na de Arabische revoluties (Koss, 2018).
Hamas begon vanaf 2012 namelijk een sterke anti-Assad politiek te voeren waardoor het
lijnrecht tegenover Hezbollah kwam te staan. Door de sterke alliantie tussen Iran en Hezbollah
is de relatie tussen Hamas en Iran enorm verzwakt. Doordat Iran nimmer een bondgenoot van
de MB was en de MB de burgeroorlog in Syrië had verloren raakte de positie van het regime
van Morsi in Egypte enorm verzwakt.
De buitenlandse politiek van Saoedi-Arabië blijkt tevens een belangrijke reden te zijn
waarom de MB niet slaagde in de consolidatie van haar macht. De machtsgreep van de MB in
2011 vormde een bedreiging voor de macht van Saoedi-Arabië in de regio. De Saoedische
monarchie was namelijk goed bevriend met alle dictators van Noord-Afrika die in 2011 waren
afgezet en zag zich nu geconfronteerd met islamistische regimes en post-islamistische
regeringen die ideologisch gezien niet te verenigen zijn met het Saoedische wahhabisme en
bovendien gelieerd zijn aan de Saoedische oppositiegroepering, de Sahwa beweging. Toen
Saoedi-Arabië ook machteloos bleek in de Syrische burgeroorlog en de groeiende macht van
aartsrivaal Iran niet kon inperken voelde zij zich verplicht in te grijpen in de regio. De onrust
die in Egypte was ontstaan en de groeiende macht van al-Sisi gaf Saoedi-Arabië een kans haar
invloed te herstellen. De Saoedische monarchie steunde de coup van al-Sisi en na de militaire
machtsovername werd een miljardendeal met Egypte gesloten die de macht van de SCAF
consolideerde. De val van Morsi zorgde voor een enorme schok voor de MB-partijen in de rest
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van de regio. De steun van Saoedi-Arabië voor al-Sisi mag daarom niet onderschat worden als
de neergang van de MB wordt bestudeerd. Nadat Saoedi-Arabië wederom een bondgenoot
had in Egypte en Libië was verzeild geraakt in een burgeroorlog waren er in 2013 nog maar
twee “MB regeringen” overgebleven. Aangezien de Marokkaanse PJD en Tunesische al-Nahda
op dit moment al bijna volledig hadden gebroken met de MB hoefde Saoedi-Arabië niet meer
te vrezen voor het islamisme. Door het hernieuwde bondgenootschap met Egypte en door de
banden met de Verenigde Arabische Emiraten aan te halen ging Saoedi-Arabië volledig de
strijd aan met Qatar. Deze drie landen stelden in 2015 een boycot in tegen Qatar die ervoor
zorgde dat de economische en politieke macht van Qatar nog meer afnamen.
De rol van de Verenigde Staten is allerminst onbelangrijk maar is minder duidelijk
(Daoud in Sadiki, 2014). Enerzijds zijn de Verenigde Staten altijd promotor geweest van
democratiseringsprocessen tijdens de Arabische Lente. Anderzijds waren de Verenigde Staten
bang voor de machtsgreep van de MB. Alhoewel de revoluties vaak wel uiteindelijk gesteund
werden door de Verenigde Staten was er geen sprake van daadwerkelijke financiële of
politieke steun voor de MB. De belangrijkste vraag voor de Verenigde Staten was hoe
democratie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika te promoten zonder de islamisten aan de
macht te brengen? (Hamid, 2011). Dit had alles te maken van het beleid van de Amerikaanse
president Barack Obama die de troepen van de Verenigde Staten wilde terugtrekken uit het
Midden-Oosten. Het was echter zo dat de demonstranten tijdens de Arabische Lente vooral
keken naar de VS voor steun. De Amerikaanse terughoudendheid in bijvoorbeeld de Syrische
burgeroorlog is doorslaggevend gebleken voor de verzwakking van de oppositie (Philips, 2016,
p. 25-28). De oppositie en de MB wilde liever geen buitenlandse inmenging maar wisten
desalniettemin dat zij de steun nodig hadden van de Verenigde Staten om al-Assad te
verslaan. In tegenstelling tot de Verenigde Staten zou Rusland wel grondtroepen inzetten in
Syrië. Met de steun van Rusland en het uitblijven van een Amerikaanse invasie wist al-Assad
aan de macht te blijven en nam de macht van de MB enorm af.
