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Nederlandse samenvatting
Dit onderzoek naar beeldvorming over het Westen in Egypte is uitgevoerd in
opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
(WODC), op aanvraag van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en
Veiligheid (NCTV). Deze opdracht volgde naar aanleiding van de ontwikkelingen in
het Midden-Oosten sinds december 2010, toen in Tunesië de reeks opstanden
begon die wel gezamenlijk wel zijn aangeduid als de ‘Arabische Lente’. Deze
ontwikkelingen in de Arabische wereld hebben behalve binnen het MiddenOosten ook effecten op de relatie tussen deze landen en Europese landen,
waaronder Nederland. Deels zijn deze relaties eenvoudig inzichtelijk, bijvoorbeeld
waar het diplomatieke en handelsrelaties betreft. Maar er zijn ook relaties die wat
minder eenvoudig te overzien zijn, zoals de wederzijdse percepties ofwel de
beeldvorming. Het is belangrijk een goed inzicht te hebben in de wijze waarop
Europa en breder, het Westen, in de Arabische wereld wordt gezien en begrepen
door verschillende populaties en groeperingen. In het belang van de veiligheid is
het gelegitimeerd om in het bijzonder aandacht te schenken aan een up-to-date
en diepgaand begrip van vijandige beeldvorming over de westerse wereld waar
Nederland deel van uitmaakt.
De informatiebehoefte op dit gebied laat zich eenvoudig verklaren. De wijze
waarop de westerse wereld wordt geportretteerd in de Arabische wereld heeft de
voortdurende aandacht van de NCTV. Mogelijk kan een uitgesproken negatief
beeld waarin een afkeer van het Westen wordt uitgesproken zich langdurig
nestelen in een maatschappij en zo bijdragen aan het ontstaan of bestendigen van
antiwesterse sentimenten. Wijzigingen in de aanwezigheid van dergelijke
sentimenten kunnen dus ook implicaties hebben voor de inschatting van
terroristische dreigingen en contraterrorisme maatregelen. De NCTV is daarom
gebaat bij inzicht in mogelijke wijzigingen (radicalisering of juist matiging) van
vijandbeelden van het Westen. Dit onderzoek is erop gericht juist dat inzicht te
bieden en aan te geven of op grond van de hier bestudeerde data een aanpassing
van het dreigingsbeeld gewenst is.

Onderzoeksvragen
De vragen die zodoende centraal staan in dit onderzoek zijn: welke al dan niet
vijandige beeldvorming over het Westen is er waarneembaar in het Egyptische
publieke debat van na de val van president Mubarak, wat is daarbij de positie van
islamistische vertogen, is in die positie een duidelijke wijziging of radicalisering
opgetreden en wat zijn hiervan eventueel de implicaties voor de veiligheid van
Nederlanders en Nederlandse belangen in het buitenland (i.c. Egypte)?
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Bronnen en methode
Hoewel de Arabische Lente in Tunesië is begonnen, is sinds januari 2011 toch de
meeste aandacht uitgegaan naar de ontwikkelingen in Egypte. Gezien de centrale
rol die Egypte historisch en heden ten dage in de regio vervult, is dat begrijpelijk.
Ook een onderzoek naar de beeldvorming over het Westen in de Arabische
wereld sinds de Arabische Lente kan om die reden zeer goed tot Egypte beperkt
worden. Hiermee is niet gezegd dat de beeldvorming elders in de Arabische
wereld zich naar de Egyptische zal voegen, maar wel dat als er een keuze gemaakt
moet worden voor een bepaald land, dat Egypte dan de meest voor de hand
liggende keuze is. Een tweede begrijpelijke keuze is om bijzondere aandacht te
schenken aan islamistische groeperingen die een lange traditie hebben van het
cultiveren van een discours waarin het Westen figureert als culturele, religieuze
en politieke vijand.
Om de Egyptische, en in het bijzonder Egyptische islamistische, beeldvorming over
het Westen te onderzoeken, is in dit onderzoek gebruik gemaakt van
verschillende bronnen, te weten kranten, boeken en pamfletten, websites en
sociale media (Facebook en Twitter). Deze selectie is gemaakt op basis van een
aantal criteria: controleerbaarheid, bereik, effect op de publieke opinie, en de
mogelijkheid om deze bronnen op systematische wijze te onderzoeken.
De sociale media zijn onderzocht door gedurende een maand een aantal
geselecteerde Twitter- en Facebookaccounts, die tezamen een goed beeld geven
van de Egyptische publieke sfeer, bij te houden, en daarbinnen alle content over
het Westen te selecteren. Hiervan zijn een aantal kwantitatieve analyses gemaakt ,
maar bovendien ook een uitgebreide inhoudelijke analyse. Wat hierin vooral
opviel, is de hevige polarisatie tussen de aanhang van de afgezette
Moslimbroederschap (MB)-president Morsi enerzijds, en de voorstanders van de
staatsgreep van 3 juli anderzijds. Zij beschuldigen elkaar voortduren van heulen
met Amerika, Israël, of het Westen in zijn algemeenheid, terwijl de eigen groep
juist wordt gepresenteerd als vijand van deze entiteiten.
Gedurende enkele weken zijn er daarnaast verschillende kranten verzameld: de
staatskrant Al-Ahrām, een aantal liberale kranten, en uiteraard islamistische
publicaties van verschillende richtingen. Deze zijn bestudeerd op beeldvorming
over het Westen, waarbij extra aandacht is besteed aan de kranten met een
islamistische signatuur. Hieruit kwam naar voren dat de berichtgeving van AlAhrām over het Westen vrijwel uitsluitend negatief is, waar de liberale kranten
veel meer een tweezijdig discours voeren. Wat de islamistische publicaties betreft,
is er een duidelijk verschil te zien tussen de MB-publicatie Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla
enerzijds en de andere islamistische kranten – Al-Liwāʾ al-Islāmī, Al-Shaʿb, en AlRaḥma – anderzijds. Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla behandelde in de door ons
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onderzochte periode het Westen uitsluitend als politieke entiteit, en niet als
cultureel-religieuze Ander, waarbij de krant tegelijkertijd een sterke behoefte aan
westerse erkenning van de eigen problematiek laat zien. De andere islamistische
kranten daarentegen schilderen het Westen wel degelijk als uitdager van de islam
en Egypte af, en plaatsen het Westen dus wel in de rol van cultureel-religieuze
Ander.
Verder werden er een aantal websites onderzocht. Allereerst is er een vergelijking
gemaakt tussen de beeldvorming over het Westen op de Engels- en Arabischtalige
pagina’s van de MB. Hoewel er wel een verschil is te zien in onderwerpkeuze (de
Engelstalige website richt zich meer op een buitenlands publiek met de
boodschap dat men de MB niet hoeft te vrezen), is er geen sprake van een ‘dubbel
discours’ waarin tegengestelde boodschappen over het Westen worden verspreid.
Daarnaast is er gekeken naar de websites van de kranten Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla
en Al-Shaʿb, aangezien deze publicaties al snel na aanvang van ons onderzoek
werden verboden en we deze dus niet opnieuw gedurende een bepaalde periode
konden verzamelen en analyseren. De resultaten die hieruit voortkwamen, waren
vergelijkbaar met de eerdere resultaten van de krantenanalyse.

Conclusies en beperkingen
Uit eerder onderzoek (Woltering 2011) naar beeldvorming over het Westen in
Egypte bleek dat er verschillende discoursen te onderscheiden zijn. Het linksnationalistische discours schetste het Westen als primair gedefinieerd in
imperialistische termen: het Westen wil Egypte en de Arabische wereld
overheersen en economisch profiteren van de regionale rijkdommen. Het liberale
discours bleek gekenmerkt door een dubbele houding; enerzijds lofprijzingen voor
de politieke en persoonlijke vrijheden in westerse samenlevingen, anderzijds
kritiek op westers (vooral Amerikaans) buitenlands beleid in de regio. Het
islamistische vertoog ten slotte, bleek de meest vijandige kenschetsen van het
Westen te bevatten, en omschreef het Westen veelal als een bedreiging van de
islam. Het onderzoek bevestigde deze bevindingen: de islamistische publicaties –
met uitzondering van de krant en site van de MB – beschrijven het Westen met
regelmaat als cultureel-religieuze Ander. Het is ook deze groep die zich relatief
vaak van algemene termen als ‘het Westen’ bedient, in plaats van specifiekere
land- of regio-aanduidingen. Bij de liberalen zagen we eveneens een discours dat
vergelijkbaar is met eerdere onderzoeksresultaten: enerzijds wordt met name het
westerse (en in het bijzonder het Amerikaanse) buitenlandbeleid hevig
bekritiseerd, anderzijds is er waardering voor liberale idealen. Het linksnationalistisch vertoog is minder prominent aanwezig geweest in dit onderzoek,
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maar bepaalde elementen – kolonialisme, westerse overheersing – kwamen wel
duidelijk terug in bijvoorbeeld de links-islamistische publicatie Al-Shaʿb.
Voor alle discoursen geldt dat het Westen hypocrisie wordt verweten. Amerika,
de Europese Unie, of het Westen als abstractie wordt voorgesteld als entiteit die
zich tooit met aantrekkelijke idealen als democratie, mensenrechten en vrijheid,
maar in de praktijk van het Midden-Oostenbeleid (of meer specifiek het beleid ten
aanzien van Egypte) worden die idealen met voeten getreden. Anderzijds lijken
die idealen zelf in hoge mate te worden gedeeld; ze leiden althans nauwelijks tot
discussie. Het Westen, in wat voor hoedanigheid dan ook, is bovendien een partij
waarvan ondersteuning wordt verlangd. Deze ambigue beeldvorming, waarbij het
Westen zowel hypocriet is, als gewenst (misschien zelfs: benodigd), is niet nieuw
en niet specifiek voor Egypte.
Sinds het aftreden van Mubarak is er door de opeenvolgende
verkiezingssuccessen van de Moslimbroederschap gaandeweg een situatie
ontstaan waarbij twee grote kampen het publieke debat domineren:
Moslimbroeders aan de ene kant en hun tegenstanders aan de andere kant. Sinds
de staatsgreep van 3 juli en de daaropvolgende onttakeling van de tot dan toe min
of meer vrije pers wordt het publieke debat beheerst door zij die de staatsgreep
(‘de tweede revolutie’) steunen en zij die blijven aandringen op de legitimiteit van
president Morsi. In deze tweestrijd is opgevallen dat partijen elkaar ervan
beschuldigen pionnen te zijn van het Westen, om daarmee de tegenpartij te
delegitimeren. Het Westen wordt er in deze retorische strijd van beschuldigd
Egypte te willen overheersen en te verzwakken. In die zin is het Westen vooral
sinds de val van Morsi (meer dan sinds de val van Mubarak) in het publieke debat
een stereotiepe vijand. Het onderzoek heeft echter uitgewezen dat het Westen in
deze retoriek vooral een discursief instrument is, waarmee partijen hun
nationalisme en authenticiteit onderstrepen. Tegelijkertijd zoeken alle partijen de
steun van machtige westerse hoofdsteden, in het bijzonder Washington. Hoewel
het Westen, in zijn verschillende verschijningsvormen, dus nog altijd regelmatig
voorkomt in het Egyptische publieke debat, zien we dat de geuite beschuldigingen
niet zozeer aan het Westen zijn gericht, als wel aan de binnenlandse, politieke
tegenstanders. Zij worden in diskrediet gebracht door hen als handlangers van het
Westen te presenteren. Occidentalisme gaat veelal dus niet werkelijk over het
Westen (men poogt niet te informeren over het Westen), maar is een uitingsvorm
van binnenlandse politieke strijd en maatschappelijk debat, waarin Egyptisch
nationalisme het dominante vertoog is.
Ondanks het plotselinge en volledige machtsverlies dat de MB in juli 2013 ten deel
viel, is tijdens het onderzoek niets gebleken dat wijst op een institutionele
radicalisering van deze groepering. Dat wil niet zeggen dat geen enkel (prominent)
lid van de Moslimbroederschap zich sinds de val van Mubarak op zodanige wijze
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heeft uitgelaten, maar op grond van de analyse van onze uitgebreide
bronnenverzamelingen kunnen we vaststellen dat het MB-vertoog in het huidige
tijdvak niet wordt gekenmerkt door een vijandige beeldvorming jegens het
Westen als cultuur of beschaving. Ook wat betreft de andere door ons
onderzochte islamistische groeperingen is uit ons onderzoek geen radicalisering in
de beeldvorming over het Westen gebleken.
Het onderzoek heeft zijn beperkingen, die bij deze conclusies in ogenschouw
genomen moeten worden. Om te beginnen is dit onderzoek beperkt gebleven tot
Egypte. Hoewel Egypte binnen de Arabische wereld een belangrijke positie
inneemt, zijn de verschillen tussen landen in de regio groot. Daarnaast was de
onderzoeksperiode relatief kort, en werd deze gedomineerd door de
uitzonderlijke nasleep van de coup van 3 juli. Ten slotte bestaat de mogelijkheid
dat zeer radicale organisaties – voor zover deze bestaan – zich niet uitlaten
middels de open bronnen die wij in dit onderzoek onderzocht hebben. Een
dergelijke terughoudendheid ten opzichte van openbare bronnen perkt de
groeimogelijkheden, en dus de maatschappelijke relevantie, voor dergelijke
organisaties weliswaar drastisch in, maar het sluit hun bestaan niet uit.
Voor zover wij aan de hand van dit onderzoek kunnen concluderen, is er
vooralsnog geen sprake van een radicalisering van het vijandbeeld over het
Westen in islamistische vertogen in Egypte, die implicaties zouden kunnen hebben
voor de veiligheid van Nederlanders en Nederlandse belangen in Egypte. Dat
neemt niet weg dat de continuering van reeds bestaande vijandbeelden reden tot
zorg kan zijn en dat er vanzelfsprekend naast de beeldvorming over het Westen
diverse andere aspecten van de Egyptische politiek en maatschappij zijn, die bij
het maken van een dreigingsbeeld een rol spelen.
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I. Inleiding, theoretisch kader en methodologische
verantwoording