De Egyptische kwestie is tevens interessant waar de Verenigde Staten in eerste instantie
de MB leek te steunen. Barack Obama en Morsi leken lange tijd op een vriendschappelijke
basis samen te werken vooral omdat in de ogen van Obama de MB de enige serieuze optie
voor democratie in Egypte was (Trager, 2016, p. 202). Maar toch kwamen de Verenigde Staten
en Morsi gauw tegenover elkaar te staan. De onvoorwaardelijke steun van Morsi aan Hamas
en de sterke alliantie tussen de Verenigde Staten en Israël zorgde voor spanningen. Daarbij
heeft de Verenigde Staten al decennialang een enorme militaire samenwerking met het
Egyptische leger waar miljarden dollars op het spel staan. Het in standhouden van de relaties
met de SCAF en Israël was voor de Verenigde Staten belangrijker dan het beschermen van de
legitieme parlementaire en presidentiële verkiezingsoverwinning van de FJP. Toen Morsi
steeds meer macht naar zich toe trok en steeds meer autoritaire trekken begon te tonen was
voor de Verenigde Staten de keuze snel gemaakt en trokken zij hun steun voor Morsi volledig
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in. De Verenigde Staten hebben daarbij een sterk bondgenootschap met Saoedi-Arabië en
keek daarom de andere kant op toen Saoedi-Arabië de coup van al-Sisi steunde.
Het moet geconcludeerd worden dat de daden van de Verenigde Staten niet
overeenkomen met hun woorden (Daoud in Sadiki, 2014). Alhoewel Obama democratie
aanmoedigde heeft hij weinig gedaan om de democratieën die waren ontstaan na de
Arabische Lente te consolideren. De MB heeft daarom niet kunnen profiteren van
onvoorwaardelijke internationale steun en wist daarom niet hun macht vast te houden.

Conclusie
Het regime van Morsi in Egypte bleef te lang volharden in haar islamistische politiek en
meerderheidsstrategie. Hoewel Morsi van juli 2012 tot januari 2013 zijn macht flink wist uit
te breiden kon zij uiteindelijk niet op tegen de oppositie en de macht van de SCAF. De Tamarod
beweging mobiliseerde massale demonstraties tegen het bewind van Morsi en kanaliseerde
alle onvrede die ontstaan was tegen het wanbeleid van de regering. Al-Sisi maakte goed
gebruik van de onrust in Egypte en de Tamarod beweging om zo de oppositie te verenigen.
Toen Morsi op 3 juli 2013 was afgezet werd het bolwerk van de MB in Noord-Afrika aan het
wankelen gebracht.
Door de machtsuitbreidingen van Morsi in Egypte zag de PGO in Libië de kans haar
eigen macht te vergroten ondanks het verlies in de verkiezingen. De Politieke Isolatie Wet
werd door de MB gebruikt om in samenwerking met de Misurata stam alsnog een
meerderheid te krijgen in de regering. Alhoewel een aantal belangrijke politieke
tegenstanders het slachtoffer werden van de politieke zuiveringen van de MB wist zij door de
val van Morsi uiteindelijk niet door te zetten. De ontwikkelingen in Egypte zorgde ervoor dat
de positie van de PGO dusdanig verzwakt was dat zij zich genoodzaakt voelde terug te trekken
uit de regering en het parlement. Ook een laatste machtsgreep in maart 2014 waarbij de
liberale premier Ali Zidan werd afgezet leidde niet tot een islamitische staat onder leiding van
de MB doordat Generaal Haftar Libië had meegesleurd in een burgeroorlog.
Ook de Tunesische al-Nahda partij werd beïnvloed door de ontwikkelingen in de regio.