Inleiding
De gebeurtenissen in de Arabische wereld sinds december 2010, toen een
Tunesische volksopstand de aftrap gaf voor de ‘Arabische Lente’, hebben
vanzelfsprekend niet alleen gevolgen voor de politieke verhoudingen in de
betreffende landen van het Midden-Oosten. Ze hebben ook effect op de relaties
tussen de Arabische wereld en Europa, waaronder Nederland. Voor een deel zijn
die relaties eenvoudig inzichtelijk, voor zover het bijvoorbeeld diplomatieke en
handelsrelaties betreft. Maar er zijn ook relaties die wat minder eenvoudig te
overzien zijn, zoals de wederzijdse percepties ofwel de beeldvorming. Het is
belangrijk een goed inzicht te hebben in de wijze waarop Europa en breder, het
Westen, in de Arabische wereld wordt gezien en begrepen door verschillende
populaties en groeperingen. In het belang van de veiligheid is het gelegitimeerd
om in het bijzonder aandacht te schenken aan een up-to-date en diepgaand
begrip van vijandige beeldvorming over de westerse wereld waar Nederland deel
van uitmaakt.
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum, op aanvraag van de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De informatiebehoefte op dit gebied
laat zich eenvoudig verklaren. De wijze waarop de westerse wereld wordt
geportretteerd in de Arabische wereld heeft de voortdurende aandacht van de
NCTV. Mogelijk kan een uitgesproken negatief beeld waarin een afkeer van het
Westen wordt uitgesproken zich langdurig nestelen in een maatschappij en zo
bijdragen aan het ontstaan of bestendigen van antiwesterse sentimenten.
Wijzigingen in de aanwezigheid van dergelijke sentimenten kunnen dus ook
implicaties hebben voor de inschatting van terroristische dreigingen en
contraterrorismemaatregelen. De NCTV is daarom gebaat bij inzicht in mogelijke
wijzigingen (radicalisering of juist matiging) van vijandbeelden van het Westen. Dit
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onderzoek is erop gericht juist dat inzicht te bieden en aan te geven of op grond
van de hier bestudeerde data een aanpassing van het dreigingsbeeld gewenst is.
Hoewel de Arabische Lente in Tunesië is begonnen, is sinds januari 2011 toch de
meeste aandacht uitgegaan naar de ontwikkelingen in Egypte. Gezien de centrale
rol die Egypte historisch en heden ten dage in de regio vervult, is dat begrijpelijk.
Ook een onderzoek naar de beeldvorming over het Westen in de Arabische
wereld sinds de Arabische Lente kan om die reden zeer goed tot Egypte beperkt
worden. Hiermee is niet gezegd dat de beeldvorming elders in de Arabische
wereld zich naar de Egyptische zal voegen, maar wel dat als er een keuze gemaakt
moet worden voor een bepaald land, dat Egypte dan de meest voor de hand
liggende keuze is. Een tweede begrijpelijke keuze is om bijzondere aandacht te
schenken aan islamistische groeperingen die een lange traditie hebben van het
cultiveren van een discours waarin het Westen figureert als culturele, religieuze
en politieke vijand.
De vragenserie die in dit onderzoek centraal staat luidt: welke al dan niet vijandige
beeldvorming over het Westen is er waarneembaar in het Egyptische publieke
debat van na de val van president Mubarak, wat is daarbij de positie van
islamistische vertogen, is in die positie een duidelijke wijziging of radicalisering
opgetreden en wat zijn hiervan eventueel de implicaties voor de veiligheid van
Nederlanders en Nederlandse belangen in het buitenland (i.c. Egypte)? 1
In dit inleidende hoofdstuk wordt ten eerste een verduidelijking gegeven van de
belangrijkste begrippen in dit onderzoek, waarna de gehanteerde methode en
bronnenselectie wordt beschreven. Hoofdstukken twee tot en met vier bevatten
de deelonderzoeken naar de beeldvorming over het Westen in geselecteerde
1

Deze formuliering wijkt licht af van de formulering uit de WODC Startnotitie en het
aanvankelijke onderzoeksontwerp. De volgorde van de eerste twee deelvragen zijn om
redenen van overzichtelijkheid omgedraaid (eerst wordt een helikopterview geschetst,
gevolgd door een focus op islamistische discoursen). Daarnaast zijn de beschrijving van de
beeldvorming enerzijds en de vraag wijzigingskwestie anderzijds, elk een apart element
geworden in de uiteindelijke probleemstelling: dit is ook de volgorde van de verslaglegging.
De reden daarvoor ligt mede in het feit dat van een evidente radicalisering geen sprake
blijkt te zijn, zoals het voorliggende onderzoek zal aantonen.
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sociale media, kranten en websites. Hoofdstuk vier biedt de gecombineerde
analyse van deze verschillende bronnensoorten, waarna alleen de conclusies nog
resteren.
Voor de weergave van Arabische namen en woorden is hier gebruikt gemaakt van
de transcriptiewijze van de derde editie van de Encyclopedia of Islam. Een
uitzondering is gemaakt voor die namen en termen die in de Nederlandse media
zijn ingeburgerd (dus Mubarak, Baradei en Koran i.p.v. Mubārak, Baradʿī en
Qurʾān).
Beeldvorming
Een beeldvormingsonderzoek roept de vraag op wat ‘beelden’ zijn en hoe de
vorming ervan plaats heeft. Met een ‘beeld’ wordt in dit onderzoek bedoeld ‘de
mentale of vertoogmatige representatie of reputatie van een groep mensen, een
natie of werelddeel’ 2 en moet dus niet worden verward met de reguliere
betekenis van een visuele afbeelding. Beelden komen vooral tot stand door
toedichting van morele of karakterologische kwalificaties. Feitelijke uitspraken
(‘De meeste Europese regelgeving wordt gemaakt in Brussel’) zijn derhalve niet
relevant, tenzij deze worden gecombineerd met normatieve uitlatingen (‘Parijs is
de elegante hoofdstad van Frankrijk’). 3
Het Westen
Onderzoek naar beeldvorming over het Westen roept de vraag op wat er met ‘het
Westen’ wordt bedoeld. De beantwoording van die vraag is vaak zelf het resultaat
van perceptie: wat het Westen is, is immers niet objectief vast te stellen. De
invulling die wordt gegeven aan het begrip ‘het Westen’ verandert met de tijd en
al naar gelang de context. Vanuit de Koude Oorlogsgedachte werd het Westen
veelal economisch gedefinieerd als de kapitalistische wereld, zodat Japan en niet
zelden ook Apartheid Zuid-Afrika tot de westerse wereld werden gerekend.
2

Naar Manfred Beller & Joep Leerssen (2007) Imagology: The Cultural Construction and
Literary Representation of National Characters –A Critical Survey [Studia Imagologica 13]
Amsterdam etc.: Rodopi.
3
Beller & Leerssen (2007).
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Samuel Huntington betoogde in zijn roemruchte Clash of Civilizations dat het
Westen een beschaving is die wordt begrensd door een rivaliserende Orthodoxe
beschaving (waarin zich onder meer Griekenland bevindt, wat in veel
cultuurhistorische verkenningen juist wordt gezien als bakermat van Europa). Het
grootste deel van de twintigste eeuw werd Europa verscheurd door ideologische
strijd: fascisme, communisme, democratie, kapitalisme. Deze ideologieën zijn
allemaal van Europese snit, maar al tijdens de Koude Oorlog ontstond de neiging
om het fascisme en het communisme uit de westerse geschiedenis te schrijven,
en deze veeleer te zien als uitdagers van de westerse wereld. Na de Koude Oorlog
hebben de sterke ontwikkeling van identiteitspolitiek in grote delen van Europa in
combinatie met de reactie op terreuraanslagen door radicaal-islamitische
organisaties ertoe geleid dat in het publieke debat een culturele invulling wordt
gegeven aan de betekenis van het Westen (westerse waarden van democratie en
vrijheden, een grote rol voor de ‘joods-christelijke traditie’). Een onbetwistbaar
antwoord op de vraag wat het Westen is, kan dus niet worden gegeven. Hoe
omschrijven we dan het object van de beeldvorming die hier wordt onderzocht?
Het Westen kan voor de doelstellingen van dit onderzoek pragmatisch worden
omschreven als het metageografische concept dat dat deel van de wereld
aanduidt waartoe in elk geval West-Europa en Noord-Amerika behoren. Dat de
geografische grenzen noch de semantische logica 4 ervan objectief kunnen worden
vastgesteld, is een normaal gegeven voor metageografische concepten (e.g. de
Oriënt, het Midden-Oosten, het Verre Oosten).

De Egyptische context
De beeldvorming over een bepaalde groep mensen, een bepaalde religie of een
werelddeel, is een belangrijk element in de totstandkoming (of voortduring of
verandering) van een verwachtingspatroon ten aanzien van datgene waarover
een beeld is gevormd. Een bepaalde beeldvorming over bijvoorbeeld Europa leidt
tot het ontstaan van een bepaald verwachtingspatroon ten aanzien van Europa,
4

Wat maakt dat het concept een betekenis heeft? Is het een culturele of een
economische eenheid, of wordt het gekenmerkt door een bepaalde religieuze signatuur?
Het antwoord op die vraag is in wezen een onderdeel van beeldvormingsonderzoek: welke
betekenis wordt er aan ‘het Westen’ gegeven?
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wat maakt dat Europees beleid op een bepaalde manier tegemoet wordt
getreden. De interpretatie van Europees handelen van vandaag is dus afhankelijk
van de reeds bestaande beeldvorming over Europa. In Egypte staat de
beeldvorming over Europa en het Westen in een lange en gepolitiseerde traditie.
De ontwikkeling van Egypte als moderne staat in de loop van de negentiende
eeuw ging naar Europese voorbeelden: de formatie van een modern leger en een
uitgebreide bureaucratie, de hervorming van het onderwijs en de aanleg van
nieuwe steden. Ook ontstond er een publieke sfeer, waarin de nieuwe klasse van
intellectuelen de vooruitgangsgedachte verkondigde. Vooruitgang bleef in de
twintigste eeuw het alom beleden modernistische ideaal. Discussie was echter al
aan het einde van de negentiende eeuw ontstaan, over de vraag hoe
modernisering zich zou moeten verhouden tot de traditie en de eigen identiteit.
Deze vraag leidde tot het ontstaan van binaire opposities tussen de westerse
Ander en het Egyptische of islamitische of Arabische Zelf. Dit werd echter niet
zelden bestreden door ideologen die het Westen juist zagen als onlosmakelijk
onderdeel van de eigen identiteit. 5
Het Westen is in Egypte dus al meer dan een eeuw onderwerp van discussie. Het
meest grootschalige recente onderzoek naar de hedendaagse beeldvorming over
het Westen in Egypte, gaat dan ook uit van meerdere beeldvormingen: 6 drie grote
maatschappelijke verhalen of ideologieën werden bestudeerd en toonden elk
verschillende wijzen van beeldvorming over het Westen, elk sterk samenhangend
met de ideologische context. Het links-nationalistische discours schetste het
Westen als primair gedefinieerd in imperialistische termen: het Westen wil Egypte
en de Arabische wereld overheersen en economisch profiteren van de regionale
rijkdommen. Links-nationalistische kranten en tijdschriften bespraken het Westen
dus veelal als politieke macht die zich door economische overwegingen laat
sturen, waarbij het koloniale verleden sterk aanwezig is. Het liberale discours
bleek gekenmerkt door een dubbele houding; enerzijds lofprijzingen voor de
5

Bijv. Ṭaha Ḥussayn, maar ook Muḥammad ʿAbduh, die soms het Westen voorstelde als
product van de islamitische geschiedenis. Zie Robbert Woltering (2011) Occidentalisms in
the Arab World Londen etc.: I.B. Tauris 54; 64.
6
Woltering (2011).
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politieke en persoonlijke vrijheden in westerse samenlevingen, anderzijds kritiek
op westers (vooral Amerikaans) buitenlands beleid in de regio. Liberalen in Egypte
verkeerden temeer in een problematische positie omdat zij voor vrijheden
pleitten, terwijl een consequente invoering van die vrijheden in Egypte wellicht de
islamisten aan de macht zou brengen, die zij met die vrijheden niet vertrouwden.
Dit schaadde vanzelfsprekend de geloofwaardigheid van de kritiek die liberalen
uitten over westerse steun aan het repressieve regime van Mubarak. Het
islamistische vertoog ten slotte, bleek de meest vijandige kenschetsen van het
Westen te bevatten. Als ideologie van identiteitspolitiek kenmerkt het islamisme
zich als gepreoccupeerd met het beschermen van het eigene. Islamistische
auteurs bleken sterk geneigd om het Westen te omschrijven als onontkoombaar
anti-islamitisch. Om deze vijandschap aan te tonen en te verklaren werd vaak
verwezen naar het vermeende contrast tussen het Westen en de islam. Zoals het
beeld van het Westen in het links-nationalistisch discours goed aansloot bij de
links-nationalistische grondgedachten, en zoals ook de liberale beeldvorming over
het Westen kon worden begrepen vanuit de liberale context, zo gold dat de
beeldvorming over het Westen als ‘anti-islam’ een duidelijke functie had in de
instandhouding van een islamistisch wereldbeeld.
In dit onderzoek is de nadruk gelegd op beeldvorming over het Westen in het
islamistisch vertoog van Egypte, met bijzondere interesse in vijandige
beeldvorming. Deze nadere beschouwing, die bovendien plaats heeft in een
relatief korte onderzoeksperiode van acht maanden, maakt het mogelijk en
wenselijk dat we in dit islamistische vertoog differentiatie aanbrengen tussen de
verschillende ‘geluiden’ in het islamistische vertoog. Voor een goed begrip van
islamistische beeldvorming over het Westen is echter eerst kennis noodzakelijk
van de context waarin die beeldvorming functioneert. Dat betekent dat een
bondig inzicht in de politiek-maatschappelijke debatcultuur in hedendaags Egypte
nodig is.
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Politiek conservatisme
De val van president Mubarak werd vanzelfsprekend niet unaniem toegejuicht.
Het deel van de Egyptische maatschappij dat floreerde onder de toenmalige
politieke situatie heeft begrijpelijke redenen om terug te verlangen naar de tijd
van voor 25 januari 2011. Daarnaast is er het deel van de bevolking dat
teleurgesteld is geraakt in de revolutie en lijdt onder de verzwakking van de staat
en maatschappelijke ontwrichting (oplopende criminaliteit, gewapende groepen
in de Sinaï en in Opper-Egypte, elektriciteitsuitval en brandstofgebrek). Deze
groepen zijn gevoelig voor beïnvloeding door het grote deel van de Egyptische
media dat sinds de staatsgreep van 3 juli een campagne voert voor patriottisme
en onkritische steun voor generaal Sissi. Het revolutionaire taalgebruik hanteert
het woord fulūl (ongeveer: ‘restanten’) voor de aanduiding van aanhangers van
het oude regime. In de eerste maanden na de val van Mubarak leek het alsof er
buiten (een deel van) de economische en politieke elite geen enkele steun meer
was voor het oude regime, maar gaandeweg is er meer maatschappelijke ruimte
ontstaan voor mensen die de oplossing van de huidige problemen zoeken in de
hervestiging van een autoritaire staat. Deze maatschappelijke stroming, die
ruimhartig wordt bediend door de staatsmedia en een deel van de onafhankelijke
media, kunnen we aanduiden als politiek conservatisme. (De kwalificatie politiek
is hierbij onmisbaar, omdat anders verwarring kan ontstaan met het cultureelreligieus conservatisme dat een wezenlijk kenmerk is van het islamisme.) De
politiek conservatieve stroming wenst een daadkrachtige staat die autoritair mag
optreden waar dat nodig is om (vermeende) aanvallen op de staat af te slaan,
ongeacht of het gaat om aanvallen van buitenaf of van binnenin de Egyptische
samenleving. Ten slotte doet zich de bijzonderheid voor dat het niet
ongebruikelijk is om de status quo of de conservatieve stroming als ‘liberaal’ te
omschrijven. 7 Dat kan gerechtvaardigd zijn als men daarmee doelt op het
economische beleid van liberalisering dat het Egypte van Mubarak heeft
gekenmerkt.

7

Zie bijvoorbeeld Abu Rabi‘ (2004) Contemporary Arab Thought. Studies in post-1967 Arab
Intellectual History Londen etc.: Pluto Press.
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Liberalen
Met het liberale vertoog in Egypte kan men - zoals zojuist is opgemerkt - doelen
op een vertoog van economische liberalisering, maar dat is zeker niet per se het
geval. Egyptische liberalen kunnen heel wel de verzorgingsstaat propageren, en
uitsluitend liberaal zijn in de maatschappelijke betekenis van het woord, waarin
het ideaal wordt beleden dat de vrijheid van de ene burger slechts mag worden
beperkt door de vrijheid van de andere burger. Dat betekent dat het liberale
discours in Egypte gekenmerkt wordt door een kritische houding ten opzichte van
een autoritaire staat, maar ook - en niet zelden, vooral - door een kritische
houding ten opzichte van beperkingen van de individuele vrijheden op grond van
religieuze overwegingen. In het huidige tijdsgewricht van na de staatsgreep van 3
juli zijn de politieke verhoudingen zodanig geradicaliseerd dat het liberale kamp
een wat problematische categorie vormt. Al-Jazeera zou onder normale
omstandigheden als liberaal worden beschouwd, maar wordt nu door velen
beschouwd als behorend tot het kamp van de Moslimbroederschap (MB). De
campagne van presidentskandidaat Aḥmad Shafīq begon als fulūl-beweging maar
is er in de confrontatie met Morsi in geslaagd zich een meer liberaal imago aan te
meten.
Links-revolutionairen
Een veelvuldig gehanteerd begrip in Egypte sinds de val van Mubarak is de
uitdrukking ‘revolutionaire krachten’, waarmee de politieke krachten werden
aangeduid die het revolutionaire straatprotest leken te beheersen. Gevestigde
oppositiepartijen noch de Moslimbroederschap waren onderdeel van deze
constellatie. Eerder moet men denken aan relatief nieuwe groeperingen als de 6
Aprilbeweging, Kifaya en de jongerenorganisaties van de politieke partijen. Tot
deze revolutionaire krachten werden ook personen gerekend zoals Ḥamdīn Ṣabāḥī,
voormalig presidentskandidaat en neo-Nasserist, 8 alsmede een keur aan schrijvers
en intellectuelen. Een groot deel van de revolutionaire krachten is links
8

Ṣabāḥī behaalde 20,7% van de stemmen in de eerste ronde van de
presidentsverkiezingen van mei 2012: The Carter Center Presidential Election in Egypt.
Final Report May-June 2012, p. 5.
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georiënteerd. Met het ‘links-revolutionaire vertoog’ wordt een veelzijdig vertoog
aangeduid dat voorrang geeft aan revolutionaire dynamiek, boven het sluiten van
politieke compromissen; dat zich verzet tegen de internationale economische
wereldorde, tegen neokolonialisme en imperialisme, alsmede tegen neoliberale
politiek. Het is een vertoog dat niet zelden een marxistisch discours hanteert om
alternatieven mee te formuleren. De compromisloosheid en het
verzetsgeörienteerde karakter leiden er toe dat het links-revolutionaire denken
niet eenvoudig een politiek front kan realiseren. Ḥamdīn Ṣabāḥī steunde
bijvoorbeeld de machtsovername door generaal Sissi op 3 juli, terwijl de
Revolutionaire Socialisten zich hiertegen vanaf het begin hebben verzet (dit,
niettegenstaande hun verzet tegen Morsi).
Islamisme
Met het islamisme duiden we op een veelzijdig identiteitsvertoog dat de islam als
basis voor de identiteit van Egypte ziet en een grote rol wenst voor de islamitische
sharia als ordenend instrument van politiek (top down) en maatschappij (bottom
up). Het islamisme kan zich beperken tot het maatschappelijke domein (bottom
up). Hoewel de realiteit vanzelfsprekend veel nuances kent en de
‘overgangsgebieden’ tussen de verschillende stromingen soms net zo druk bevolkt
kunnen zijn als de hieronder aangeduide segmenten, is het toch zinvol om een
zekere ordening aan te brengen in het weidse Egyptisch-islamistische landschap.
Ten eerste is er een onderscheid te maken tussen enerzijds het islamitische
fundamentalisme van de Moslimbroederschap (opgericht in 1928) en anderzijds
het salafisme. De Moslimbroederschap is van oudsher een grote maatschappelijke
organisatie die zich verzet tegen wat zij ziet als een verlies van islamitische
waarden. De organisatie hanteert een strakke leiding en gehoorzaamheid is een
belangrijk deel van het lidmaatschap. De islam die de Moslimbroederschap
propageert laat zich omschrijven als conservatief, maar niet per se puristisch.
Purisme of scripturalisme is een omschrijving die men wel hanteert voor het
salafisme. De salafi-trend staat voor een oertekstgebaseerd religieus denken dat
de scholastische traditie van de islamitische geleerdheid geheel of grotendeels
terzijde schuift: de werken van de klassieke rechtsgeleerdheid uit de negende tot
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de veertiende eeuw, die door de islamitische orthodoxie worden gehanteerd als
argumenten voor allerhande stellingnames, worden in het salafisme gezien als
afleiding van de Koran en de soenna. 9 Het salafistische ideaal is om de vroegste
periode van de islam zoveel mogelijk te imiteren, hetgeen leidt tot uiterlijke
herkenbaarheid in kleding, gedrag en taalgebruik. Het principe van al-walāʾ wa lbarāʾ 10 en een absolute waarheidsclaim maken dat het salafisme wordt ervaren
als een uitgesproken intolerante stroming in de islam. Ten aanzien van het
salafisme geldt, dat het gangbaar is - en in hedendaags Egypte ook verdedigbaar is
- dat het salafisme nader wordt onderverdeeld in een quiëtistische, 11 een politieke
en een jihadistische stroming. 12 Deze indeling is echter vooral het gevolg van
verschillen van inzicht in de politieke en maatschappelijke context (die bovendien
van tijd tot tijd en van plaats tot plaats verschilt); 13 theologisch en ideologisch
vormen deze drie groepen een tamelijk uniform geheel. 14
Postislamisme of salafisering?
Bij de bespreking van het fenomeen islamisme moet worden stilgestaan bij het
begrip postislamisme. Sinds het midden van de jaren negentig is dit begrip in
omloop, waarmee uiteenlopende wetenschappers een nieuwe ontwikkeling in het
islamisme aanduiden. Met postislamisme wordt niet het einde van het islamisme
bedoeld, maar een nieuwe vorm van islamitisch activisme dat uitgaat van rechten
in plaats van plichten, pluralisme in plaats van autoritair denken, historiciteit in