Doordat de MB zich zo sterk had gevestigd in de regio na de Arabische Lente ging zelfs deze
relatief gematigde partij kortstondig over op machtspolitiek. Wat al-Nahda echter
onderscheidde was dat zij op tijd door had dat deze tactiek niet werkte. Nadat zij enorme
weerstand ontving vanuit de bevolking en het parlement keerde zij terug naar de
consensuspolitiek die zij ook voerde tijdens de verkiezingscampagne. Hierdoor ontwikkelde
al-Nahda zich tot post-islamistische partij en is het nog steeds succesvol in de Tunesische
politiek.
De Marokkaanse PJD heeft een andere ontwikkeling doorgemaakt dan al-Nahda maar
is net als haar Tunesische broederpartij uitgegroeid tot post-islamistische partij. Hoewel de
PJD nauwelijks haar eigen politieke programma, die zij al nauwelijks had, wist toe te passen in
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Marokko heeft ze zich onderscheidden door goed samen te werken met de monarchie, de
Makhzen en andere politieke partijen. Nog steeds is de PJD daarom een belangrijke politieke
partij in Marokko.
Zelfs de financiële macht van Saoedi-Arabië of de terughoudendheid van de Verenigde
Staten hebben niets kunnen veranderen aan de status van de PJD en al-Nahda maar indirect
wel aan hun ideologie. Zij hebben een enorme invloed gehad op de val van de MB in Egypte,
Libië en de mislukking van de oppositie in Syrië. Door toedoen van Saoedi-Arabië en de
Verenigde Staten is Morsi afgezet en werd een neergaande tendens ingezet in het
islamistische machtsblok. De PGO in Libië werd ontbonden en al-Nahda en de PJD braken
definitief met het islamisme. Qatar en Turkije konden hier niks aan veranderen doordat zij zelf
problemen hadden met de consolidatie van hun regionale macht. Irans sterke alliantie met
Hezbollah, Rusland en Syrië bleek belangrijker en dus kwam de relatie tussen Iran enerzijds
en Turkije, Qatar en de MB anderzijds op losse schroeven te staan. Saoedi-Arabië had daarbij
een nieuw machtsblok gecreëerd met Egypte onder leiding van al-Sisi en de Verenigde
Arabische Emiraten waar Qatar en Turkije niet tegenop konden boksen.
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Conclusie
Toen ik met deze scriptie begon had was ik ervan overtuigd dat de MB vooral het slachtoffer
was geworden van geostrategische machtsspellen en daarom haar machtsgreep niet kon
consolideren. Hoewel de geostrategische politiek wel degelijk een rol van betekenis heeft is
de uiteindelijke conclusie van dit onderzoek dat de MB vooral slachtoffer is geworden van
haar eigen ambivalente ideologie, interne verdeeldheid en de verkeerde keuze voor een
meerderheidsstrategie en haar machtspolitiek. De belangrijkste reden daarvoor moet gezocht
worden in haar islamistische ideologie en het idee dat de organisatie een monopolie op de
waarheid heeft en een islamitische staat moet oprichten die de shari’a aan de bevolking moet
opleggen omdat het God’s wet is. Deze antidemocratische politiek dateert uit de tijd toen de
MB werd opgericht door Hasan al-Banna en werd later versterkt door Sayyid Qutb. Er was al
een beweging gaande om deze autocratische en intolerante ideologie te vervangen door een
democratische cultuur van het post-islamisme, maar de MB werd overvallen door de
Arabische Lente en in die gevallen waar de overgang niet ver genoeg gevorderd was, zoals in
Egypte en Libië, ging de MB ten onder aan haar streven in haar eentje haar tegenstanders uit
te schakelen en geen brede coalities te smeden tegen de militairen. Als gevolg hiervan speelt
de MB als geheel geen rol van betekenis meer in de politiek van het Midden-Oosten en NoordAfrika.
De PJD en al-Nahda in Marokko en Tunesië, die wel nog een rol spelen in de politiek,
hebben zich op tijd weten te hervormen en zich weten aan te passen. Zij zijn bereid geweest
een pragmatische politieke lijn te volgen en zich niet uitsluitend door de religie te laten leiden.