9

Soenna slaat op het voorbeeldige profetelijke gedrag van Mohammed, dat samen met de
Koran normatief is in de vastlegging van islamitische gedragsregels.
10
In vrije vertaling: exclusieve loyaliteit jegens medegelovigen en vijandige afwijzing van
alle aspecten van ongeloof.
11
In het Arabisch wordt de term salafiyya ʿilmiyya gehanteerd, wat vaak wordt vertaald als
‘scientific salafism’, maar beter kan worden begrepen als Schriftgeoriënteerd salafisme, in
tegenstelling tot de vormen van salafisme die de maatschappij en de politiek zien als
primair activiteitenterrein.
12
Quintan Wiktorowicz (2006) “Anatomy of the Salafi Movement” Studies in Conflict and
Terrorism 29, 207-239; Bernard Haykel (2009) “On the nature of Salafi thought and action”
in: Roel Meijer red. Global Salafism: Islam’s new religious movement Londen: Hurst, 33-57.
13
Dit blijkt ook uit de oprichting van een politieke partij door de quiëtistische salafisten
van Al-Daʿwa al-Salafiyya, kort na de val van Mubarak.
14
‘All three factions share a common creed but offer different explanations of the
contemporary world and its concomitant problems and thus propose different solutions.
The splits are about contextual analysis, not belief.’ Wiktorowicz (2006), 208.
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plaats van een onbeweeglijke schrift en de toekomst in plaats van het verleden. 15
Asef Bayat zag dit fenomeen in het Teheran van de jaren negentig (later gevolgd
door de Groene Beweging) alsook in Egypte. Egyptische representaties van deze
nieuwe islamistische hoedanigheid waren de oprichting van een uitgesproken
civiele islamitische partij in 1996, 16 en liberale uitspraken van hooggeplaatste
Moslimbroeders als Muḥammad Ḥabīb, Kamāl al-Hilbāwī, ʿIṣām al-ʿIryān en ʿAbd
al-Munʿim Abū al-Futūḥ. De meest recente geschiedenis suggereert echter dat de
Moslimbroederschap zeker niet als organisatie een transformatie heeft ondergaan.
In de periode tussen de val van Mubarak en de staatsgreep door generaal Sissi
hebben tal van ‘postislamistische’ leden van de Moslimbroederschap de
organisatie (moeten) verlaten. Dit toont aan dat de Moslimbroederschap intern
zeer verdeeld was over de wenselijkheid van een pluriformere en gematigder
koers. Recente publicaties wijzen er dan ook op dat de Moslimbroederschap niet
zozeer een koers van matiging is ingeslagen, maar juist een koers van
verharding. 17 De Egyptische analist Ḥusam Tammām (1972-2011) betoogde dat de
Moslimbroederschap sinds de jaren negentig een proces van salafisering en
ruralisatie was ingegaan. Tammām wees erop dat de Moslimbroeders steeds
vaker typisch salafistische kenmerken vertoonden zoals uiterlijk vertoon van
vroomheid, exclusivisme en een zeer conservatieve theologie. Het lijkt erop dat
deze twee tegengestelde richtingen in de directe post-Mubarak-periode met
elkaar in conflict zijn gekomen. 18 Deze complicerende factor moet worden
meegenomen bij de analyse van uitlatingen van de kant van de
Moslimbroederschap.
15

Asef Bayat (2005) “What is Post-Islamism?” ISIM Review 16, 5. Voor zijn meest recente
uiteenzetting op dit gebied: Asef Bayat red. (2013) Post-Islamism. The Many Faces of
Political Islam Oxford: Oxford University Press.
16
Al-Wasaṭ, opgericht door (oud-)leden van de Moslimbroederschap. De partij kreeg geen
vergunning.
17
Husām Tammām (2013, 2010) Al-ikhwān al-muslimūn. Sanawāt mā qabl al-thawra
Caïro: Dār al-Shurūq; Haytham Abū Khalīl (2012) Ikhwān iṣlāḥiyūn. Shahādāt
muwaththaqa tunshir li-awwil marra ʿan tajārub al-iṣlāḥ al-mamnūʿa dākhil al-jamāʿa
Caïro: Dār Dawwin.
18
Voor een uitvoerige uiteenzetting over postislamisme versus salafisering, zie: R.
Woltering (2014) “Post-Islamism in Distress? A Critical Evaluation of the Theory in IslamistDominated Egypt (11 February 2011-3 July 2013)” Die Welt des Islams, 54(1), 1-12. De
meest recente Arabischtalige publicatie die aanvullend materiaal biedt voor deze analyse
is Fawzī ʿUwayyis (2013) Munshiqqūn ʿan al-ikhwān [Afgescheidenen van de
Moslimbroeders] (Samā, s.l.).
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Methoden en bronnen
Bij de gebruikmaking van discoursanalyse als onderzoeksmethode gaat men ervan
uit dat taal niet zozeer een referentieel instrument is waarmee de werkelijkheid
wordt omschreven, maar dat taal veeleer een eigen werkelijkheid vormt. 19
‘Taalgebruik wordt opgevat als constructie van een werkelijkheid en niet als een
weerspiegeling daarvan.’ 20 In dit onderzoek stellen we de vraag hoe in het Egypte
van na de val van Mubarak het metageografische concept ‘het Westen’ wordt
geconstrueerd. De discoursanalytische benadering is hiervoor bij uitstek geschikt,
omdat het een instrument biedt om deze subjectieve constructies te achterhalen
en de herkomst ervan te begrijpen:
‘In het algemeen geldt dat discoursanalyse gericht is op het verkrijgen van kennis
over a) hoe sociale werkelijkheden (met name: sociale identiteiten en sociale
verhoudingen) via discursieve (= discoursproducerende) praktijken geconstrueerd
worden; en b) hoe deze constructies het karakter kunnen krijgen van
vanzelfsprekendheden.’ 21
Het tweede deel van de boven geciteerde uiteenzetting is van belang in dit
onderzoek, omdat dit onderzoek onder meer een antwoord wil geven op de vraag
of de vijandige beeldvormingen over het Westen in Egyptische islamistische
kringen sinds de val van Mubarak is gewijzigd. De mate waarin de
vanzelfsprekendheid uit de tijd van Mubarak heeft standgehouden en de mate
waarin eventueel nieuwe vanzelfsprekendheden zijn ontstaan sinds zijn
afgedwongen vertrek, moet dit onderzoek uitwijzen.
Voor de meeste primaire bronnen die in het kader van dit onderzoek zijn
verzameld kan zonder meer de kwalitatieve discoursanalyse worden toegepast. Er
is echter ook data verzameld die is ontleend aan socialemedianetwerken, hetgeen
neerkomt op duizenden of honderdduizenden teksten. Voor waar het deze ‘big
data’ betreft, hebben wij in eerste instantie onze toevlucht genomen tot andere
19

Harry van den Berg (2004a) “Discoursanalyse” KWALON 9(2), 29-39, 30-31.
Van den Berg (2004a), 30-31.
21
Op. cit. 33.
20
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middelen. Weliswaar bestaan er voor het Arabisch nog geen handklare
automatische zinsontledingsprogramma’s of sentiment analysis-programma’s,
maar het is wel mogelijk om uit grote hoeveelheden data (middels visualisaties
van debat in combinatie met woordcombinatie-queries ) de meest
belangwekkende tekstselecties te maken. Afgezien van het achterhalen van
eenvoudige woordcombinatiefrequenties, en het blootleggen van netwerken, zal
deze kwantitatieve databewerking uiteindelijk ook gericht zijn op het faciliteren
van een kwalitatieve discoursanalyse.
Zelfs indien alle kanalen zouden worden meegenomen in dit onderzoek zou het
niet mogelijk zijn om blind spots in het onderzoek uit te sluiten. Regionale
verschillen kunnen in Egypte bijvoorbeeld erg groot zijn (neem de bijzondere
positie van een stad als Port Said, de onrustige Sinaï, of het rurale Opper-Egypte).
Daar is bij de opzet van dit onderzoek niet expliciet werk van gemaakt. Om
negatieve gevolgen van het uitsluiten van bepaalde communicatiekanalen of
andere keuzes in het onderzoeksontwerp tegen te gaan, is veldwerk gedaan in
januari/februari 2014. Tijdens dit bezoek aan Egypte is gesproken met
deskundigen en journalisten ter plaatse, om zo eventuele kennislacunes te
dichten. Dit veldwerk gaf geen aanleiding om het onderzoeksontwerp aan te
passen. De informanten bevestigden de aannames van het onderzoeksteam over
de indeling van het Egyptische publieke debat en de onderzoeksmethode
(waaronder ook de bronnenkeuzes). De politieke omstandigheden tijdens het
veldwerk waren zodanig dat het niet verantwoord was om vrijuit te spreken over
bijvoorbeeld islamistische groeperingen of de Egyptische de relatie tot het
Westen. Het interviewmateriaal is daarom in dit rapport beperkt en de
informanten worden niet met naam genoemd.
Bronnenselectie
Alvorens een begin kan worden gemaakt met het verzamelen van de meest
geschikte primaire bronnen, moet eerst duidelijk zijn welke communicatiekanalen
er worden gebruikt ter verspreiding van de beeldvorming over het Westen.
Daarbij is uitgegaan van de volgende communicatiemiddelen. Wat hier volgt is
20 | P a g e

een opsomming van de communicatiekanalen in hedendaags Egypte, waaruit we
vervolgens een beredeneerde selectie maken:
1.) Preken
De khuṭba of de vrijdagmiddagpreek is van oudsher een communicatiemiddel
waarmee in islamitisch Egypte maatschappelijke visies kunnen worden
gepropageerd. De meeste preken staan onder controle van de Egyptische
overheid, maar er zijn ook veel onafhankelijke moskeeën, waar onafhankelijke
islamitische bewegingen hun visies (eventueel over het Westen) in preken kunnen
vervatten.
2.) Kranten
(Semi-)staatskranten als Al-Ahrām en Al-Akhbār staan feitelijk onder controle van
het staatsapparaat. Zij hebben de grootste oplage-aantallen en worden
gecirculeerd in alle delen van Egypte. Privately owned kranten zijn doorgaans
gelieerd aan een partij of een beweging of hebben een duidelijk herkenbare
maatschappelijke oriëntatie.
3.) Boeken en pamfletten
De recent toegenomen mogelijkheden om visies te publiceren in kranten en op
het internet, hebben het aantal publicaties van boeken niet verminderd.
Islamistische partijen en bewegingen hebben hun eigen religieuze autoriteiten en
zegsmannen, alsmede aansprekende leiders en gerespecteerde voorname
aanhangers. Het is deze vaak intellectuele elite die in boeken en pamfletten de
grondtonen verwoordt van de richting die de betreffende beweging volgt. Deze
publicaties zijn mede van belang omdat ze, meer dan het geval is in de overige
meer vluchtige mediakanalen, het discours van de betreffende beweging uitvoerig
verwoorden.
4.) Televisie en radio
Nationale televisie- en radiozenders staan feitelijk onder controle van het
staatsapparaat en vormen samen met de staatskranten de gevestigde orde van
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het Egyptische medialandschap. Ook deze staatsmedia wordt beconcurreerd door
private kanalen, van diverse signaturen. Daarnaast zijn er de pan-Arabische
nieuwskanalen zoals Al-Jazeera en Al-Arabiya, waarop het Egyptische publieke
debat zich deels afspeelt.
5.) Websites
Professionele mediaorganisaties met een nieuwsfunctie in Egypte zoals de
kranten Al-Ahrām, Al-Akhbār, Al-Maṣrī al-Yawm; of televisiezenders zoals AlJazeera, Al-Arabiya en OnTV hebben doorgaans een goed bijgehouden
aanwezigheid op het internet in de vorm van eigen websites. Ook de
Moslimbroederschap heeft al jarenlang twee officiële websites (een Arabischtalig,
een Engelstalig). Van nieuwe, kleinere islamistische organisaties is het vaak
lastiger om te achterhalen of een bepaalde website enige mate van officiële status
heeft.
6.) Facebook
Sociale media waaronder Facebook zijn een integraal onderdeel van het
Egyptische publieke debat geworden. Facebook is de meest populaire website
onder de Egyptische internetgebruikers (ca. dertig miljoen), 22 en werd direct na
het uitbreken van de Egyptische revolutie een virtueel discussieplatform waar
maatschappelijke organisaties zich manifesteren. Afhankelijk van de paginainstellingen kunnen hier ook reacties (comments) van likers worden gevolgd en is
het mogelijk om discussies op te sporen. Bij Facebook hebben we echter al snel te
maken met big data, hetgeen de vraag oproept hoe deze data kan worden
verzameld en accuraat kan worden geanalyseerd.
7.) Twitter
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Al-Ahram Online (2013) “Internet Users in Egypt reach 31 million” 4 februari 2013.
[online]:
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/63999/Business/Economy/Internetusers-in-Egypt-reach--million.aspx.
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Twitter is in de laatste jaren uitgegroeid 23 tot een levendig onderdeel van het
maatschappelijke debat; de eerste reactie van president Morsi op het ultimatum
van generaal Sissi van 1 juli 2013 was een tweet. Twitter biedt goede
mogelijkheden om op onderwerpen te zoeken, door bijvoorbeeld bepaalde
hashtags te selecteren, te zoeken op steekwoorden of bij bepaalde
gebeurtenissen een vooraf geselecteerde groep twitteraars nauwgezet te volgen.
Ook is het mogelijk om de Twitterdata te analyseren op zo’n manier dat
discussiegroepen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van de data zelf.
Via Twitteranalyse kunnen discussies van dichtbij worden gevolgd, zonder dat
deze worden beïnvloed door de fysieke aanwezigheid van de onderzoeker.
8.) Graffiti
Na het uitbreken van de Arabische Lente heeft graffiti als communicatiemiddel
een grote vlucht genomen. Het betreft hier bij uitstek een communicatiemiddel
dat wordt gehanteerd door links-liberale oppositiejeugd. 24 Het ‘anti-bourgeois’
karakter van graffiti en de prominente rol die erin is weggelegd voor menselijke
afbeeldingen, kan verklaren waarom graffiti relatief weinig wordt ingezet om
islamistische boodschappen mee te communiceren.
Praktische beperkingen van beschikbare tijd en middelen maken het onmogelijk
alle hier genoemde kanalen bij het onderzoek te betrekken. Er is daarom een
selectie gemaakt, waarbij de volgende factoren leidend zijn geweest:
•

bij voorkeur zijn de onderzoeksresultaten eenvoudig controleerbaar, wat
betekent dat de bronnen blijvend toegankelijk (inzichtelijk) moeten zijn.

•

bij voorkeur worden kanalen onderzocht die een groot bereik hebben
onder de Egyptische bevolking.
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Het snel stijgende aantal actieve Egyptische Twitteraccounts stond in januari 2013 op
een half miljoen, zie Arab Social Media Report (2013). [online]:
http://www.arabsocialmediareport.com/Twitter/LineChart.aspx?&PriMenuID=18&CatID=
25&mnu=Cat.
24
Zie Mia Gröndahl (2013) Revolution Graffiti: Street Art of the New Egypt Cairo: AUC
Press.
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•

bij voorkeur worden kanalen onderzocht die een aanmerkelijk effect
hebben op de publieke opinie omdat ze een activistisch segment van de
Egyptische maatschappij beroeren.

•

de media die worden onderzocht moeten zoveel mogelijk op een
systematische en efficiënte manier kunnen worden onderzocht.

Volgens deze selectiecriteria zijn kranten, boeken & pamfletten, websites en de
sociale media (Facebook en Twitter) de meest aangewezen communicatiekanalen
voor dit onderzoek. Het onderzoeken van preken is zeer tijdrovend (niet efficiënt)
en ligt bovendien erg gevoelig, met het oog op lichte beschuldigingen van
‘spionage’. Uitingen op televisie en radio bereiken weliswaar een groot publiek,
maar zijn moeilijk reproduceerbaar en de analyses hiervan zouden daardoor
slecht controleerbaar zijn. Graffiti is in vergelijking met de andere media een wat
beperkt medium, waarvan vooral gebruik wordt gemaakt door een segment van
de Egyptische maatschappij (doorgaans sociaal-progressieve jeugd) dat voor een
analyse van antiwesterse vijandbeelden van ondergeschikt belang is. Kranten zijn
daarentegen een massamedium; boeken en pamfletten verwoorden de
discoursen van de maatschappelijke denkrichtingen op de meest uitvoerige wijze,
zodat de beeldvorming erin gecontextualiseerd is; websites zijn indien ‘officiëel’ of
anderszins prominent doorgaans een stabiel medium (pagina’s zijn
reproduceerbaar); en de sociale media zijn de kanalen voor het snelste
informatieverkeer waarin discussies zich afspelen. Voor Twitter en voor Facebook
geldt dat het in hoge mate een activistisch (gebruikers)publiek heeft, wat het
aannemelijk maakt dat het een relatief sterk effect heeft op het publieke debat.
Nadere bronnenselectie
De criteria voor de subselectie van de bronnen (welke kranten, welke boeken,
welke fragmenten uit het Twitterlandschap, etc.) zijn van verschillende aard.
Enerzijds willen we een zo volledig mogelijk spectrum onderzoeken, zodat heel
het Egyptische publieke debat inclusief de marginale, eventueel radicale,
beeldvorming over het Westen in ogenschouw kan worden genomen.
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Tegelijkertijd moet het totale volume aan te analyseren uitingen beperkt zijn en
passend bij de beschikbare middelen.
Op basis van kennis opgedaan uit eerder onderzoek, recente inventarisaties van
het Egyptische medialandschap en raadpleging van de literatuur is een
KRANTENSELECTIE gemaakt. Ten eerste is gedurende de periode 12 september
t/m 4 oktober 2013 een hardcopy verzameling aangelegd van kranten die het
gehele mediaspectrum bestrijken. Het gaat hier om de staatskrant Al-Ahrām,
zijnde het belangrijkste krantenorgaan van de ‘deep state’; een viertal liberale
kranten en – afhankelijk van beschikbaarheid – de islamistische publicaties AlḤurriyya wa l-ʿAdāla (partijkrant van de Vrijheid- en Gerechtigsheidspartij van de
MB), Al-Fatḥ, Al-Raḥma en Al-Shaʿb. De analyse van deze verzameling van in
totaal 161 kranten heeft geresulteerd in hoofdstuk 3.
Veldwerk ter plaatse leerde dat er relatief weinig recente islamistische
MONOGRAFIEËN voor handen zijn; de meeste boeken zijn gepubliceerd in jaren
voorafgaand aan de revolutie. Toch zijn er enkele werken voor dit onderzoek
aangeschaft die een nuttige aanvulling bieden; het gaat hier onder meer om
werken waarin kritisch wordt gereflecteerd op de MB en/of het salafisme (zoals in
het werk van Muḥammad Ḥabīb, Tharwat al-Khirbāwī en Haytham Abū Khalīl), en
waarin de relatie tot het Westen wordt geproblematiseerd (bijv. Khālid Ziyāda).
Gedurende bepaalde periodes (minimaal enkele weken, meerdere malen) zijn
WEBSITES bijgehouden die behoren tot prominente maatschappelijke of
nieuwsorganisaties. Dit zijn om te beginnen de Arabische en Engelstalige officiële
websites van de Moslimbroederschap. 25 Hiervan is een aparte studie gemaakt die
naast de beeldvorming over het Westen, ook kijkt naar de verschillen en
overeenkomsten tussen de Engelse en de Arabische site. Daarnaast is ook
omgezien naar de website van de zelfkritische salafistische jongerengroepering

25

Engels: http://www.ikhwanweb.com/; Arabisch: http://www.ikhwanonline.com/.
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Salafyo Costa. 26 Deze laatste website is afzonderlijk bestudeerd in een studie naar
de online aanwezigheid van de betreffende organisatie (website, Facebook,
Twitter). Voor andere organisaties blijkt dat online communicatie vooral via
Facebookpagina’s plaatsheeft. Relevante nieuwsberichten of opiniestukken die
tijdens de onderzoeksperiode verschenen op de websites van de pan-Arabische
nieuwszenders Al-Arabiya en Al-Jazeera of andere gerenommeerde mediaoutlets
zijn eveneens opgenomen in dit onderzoek, maar niet op uitputtende wijze.
Voor het onderzoeken van uitingen op TWITTER ten aanzien van het Westen is
een selectie gemaakt van Twitteraccounts die van belang zijn voor het Egyptische
publieke debat. Het selecteren van deze Twitteraccounts is gedaan aan de hand
van de kennis van het onderzoeksteam over het Egyptische publieke debat en de
deelnemers daaraan. Hierbij is gekeken naar de mate waarin deelnemers aan het
publieke debat prominent (zichtbaar) zijn en een uitgesproken mening hebben
en/of in de media worden voorgesteld als woordvoerders van een bepaalde
(islamistische) ideologische stroming. Dit is vervolgens uitgebreid middels
handmatige netwerkanalyses (wie volgt er wie?). Hierbij is ook gebruik gemaakt
van suggesties die het medium Twitter zelf doet op basis van eigen
netwerkberekeningen. Zo is er geleidelijk inzicht verkregen in het Egyptische
Twitterdomein met zijn ideologische onderverdelingen. Zie Appendix A voor een
uitgebreide verantwoording van de geselecteerde accounts. Deze accounts zijn
vervolgens voor de periode oktober 2013 doorzocht op uitingen over het Westen
middels scraping-technologie. Hierbij zijn die tweets geselecteerd die een of meer
relevante zoektermen27 bevatten en die meer dan een x-aantal keer zijn
geretweet. Door deze user-generated selectiemethode werd een grote
hoeveelheid data teruggebracht tot het meest relevante deel van de totale
verzameling. Er is ook op andere wijze gebruik gemaakt van scraping-technologie
bij het verzamelen van Twitterdata, toen alle tweets uit de maanden juli en
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Aangezien de naam van deze groepering een woordspel is met de koffieketen Costa
Coffee is het hanteren van de elders in dit rapport gevolgde transcriptie (hetgeen zou
opleveren: Salafiyyū Kūstā) niet wenselijk. http://www.salafyocosta.com/default_ar.aspx
27
Dit is een selectie van termen die refereren aan het Westen of onderdelen daarvan
(Amerika, Europa, etc.). Zie hoofdstuk 2 voor een volledige lijst.