Zij hebben zich echter door hun consensuspolitiek ontwikkeld van islamistische partij tot postislamistische partij. Door samen te werken met politieke partijen met een totaal andere
ideologie dan de eigen wisten zij zich te hervormen en zich aan te passen aan de complexe
ontwikkelingen in de moderne politiek. Deze ontwikkeling werd tijdelijk onderbroken door de
enorme verkiezingsoverwinning van Morsi. Desondanks hebben zij zich staande weten te
houden na de val van Morsi omdat zij zich gauw aanpasten aan de nieuwe situatie waarin het
islamisme niet levensvatbaar was en door tijdig terug te keren naar consensuspolitiek.
Alhoewel al-Nahda even heeft gespeeld met de gedachte om de shari’a in te voeren zagen zij
in dat de islamitische wetgeving niet toepasbaar is in de Tunesische context. De PJD had deze
keuze al eerder gemaakt aangezien zij al langere tijd waren geïntegreerd in de Marokkaanse
politiek. De post-islamisering is doorslaggevend gebleken en heeft ervoor gezorgd dat beide
partijen volledig zijn gebroken met de MB.
De FJP bleef in tegenstelling tot de PJD en al-Nahda volharden in haar
meerderheidsstrategie en het grijpen van de macht door ondemocratische middelen. Door de
samenwerking aan te gaan met de ideologisch verwante Nour Partij wist zij de absolute
meerderheid te krijgen in het parlement. Met deze meerderheid en de verkiezing van Morsi
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als president voelde zij zich gesterkt in hun strijd met de SCAF. Morsi voerde in augustus en
november 2012 grondwettelijke amendementen door waarmee hij zichzelf de absolute macht
gaf. Alhoewel dit een eerste stap was richting het creëren van een autoritaire regime valt het
achteraf te concluderen dat zij nooit in de buurt is gekomen van het verwezenlijken van haar
ultieme doel, het creëren van een islamitische staat. De machtsgreep werd door de bevolking
doorzien die zich verenigden in de Tamarod beweging. De politieke onrust die ontstond door
de Tamarod beweging werd gebruikt door Minister van Defensie al-Sisi om de oppositie te
verenigen en Morsi af te zetten. Door hun meerderheidsstrategie wist de FJP geen groot
genoeg draagvlak te creëren om daadwerkelijk met de SCAF te kunnen concurreren. Dit leidde
tot de val van Morsi en zorgde voor een enorme klap in het islamistische kamp. De
meerderheidsstrategie van de FJP bleek uiteindelijk niet succesvol en het islamisme bleek
geen oplossingen te bieden voor de grote hoeveelheid politieke, economische en sociale
problemen in Egypte.
De PGO is het meest overduidelijke slachtoffer geweest van de val van Morsi en de
mislukking van de FJP. Zij probeerde na hun verlies in de verkiezingen van 2012 alsnog een
meerderheid te creëren in de regering. In eerste instantie probeerde zij sympathisanten te
creëren in de NF partij door Abu Shagur en al-Magarief te steunen als respectievelijk premier
en voorzitter van het parlement. Toen deze steun hun niet de ministersposten opleverde die
zij wel ambieerde gebruikten zij de PIW om deze mannen te verbannen uit de politiek. In
samenwerking met de Misurata stam gebruikte de MB de PIW om haar politieke
tegenstanders te verwijderen uit de politiek en hoewel zij in eerste instantie successen
hiermee boekte door al-Magarief te vervangen, wist zij niet door te zetten en President Zidan
af te zetten. Dit kwam mede door de val van Morsi in juli 2013 waardoor de PGO zich terugtrok
uit de regering en het parlement. De PGO wist in maart 2014 uiteindelijk alsnog Zidan af te
zetten maar werd door het Hogegerechtshof teruggeroepen toen Ahmed Meitig werd
verkozen tot nieuwe premier. Doordat Generaal Haftar een burgeroorlog ontketende in Libië
wist de MB zich niet meer te herpakken. De meerderheidsstrategie bleek niet succesvol voor
de PGO wiens islamisme haar niet de verkiezingsoverwinning had gebracht die zij nodig had
om te kunnen concurreren met de NFA. Doordat zij geen concrete politieke en economische
oplossingen kon bieden aan het Libische volk kreeg zij niet het vertrouwen van het volk. De
PGO was niet pragmatisch genoeg om haar tekortkomingen te verbeteren en bleef daarom
hangen in haar machtspolitiek.