26 | P a g e

augustus zijn verzameld die in het Arabisch 28 zijn verstuurd en de zoekterm ‘algharb’ (het Westen) bevatten. Daarbinnen is toen een selectie gemaakt van de
meest geretweete tweets. Dit gaf echter zeer veel ruis; zeer weinig van de tweets
in deze verzameling warten van Egyptische herkomst. Het Arabischtalige
Twitterlandschap wordt in hoge mate gedomineerd door Saudische accounts. De
resultaten zijn uiteindelijk vooral gebruikt voor het verder aanscherpen van de
selectie van gevolgde Twittergebruikers in Egypte.
Het FACEBOOKVERKEER is onderzocht door een analyse van bepaalde
Facebookaccounts. Voor de selectie hiervan is in dit onderzoek wederom in eerste
instantie uitgegaan van de kennis van de Egyptische publieke sfeer die bij het
onderzoeksteam aanwezig was. Een bruikbare bron voor het uitbreiden van de
selectie was vervolgens het kader met ‘likes’ dat Facebookpagina’s veelal hebben:
de andere pagina’s die door de Facebookpagina in kwestie geliket zijn. Dit kwam
met name goed van pas bij het vinden en selecteren van pagina’s van organisaties
en/of bewegingen zonder een duidelijk, strak geregisseerd leiderschap, zoals de
Ḥazimūn 29 en de Rābiʿa-beweging 30: er zijn eenvoudigweg meerdere pagina’s met
naar deze groeperingen verwijzende namen en omschrijvingen, die allemaal een
groot aantal volgers hebben en waarop veel activiteit is, en die zodoende allemaal
interessant zijn. Deze diffuse situatie zien we bij wel meer (vaak salafistische)
organisaties die het blijkbaar ontbreekt aan een duidelijk social media-beleid. Dit
geldt bijvoorbeeld voor Al-Daʿwa al-Salafiyya, de salafistische organisatie waar de
Nūr-partij uit voorkomt.
Op deze manier is gekomen tot een eerste grote selectie van 26 Facebookpagina’s
van zowel organisaties als (al dan niet daaraan verbonden) individuen, die
28

Hoewel gebruikers de mogelijkheid hebben om een land in te voeren in hun
gebruikersinstellingen, maken veel Egyptische twitteraars daar geen gebruik van. Alleen
zoeken binnen accounts die ‘officieel’ Egyptisch zijn, geeft dus een vertekend beeld. Om
deze reden is bij deze zoekopdracht gezocht in alle Arabischtalige tweets.
29
Volgelingen van de salafistische oud-presidentskandidaat Ḥāzim Ṣalāh Abū Ismāʿīl.
30
De beweging van mensen die op het Rābiʿa al-ʿAḍawiyaplein ontstond nadat daar 24uursprotesten werden georganiseerd door de aanhang van president Morsi, direct na de
machtsovername door het leger op 3 juli. Deze beweging was breder dan alleen de
aanhang van Moslimbroeders en ze was ook buitengewoon diffuus.
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gezamenlijk een beeld gaven van het gehele islamistische spectrum in Egypte voor
zover zich dit op dit medium manifesteert. 31 Er zijn eveneens pagina’s opgenomen
die de andere stromingen – liberalen, revolutionairen – in het publieke debat
vertegenwoordigen. Vanwege de enorme hoeveelheid posts en comments op
deze pagina’s is deze lijst verder beperkt tot een selectie van zeven
Facebookpagina’s. Bij deze nadere selectie zijn de aantallen volgers/likes een
belangrijke leidraad geweest. Hierbij is er bovendien naar gestreefd om een
gevarieerd politiek spectrum te bekijken, terwijl het zwaartepunt bij de
islamistische groepen en organisaties is blijven liggen. Zie Appendix A voor een
nadere verantwoording van de keuze voor deze zeven pagina’s.
Naast de hierboven omschreven selectie is er tevens gebruik gemaakt van
Facebookdata van een bijzondere aard, namelijk de historische data van de
Facebookpagina Kullinā Khālid Saʿīd 32 en zijn Engelstalige pendant We’re all
Khaled Said. Voor dit onderzoek beschikten wij over de volledige gescrapete data
van deze pagina’s over de periode 1 juni 2010 tot 1 juli 2011. Het betreft hier een
totaal aantal van zevenduizend posts en 1,3 miljoen comments. Op deze data zijn
ter nadere contextualisering aanvullende zoekmethodes toegepast van
voornamelijk kwantitatieve aard.

31

Facebook is in korte tijd uitgegroeid tot een standaardmedium van Egyptische
(islamitische) organisaties van zeer groot tot zeer klein formaat. Met uitzondering van
eventuele organisaties die in het geheim operen is het Facebooklandschap in Egypte een
goede manier om inzicht te krijgen in het maatschappelijke veld.
32
Deze Facebookpagina (‘Wij zijn allen Khaled Said’) werd opgericht nadat begin 2010 de
jonge Egyptenaar Khaled Said stierf ten gevolge van mishandeling door Egyptische politie;
het groeide uit tot een online protestplatform dat tijdens de revolutie een prominente rol
vervulde.
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II. Sociale media

Aanpak
Om inzicht te krijgen in de rol die het Westen speelt in de sociale media is een
analyse gemaakt van het Facebook- en Twitterverkeer met betrekking tot het
Westen. Op basis van de beschikbare middelen en tijd in dit project is ervoor
gekozen om gedurende de maand oktober 2013 data met behulp van specifieke
downloadapplicaties data te verzamelen van zowel Twitter als Facebook. Dit
onderdeel van het onderzoek kan dan ook primair worden gezien als een
caseonderzoek waarbij deze ene maand een typisch voorbeeld representeert van
wat er op Egyptische sociale media gebeurt op het gebied van berichtgeving over
het Westen. Naast de data uit oktober is er aanvullende, handmatig verzamelde
data van Facebook geanalyseerd. 33
Voor zowel Twitter als Facebook is gedurende de maand oktober data
gedownload. Voor Twitter is daarbij gebruik gemaakt van ScraperWiki, en is er
gekeken naar een selectie van 63 Twitteraccounts. In de maand oktober werd er
op 56 van de 63 accounts actief getwitterd. In totaal zijn door deze groep in de
maand oktober 24.398 berichten verstuurd.
Tabel 1 Onderzochte Twitteraccounts naar stroming
Islamistisch

Liberaal

Revolutionair

OmerAbdurrahman

khairatAlshater

YosriFouda

a_sayyad

Esraa2008

Benaatanmia

RabaaHeros

AlaaAswany

NaguibSawiris

WhiteKnights07

dryasserborhamy

RabaaNews

Elshaheeed

ElBaradei

UltrasAhlawy07

HazemSalahTW

Alqaradawy

Belalfadl

eahram

GhostyMaher

IInowayII

WagdiGhoneim

MadaMasr

AymanNour

Tamarrod

AnssarY

Gelhaddad

AlDostourP

Shorouk_News

3arabawy

Naderbakkar

Essam_Elerian

AhmadShafikEG

AlMasryAlYoum

SabahyCampaign

elnourpartynews

Islam_lotfy

DrAbolfotoh

monaeltahawy

HamdeenSabahy

Dr_alqarnee

SalafyoCosta

Ajmmisr

Ghonim

shabab6april

salman_alodah

Mtolba

AlArabiya_EGY

alnagar80

MohamadAlarefe

AmrKhaled

amremoussa

DrBassemYoussef

33

In de week van 19 t/m 25 september 2013 zijn de geselecteerde Facebookpagina’s
handmatig bijgehouden.
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FJparty

FadelSoliman

FjpartyOrg

MisrAlQawia

Ikhwanweb

MoezMasoud

Ikhwantawasol

iyad_elbaghdadi

Saad_Elkatatny

el3wwa

Ten behoeve van de analyse van het Facebookverkeer is data verzameld van een
aantal Facebookpagina’s: Salafyocosta (salafistische jongerenbeweging),
benaawatanmia (partij van de voormalige jihadistische terreurorganisatie AlJamāʿa al-Islāmiyya) , yasserborhamy (prominente salafistische leider),
Shabab.Aldawa.Alsalafia (jongerenafdeling van een prominente salafi-beweging),
Nabd.Rab3a (pagina ter ondersteuning van de MB-protesten na de staatsgreep
van 3 juli 2013) , HazemBoys (jeugdtak van de salafistische presidentskandidaat
Ḥāzim Salāḥ Abū Ismāʿīl), shabab6april (revolutionaire 6 Aprilbeweging) en
ahmedshafikeg (pagina van presidentskandidaat Aḥmad Shafīq, laatste premier
van het tijdperk Mubārak). Hiervoor is gebruik gemaakt van een functie in
NodeXL. In totaal zijn vanuit deze pagina’s voor de maand oktober 162.379 posts,
comments en likes opgehaald. 34 De keuze voor een maand (en niet een week of
een jaar) is een afweging tussen praktische haalbaarheid aan de ene kant en
doeltreffendheid aan de andere kant. Met een maand hebben we een
hoeveelheid data verzameld die goed is te overzien met reguliere analyse-tools
zoals Excel, SPSS en Gephi. De keuze voor een maand (en niet een week of een
paar dagen) heeft te maken met de creatie van een zekere breedheid van de
bronbestanden: verschillende dagen van de week zijn op deze manier meerdere
keren vertegenwoordigd in de dataset.
Voor wat betreft de aanpak van de analyse is in beide bestanden gezocht naar
woorden met betrekking tot het Westen: het Westen, Amerika, Europa,
Nederland (zowel enkelvoud als meervoud, mannelijk, vrouwelijk, adjectiva, etc.)
en een aantal inhoudelijke zoekwoorden (t.w. kruisvaarderij, imperialisme,
kolonialisme). Voor elk van de categorieën geldt dat er verschillende schrijfwijzen

34

1.462 posts; 26.538 comments; 134.379 likes.
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en varianten van de woorden zijn gebruikt. 35 In Tabel 2 is een overzicht gegeven
van de gebruikte zoekwoorden. De analyse zal zich richten op het gebruik van
deze woorden door verschillende groepen. Ook onderzoeken we of we
samenhang tussen mensen en groepen kunnen vinden. De methoden die daarbij
worden gehanteerd worden in de volgende twee paragrafen nader toegelicht.

Tabel 2 Zoektermen naar categorie

Overige
Het Westen

Amerika

Europa

Nederland:

woorden

اﻟﻐﺮب

أﻣﺮﯾﻜﺎ

أورﺑﺎ

ھﻮﻟﻨﺪا

ﺻﻠﯿﺒﯿﺔ

ﻏﺮﺑﻲ

أﻣﯿﺮﻛﺎ

أورﺑﻲ

ھﻮﻟﻨﺪي

اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﺔ

اﻟﻐﺮﺑﻲ

أﻣﯿﺮﻛﻰ

اﻷورﺑﻲ

اﻟﮭﻮﻟﻨﺪي

ﺻﻠﯿﺒﯿﻮن

ﻏﺮﺑﯿﺔ

أﻣﺮﯾﻜﻲ

أورﺑﯿﺔ

ھﻮﻟﻨﺪﯾﺔ

اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﻮن

اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ

أﻣﯿﺮﻛﻲ

اﻷورﺑﯿﺔ

اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ

ﺻﻠﯿﺒﯿﯿﻦ

اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ

أوروﺑﺎ

ھﻮﻻﻧﺪا

اﻟﺼﻠﯿﺒﯿﯿﻦ

أﻣﯿﺮﻛﯿﺔ

أوروﺑﻲ

ھﻮﻻﻧﺪي

إﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿﺔ

اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ

اﻷوروﺑﻲ

اﻟﮭﻮﻻﻧﺪي

اﻹﻣﺒﺮﯾﺎﻟﯿﺔ

أﻣﺮﯾﻜﯿﺔ

أوروﺑﯿﺔ

ھﻮﻻﻧﺪﯾﺔ

إﻣﺒﺮﯾﺎﻟﻲ

اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ

اﻷوروﺑﯿﺔ

اﻟﮭﻮﻻﻧﺪﯾﺔ

اﻹﻣﺒﺮﯾﺎﻟﻲ

اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ

اﻻﺗﺤﺎد_اﻷورﺑﻲ

اﺳﺘﻌﻤﺎر

اﻟﻮﻻﯾﺎت_اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻻﺗﺤﺎد_اﻷوروﺑﻲ

اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر

أوﺑﺎﻣﺎ

اﺳﺘﻌﻤﺎري
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري
اﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ

Een beperking van de Twitterdataset heeft te maken met afgebroken berichten.
De tool die we hebben gebruikt om data op te halen, ScraperWiki, downloadt niet
altijd het hele bericht. Soms valt het laatste (kleine) stukje van een tweet af. Het is
alleen mogelijk om te zoeken naar termen in de afgebroken berichten. Als in dat
35

Er is weliswaar een gestandaardiseerd Arabisch dat een uniforme spellingswijze oplegt,
maar het taalgebruik op sociale media wijkt hier vaak in hoge mate van af.
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De meeste tweets die worden verstuurd gaan over andere zaken dan dingen die
(direct) met het Westen te maken hebben. Slechts 782 van de tweets (3,2%) bevat
een of meer van de zoekwoorden. Van alle berichten met een zoekterm bevatten
558 (2,35%) tweets (een variant op) Amerika, 145 (0,6%) tweets (een variant op)
het Westen, 80 (0,3%) tweets (een variant op) Europa, 9 (0,0%) tweets (een
variant op) Nederland en 4 (0,0%) tweets een andere zoekterm (zie Figuur 2). De
‘inhoudelijke zoekwoorden’ (kruisvaarderij etc.) komen maar sporadisch voor.

Figuur 2 Aandeel Twitterberichten met daarin een (variant op) een van de
zoektermen
Van de berichten die een van de termen voor het Westen, Europa of Amerika
bevatten, is 76% afkomstig van een liberaal, 22% van een islamist en slechts 2%
van een revolutionair account. Liberalen twitteren dus niet alleen relatief meer, ze
hanteren ook relatief vaak een van de zoektermen (zie Figuur 3).
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Een andere manier om de berichten te analyseren is door te kijken naar het aantal
retweets. Omdat mensen alleen berichten retweeten waar ze waarde aan
hechten, kunnen de berichten met een groot aantal retweets worden
geïnterpreteerd als berichten waar het publiek veel waarde aan hecht.
Berichten van islamisten worden gemiddeld het vaakste geretweet: gemiddeld
twintig keer. De berichten van liberalen worden gemiddeld drie keer geretweet en
berichten van revolutionairen gemiddeld negen keer. Hoewel liberale accounts
dus veel vaker berichten versturen, worden deze berichten gemiddeld genomen
minder vaak geretweet.
Inhoudelijke analyse
Een inhoudelijke analyse van de tweets is toegepast op de tweets die minimaal
zeven keer zijn geretweet. Hiermee wordt een user-generated selectie gemaakt,
die noodzakelijk is voor onderzoek naar sociale media: Twitter en Facebook
nodigen gebruikers uit tot het publiceren van hun teksten zonder enige
voorafgaande selectie of redactie. Het selectiemechanisme binnen sociale media
vindt pas na publicatie plaats in de vorm van likes en retweets; het zogeheten
principe van post-publication selection. Onze cesuur van zeven retweets leidt tot
vijftig tweets van islamistische signatuur en 41 tweets van liberale signatuur. De in
totaal veertien tweets van revolutionaire accounts zijn zo weinig geretweet en
ook zo weinig in getal, dat zij allemaal zijn meegenomen in de analyse, al is hun
aantal zo klein dat er geen gewichtige conclusies aan kunnen worden
verbonden. 37 Bij lezing van deze selectie is er een klein aantal tweets gevonden
die irrelevant blijken te zijn voor het onderzoek; deze irrelevantie is gelijkelijk
verdeeld over de verzameling. 38
De islamistische tweets bevatten veel beweringen over een vermeende steun van
‘de Amerikanen’ voor Sissi en de staatsgreep (zeventien tweets). Toch komt
37

Alleen de eerste vier tweets zijn zeven keer of vaker geretweet.
Irrelevante tweets zijn bijvoorbeeld tweets over een lezing aan de American University
in Caïro; een voetbalwedstrijd in Europa; een busongeluk in West-Doqqi, etc.

38
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Amerika niet uitsluitend op deze (negatieve) manier in beeld; er zijn ook tweets
over Amerikaanse moslims op pelgrimstocht, over kritische berichtgeving over
Sissi in Amerikaanse tijdschriften, en Amerikaanse criticasters (McCain, Chomsky)
van het beleid van Obama komen meermaals voorbij. Ook een tweet met
Chomsky’s voorspelling dat diegenen die nu de coup steunen, er later door zullen
worden vervolgd, kan op veel retweets rekenen. Europa, dat overigens veel
minder vaak wordt genoemd, wordt evenmin uitsluitend vijandig geschetst. In
vrijwel alle gevallen is er bij de verwijzing naar Europa sprake van de bespreking
van concrete politieke stellingnames of discussies, die niet zelden op een zakelijke
wijze worden verwoord. Alleen het Westen wordt uitsluitend negatief besproken,
in tweets waarin in heel algemene termen het Westen een anti-islamitische
agenda wordt toegedicht. Nederland wordt eenmaal genoemd in een tweet van
de Nūr-partij waarin wordt vermeld dat de Nederlandse ambassadeur de partij
bezoekt om de politieke situatie in Egypte te bespreken. Dit bericht werd niet
geretweet.
De liberale tweets zijn een licht andersoortige verzameling. Dit is deels omdat de
liberale categorie veel pluriformer is van samenstelling, en deels omdat het veel
persaccounts bevat zoals van Al-Jazeera en Al-Maṣrī al-Yawm, die vanzelfsprekend
een andere functie vervullen dan accounts van individuen. Een handvol tweets
gaan over Nederland, maar deze zijn niet of slechts een keer geretweet: de tweets
betreffen klein nieuws varierend van de aanstelling van Sigrid Kaag als hoofd van
de VN-ontmantelingsmissie voor Syrië, de staking van Nederlandse vluchten op
Sharm Elsheikh en de 1-8 voetbaloverwinning van Oranje op Hongarije. De liberale
toptweets zijn op één na allemaal van een persaccount afkomstig. Het betreft hier
dus ook tweets in meer verzorgde taal en de tweets zijn ook meer inhoudelijk.
Opvallend is dat hier veel tweets (zestien) gaan over de (op dat moment)
gestaakte Amerikaanse hulp aan Egypte, en de daarmee samenhangende
bekoeling van de bilaterale relaties. Andere dan Amerika-gerelateerde
zoektermen komen weinig voor. 39 In tegenstelling tot de islamistische tweets
waar ook berichten voorkwamen die niet-politiek gerelateerd waren, gaat het bij
39

Europa: 3, Westen: 3.
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de liberale tweets uitsluitend om tweets die zich richten op beleid en relaties. Ten
slotte komt ook in de verzameling liberale tweets de kritische visie van Chomsky
langs (alleen betreft het hier zijn stelling dat de VS hun steun aan Israël moeten
staken). De tweets van revolutionaire accounts, ten slotte, vertonen geen heldere
‘richting’ ten aanzien van de beeldvorming.

Analyse van Facebookberichten
Evenals het geval was met de Twitterdata, is ook de Facebookdata onderworpen
aan een aantal bewerkingen en kwantitatieve analyses. Vervolgens is het resultaat
daarvan kwalitatief onderzocht. De analyse begint met het berichtenverkeer op
een zevental Facebookpagina’s uit de maand oktober 2013. Tabel 3 en Figuur 6
laten zien hoeveel posts, comments en likes er op deze pagina’s in deze periode
zijn gegenereerd. Daaruit blijkt dat de pagina Nabd.Rab3a het meeste verkeer
genereert, maar ook dat de verhouding likes/comments sterk verschilt (de posts
genereren vooral heel veel likes en in verhouding wat minder comments).
Shabab6april genereert gemiddeld per post de meeste likes en comments.

Tabel 3 Aantal berichten, comments & likes per Facebookpagina

Posts

Comments

Likes

Totaal

Gemiddeld
aantal
comments
per post

Gemiddeld
aantal
likes
per post

Salafyocosta

1

6

65

72

6

65

Yasserborhamy

7

329

671

1007

47

96

Benaawatanmia

175

260

4768

5203

1

27

Shabab.Aldawa.Alsalafia

186

944

10265

11395

5

55

HazemBoys

321

4204

14229

18754

13

44

Ahmedshafikeg

222

9039

11098

20359

41

50

Shabab6april

82

7255

40030

47367

88

488

Nabd.Rab3a

468

4501

53253

58222

10

114

162379
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Figuur 6 Activiteit op verschillende Facebookpagina’s
Figuur 7 laat zien welk aandeel van de posts en/of comments op de betreffende
Facebookpagina’s een of meer van de zoektermen bevat. 40 Dit percentage
(grotendeels tussen 0,5% en 1%) is voor alle pagina’s aanmerkelijk kleiner dan het
geval was bij de Twitterdata. Omdat de pagina’s Yasserborhamy en
Benaawatanmia zeer weinig posts en/of comments hadden, zijn de percentages in
die gevallen te klein om betekenis te hebben. Tenslotte laat Figuur 8 de
getalsverhoudingen zien tussen zoektermen voor het Westen, Amerika en Europa.

Figuur 7 Aandeel van het gebruik van een term op totaal aantal comments

40

In dit geval is uitsluitend gezocht op de zoektermen voor het Westen, Amerika en
Europa.
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Figuur 8 Gebruik van een specifieke term in absolute aantallen
Deze gegevens laten zien dat de islamistische pagina van Nabd.Rab3a meer
comments bevat die naar het Westen verwijzen dan naar Amerika. Voor de pagina
Ahmedshafikeg is dat andersom. Dit komt overeen met wat er is gevonden voor
de Twitterdata, en bevestigt eerdere observaties dat in het islamistische discours
het meer abstracte begrip van het Westen centraler staat dan dit het geval is in
liberale discoursen, waar men meer geneigd is tot het bespreken van concrete
politieke eenheden (Amerika, de EU of specifieke regeringen). 41 De pagina van de
6 Aprilbeweging bevat relatief weinig comments met verwijzingen naar het
Westen. De verdeling van de zoektermen bij de 6 Aprilbeweging is meer gelijkend
op die van Ahmedshafikeg dan op die van Nabd.Rab3a.
Netwerkanalyse
Om inzicht te krijgen in de manier waarop de verschillende Facebookpagina’s met
elkaar samenhangen, hebben we gekeken in hoeverre mensen actief zijn op
slechts één pagina (in rood) dan wel op verschillende pagina’s (in blauw). Figuur 9
laat zien dat de meeste mensen actief zijn op slechts een pagina. Mensen die
actief zijn op Benaawatanmia sturen relatief het vaakst ook berichten naar de
andere Facebookpagina’s. Mensen die posts, comments of likes sturen naar
Ahmedshafikeg, zijn het minst vaak actief op andere pagina’s.

41

Woltering (2011) 130-1.
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Figuur 9 Aantal unieke berichten per pagina
Om te zien naar welke andere pagina’s mensen posts, comments of likes sturen,
hebben we gebruik gemaakt van netwerkanalyse. In de hieronder weergegeven
visualisatie van de Facebookdata is het netwerk weergegeven middels knopen
(bolletjes) en relaties (verbindingen tussen bolletjes). Het netwerk in Figuur 10
presenteert de zeven Facebookpagina’s uit het onderzoek. In de figuur zien we
bolletjes die een verbinding vormen tussen twee of meer Facebookpagina’s. Deze
bolletjes representeren groepen mensen die op meerdere Facebookpagina’s een
post, comment of like hebben achter gelaten. Hoe groter het bolletje, hoe meer
mensen zich in een dergelijke groep bevinden, en hoe groter de groep, des te
donkerder de kleur. De dikte van de lijn geeft aan om hoeveel interacties het gaat.
Overigens zijn, ten behoeve van de overzichtelijkheid, in de figuur alleen de
sterkste relaties weergeven.
Door naar de structuur van dit netwerk te kijken, krijgen we inzicht in de mate
waarin de Facebookpagina’s een meer of juist minder exclusieve gebruikersgroep
hebben, of met andere woorden meer of juist minder geïsoleerd zijn. De figuur
laat zien dat met name Yasserborhamy en (in mindere mate) Benaawatanmia het
meest geïsoleerd zijn. Opvallend is de centrale positie van Shabab6april en
Nabd.Rab3a. Deze pagina’s delen gebruikers met vrijwel alle andere pagina’s.
Deels wordt dit verklaard door de grote aantallen mensen die actief zijn op deze
pagina’s. Overigens zegt deze figuur niets over de inhoud van de interactie tussen
de verschillende pagina’s: nadere bestudering van de data laat zien dat er veel
vijandig verkeer bestaat, waarbij islamistische aanhang op Shabab6april
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comments achterlaat waarin de 6 Aprilbeweging wordt weggezet als een
instrument van het Westen, of we zien Sissi-aanhangers die op Ahmedshafikeg
hun hart ophalen en vervolgens op Nabd.Rab3a de Moslimbroeders uitschelden
voor ‘schapen’. 42

Figuur 10 Netwerk van Facebookpagina’s
Om een meer gedetailleerd inzicht te krijgen zoomen we in op de posts en
comments die op de verschillende Facebookpagina’s zijn geplaatst en waarin
minimaal één zoekterm voorkomt. De data kunnen ook hier worden
gerepresenteerd als een netwerk. In dit netwerk representeren de knopen
mensen en de relaties representeren comments op een bepaalde post. In Figuur
11 is een voorbeeld opgenomen van een aantal posts en comments. In het
netwerk zien we een groot aantal ‘bloemetjes’. Het ‘hart’ van elk bloemetje
42

Kharūf [jong schaap] werd in de periode naar aanloop tot 30 juni 2013 de meest
gehanteerde scheldnaam voor aanhangers van de Moslimbroederschap, waarmee wordt
gedoeld op de volgzaamheid van de aanhang (in samenhang met de vermeende domheid
van schapen).
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representeert een post. De ‘blaadjes’ representeren de reacties op een post. Het
hart en de blaadjes samen vormen samen een thread. Alleen die threads waarin
minimaal een keer een van onze zoektermen werd gebruikt, zijn meegenomen in
deze analyse. De rode lijnen vertegenwoordigen de comments die een van de
termen voor het Westen bevatten. De grijze lijnen zijn de overige comments op
een post.