Het moge duidelijk zijn dat de PGO en de FJP door hun meerderheidsstrategie totaal
zijn mislukt in hun machtsgreep. De PJD en al-Nahda partij zijn door hun consensuspolitiek
succesvol gebleken maar zijn volledig gebroken met het islamisme en de MB. Het is daarom
te concluderen dat de machtsgreep van de MB is mislukt omdat het islamisme niet
levensvatbaar is in de moderne politiek en de Egyptische moederorganisatie verkeerde
tactische en ideologische keuzes had gemaakt.
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Het zou in de toekomst interessant kunnen zijn om Algerije en Soedan toe te voegen
aan dit onderzoek die in 2019 zijn opgeschrokken door revoluties. De MB heeft in beide landen
een prominente rol gespeeld in de politiek. Met het afzetten van President Bouteflika in april
2019 bevindt Algerije zich in eenzelfde situatie als haar buurlanden in 2011. De revolutie heeft
wat weg van alle revoluties van 2011 maar onderscheidt zich ook. Nossiter (2019) citeert een
prominent Algerijns politicus: “we hebben een president afgezet zonder hem te verbannen,
zoals in Tunesië, zonder hem in gevang te nemen, zoals in Egypte, en zonder hem te doden,
zoals in Libië”. Maar net zoals in Egypte is het leger aan de macht sinds de revolutie en is het
volk er vooral op uit om de militaire overheersing van de Algerijnse politiek te doorbreken. De
revolutie is tot nu toe bloedeloos en vreedzaam zoals in Marokko. De rol van de MB in de
revolutie is onduidelijk zoals in alle revoluties van de Arabische Lente maar haar rol in de
Algerijnse politiek lijkt zeer op de rol van de PJD in Marokko. Zij is namelijk al sinds de jaren
’90 geïntegreerd in de politiek en heeft zij deelgenomen aan meerdere regeringen. De vraag
rest nu of de MB haar plek weet te behouden nu de Algerijnse politiek dusdanig aan het
veranderen is. Het kan interessant zijn om de Algerijnse revolutie van 2019 en de rol van de
MB hierbinnen te vergelijken met de Arabische Lente in 2011.
Net als in Algerije is in Soedan ook een revolutie aan de gang waarbij de langzittende
president Omar al-Bashir in april 2019 is afgezet door het leger. In tegenstelling tot Marokko,
Tunesië, Libië en Egypte was de MB dertig jaar lang de regerende politieke partij in Soedan
waar zij sinds 1989 samenwerkte met dictator al-Bashir (Aref, 2019). Nu het leger de dictator
heeft afgezet is de toekomst van de MB onzeker geworden en net als in Egypte in 2011 is het
leger een belangrijke speler in de revolutie. Het leger heeft in juni 2019 hardhandig
opgetreden tegen burgers die de dreigende militaire dictatuur probeerden te voorkomen en
hoewel de dictator is afgezet is zijn staatsapparaat blijven bestaan (Walsh, 2019). De
regeringsrol van de MB in Soedan staat in schril contrast met de oppositierol van de MB in
Marokko, Tunesië, Libië en Egypte maar kan mooi vergeleken worden om zo te achterhalen
hoe het kan zijn dat dezelfde religieus-politieke organisatie zulke verschillende rollen in
verschillende landen heeft weten te vervullen.
Ondanks het feit dat de machtsgreep van MB in het Midden-Oosten en Noord-Afrika
in 2011 is mislukt moet er nog steeds met de organisatie rekening gehouden worden. De MB
is voor mij in ieder geval een organisatie die blijft intrigeren juist door de tegenstrijdigheden,
de fouten die ze begaat, de ambivalente ideologie en de rijke geschiedenis die zij heeft. De
MB zal blijven bestaan en ook al is er geen islamistische halvemaan gecreëerd in 2011 laten
de gebeurtenissen in Algerije en Soedan in 2019 zien dat de MB nog steeds in het centrum
staat van de politiek in de islamitische wereld.
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