Figuur 11 Voorbeeld van post met comments uit de pagina van Aḥmad Shafīq
(Ahmedshafikeg).
Een dergelijke visualisatie van alle berichten en comments uit de data waarin een
zoekterm is gevonden wordt getoond in Figuur 12. De positionering van de
knopen is opnieuw het resultaat van de relaties die de software heeft gevonden
tussen gebruikers en posts. Behalve de structuur die daardoor ontstaat, zien we in
Figuur 12 een grotere structuur van kleuren. Deze kleuren verwijzen naar de
pagina van waaruit iemand de meeste reacties heeft verstuurd. In deze
overkoepelende structuur zien we een aantal clusters ontstaan. De namen bij
deze clusters geven aan om welke Facebookpagina’s het gaat. We zien opnieuw
dat de salafistische groeperingen Yasserborhamy, ShababAldawa en
Benaawatanmia zich in de marge ophouden, maar ook dat alle pagina’s van
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islamistische signatuur bij elkaar in de buurt liggen. We zien eveneens dat
Shabab6april en Ahmedshafikeg duidelijk van elkaar onderscheiden zijn maar
meer verbindende lijnen met elkaar hebben dan met de bovengelegen
islamistische sector. Een opvallend verschil is verder dat Shabab6April een zeer
ongelijke comment-verdeling laat zien (zes grote ‘bloemen’) in vergelijking met de
zeer gelijkmatige verdeling in Ahmedshafikeg (een groot aantal kleine
‘bloemetjes’). Met andere woorden, op Shabab6april staan wat minder berichten,
maar de berichten die er zijn krijgen wel meer comments. 43 Ook sturen mensen
vaker een reactie op meerdere berichten. In die zin kan Shabab6april wat hechter
van aard worden genoemd dan Ahmedshafikeg.
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Dit kan verklaard worden door een observatie die tijdens nadere bestudering van het
bronmateriaal is gedaan; op de pagina van Ahmedshafikeg staan relatief vaak comments
die met het betreffende bericht niets van doen hebben, zogeheten off topic comments.
Het is hier dus niet zo dat het bericht een bepaald commentaar uitlokt; eerder is er sprake
van gebruikers die naar de pagina gaan en onder het laatste bericht dat nu eenmaal
bovenaan de pagina staat, hun mening in comments achterlaten, ongeacht de inhoud van
het bericht.
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Figuur 12 Netwerk van Facebookdata
Inhoudelijke analyse 44
In aanvulling op de hierboven gepresenteerde Facebookdata wordt voor de
inhoudelijke analyse ook gebruik gemaakt van handmatig verzamelde posts en
comments van dezelfde selectie Facebookpagina’s uit de periode 19-25
september 2013.
Wederzijdse identieke beschuldigingen
De verschillende partijen beschuldigen elkaar ervan dat zij aan de kant van de
Amerikanen staan. We zien dat Facebookgebruikers zelfs speciaal met dit doel
44

De hier volgende analyse hanteert nummers voor de verwijzing naar comments. Deze
nummers kunnen worden teruggevonden in Appendix B (Facebookdata) onder ‘ID’ op pp.
96-127. Een uitzondering geldt voor verwijzingen naar posts en comments die handmatig
zijn verzameld en geanalyseerd in de periode 19-25 september, daar wordt volstaan met
een URL en datum.
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naar een rivaliserende pagina gaan. Op de pagina van Nabd.Rab3a lezen we
bijvoorbeeld de reactie: ‘... Amerika, Qatar, Turkije en Israël, alleen deze landen
staan achter [de Moslimbroeders]’ en ‘Vergeet niet een e-mailtje te sturen naar
Erdogan en de hulp in te roepen van Amerika en het Westen ...’ 45 Dit lijkt een
manier te zijn om de eigen positie te rechtvaardigen; de boodschap is dat de
tegenstanders worden gestuurd door westerse of Amerikaanse belangen, worden
beheerst door buitenlandse financiering en een instrument zijn voor neoimperialistische krachten. Dergelijke beschuldigingen zijn zeer zwaarwegend in
Egypte, waar een sterke maatschappelijke consensus bestaat waarin nationale
onafhankelijkheid en territoriale integriteit worden beschouwd als de dierbaarste
bezittingen van het vaderland. Dit sentiment gaat terug op de
onafhankelijkheidsstrijd tegen het koloniale systeem en is sinds de
onafhankelijkheid gecultiveerd door de autoritaire staat. Het discursieve belang
van de beschuldiging een ‘agent van het Westen’ te zijn wordt ook onderkend
door Fāris al-Silmiyya, 46 die op de Facebookpagina van HazemBoys schreef:
‘De Amerikaanse president heeft een fout gemaakt door kenbaar te
maken wat zijn hart [tot nu toe] verborgen hield sinds het aftreden van
hun man in Egypte, Mubarak, door zijn publieke steun uit te spreken voor
de militaire coup, die gepland is door Amerika en zijn agenten in Egypte
(...). Het is fantastisch dat Amerika – wereldwijde hoeder van de
democratie – de coup tegen de eerste democratisch gekozen president
van Egypte erkent en toejuicht. (...) De speech van Obama was het beste
moment tot nu toe sinds de coup; het bevestigt de visie van de
eerbiedwaardige rebellen en ontkracht de leugens van de Faraonische
media 47 over dat Amerika aan de kant van Morsi staat en dat het tegen de
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Resp. 20 en 23. Maar zie bijvoorbeeld ook 17, 29, en op de pagina van de 6
Aprilbeweging tevens 47, 52, 60, 62, 64.
46
Teksten van deze Fāris al-Silmiyya werden in de maand september op verschillende
islamistische sites gepost. Het zijn veelal de beter beargumenteerde en doordachte posts.
47
De exacte uitdrukking is hier iʿlām saḥarat farʿūn, ofwel de media van de Farao’s
magiërs. Dit verwijst naar de Koranische (en Bijbelse) vertelling van de magiërs van de
Farao wiens magie (stokken worden slangen) werd overklast door die van Mozes (zijn
slang doodt de andere slangen). In MB-teksten is ‘magiërs van de Farao’ een politiek-
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leider van de coup zou zijn. De vraag aan [onze vijanden] is dan ook:
geloven jullie nog steeds dat de wettige president voor Amerika en Israël
werkt? En tegen diegenen die zeggen dat na de speech van [Obama] de
positie van de wettige president is verzwakt, wil ik graag duidelijk maken
dat het Egyptische volk zich altijd schaart achter diegene die niet gesteund
wordt door Amerika en Israël.’ 48
Het Westen als vijandige abstractie
Hierboven werd reeds opgemerkt dat het begrip ‘het Westen’ een centralere
plaats inneemt in de islamistische Facebookpagina’s, in vergelijking met de andere
pagina’s. Nadere analyse laat bovendien zien dat comments over het Westen die
op de pagina van Shabab6april staan, veelal afkomstig zijn van vijandige
gebruikers, die de 6 Aprilbeweging proberen te diskwalificeren door deze als een
westerse pion af te schilderen: ‘... Als jullie echt vrij en onafhankelijk zijn [zoals
jullie claimen], neem dan afstand van het Westen en geef aan waar jullie
financiering vandaan komt.’ 49 Dit versterkt de observatie dat de term ‘het
Westen’ vooral in islamistische kringen word gebezigd.
Het voordeel van een abstract begrip als ‘het Westen’ is juist zijn amorfe karakter.
Verwijzingen naar het Westen zijn vrijwel uitsluitend negatief, op alle
Facebookpagina’s. Op de islamistische pagina’s wordt het Westen niet zelden een
agenda toegedicht: ‘Het Westen wil het onderscheid tussen jihad en takfīr
verdoezelen’; 50 ‘Het Westen kent alleen de christenen rechten toe en houdt de
moslims rechteloos’; 51 ‘Het Westen is hypocriet in zijn kritiek op Erdogan over het
geweld in Gezi Park’. 52 Op de Facebookpagina van Ahmedshafikeg, waar ook veel
over het Westen wordt geschreven, betreft het vooral comments waarin
tegenstanders wordt verweten ‘westerse agenten’ te zijn.

religieus label dat wordt geplakt op een ieder die in de ogen van de MB valse propaganda
bedrijft.
48
https://www.facebook.com/HazemBoys, post 25 september. Vert. Van den Bent.
49
Nr. 60, zie ook 65.
50
Nr. 8
51
Nr. 14
52
Nr. 27
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De analyse van de Facebookdata toont een zeer krachtige polarisatie tussen
aanhangers van president Morsi enerzijds en zij die steun uitspreken voor de
staatsgreep van 3 juli anderzijds. Beide partijen hanteren het klassieke
patriottische discours van nationale onafhankelijkheid, waarin het westerse
buitenland de kwade genius is. Het lijkt soms een strijd over de vraag wie er kan
pronken met de status ‘vijand van de VS en Israël’. Het medium brengt echter
inconsistentie met zich mee; er is geen duidelijke reeks positie-innames van de
diverse groeperingen, maar veeleer een algemene toonsoort die in de
Facebookpagina’s wordt gehanteerd.
Bij sociale media onderzoek
Deze analyse van sociale media data heeft gekeken naar zowel kwantitatieve
bewerkingen als kwalitatieve verwerking van de data. Dat Amerika verreweg de
meest genoemde verschijningsvorm van het Westen is, en dat het abstractere
begrip ‘het Westen’ voornamelijk in islamistisch discours wordt gebezigd en dan
uitsluitend in negatieve zin, zijn slechts enkele bevindingen die voortkomen uit
deze gecombineerd kwantitatief-kwalitatieve methode. Bij de hier volgende
analyse van de andere mediakanalen zullen we onderzoeken of
dergelijkebevindingen worden bestendigd of niet. Afgezien daarvan biedt deze
sociale media analyse ook de mogelijkheid om te reflecteren op metaniveau: wat
betekenen analyses van sociale media en wat voor nieuwe vragen werpen ze op?
Op die discussie komen we terug in hoofdstuk V.
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III. Kranten
Gedurende de periode 12 september t/m 4 oktober 2013 is een verzameling
aangelegd van kranten die het gehele media-spectrum bestrijken. Naast de de
facto staatskrant Al-Ahrām zijn de liberale kranten Al-Wafd, Al-Shurūq, Al-Maṣrī
al-Yawm en Al-Taḥrīr verzameld, waarbij de laatste zichzelf manifesteert als krant
van de revolutie. Tevens zijn de islamistische kranten Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla en
Al-Fatḥ en/of Al-Shaʿb en/of Al-Raḥma en/of Al-Liwāʾ al-Islāmī verzameld. 53 Kort
na deze periode is de publicatie Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla verboden. In de eerste
maanden van 2014 werden tevens Al-Shaʿb en daarna de andere islamistische
kranten verboden, met uitzondering van Al-Liwāʿ al-Islāmī, hetgeen een
staatsgelieerde krant is. De aangelegde krantenverzameling reflecteert dus de
laatste fase van de open mediacultuur die na de val van Mubarak is ontstaan en
onder de tijdelijke regering van interim-premier Biblāwī en Sissi is beëindigd. 54 De
verzameling telt in totaal 161 kranten. Belangrijke gebeurtenissen in Egypte in de
periode 12 september t/m 4 oktober 2013 waren de bloedige veldslag tussen
ordetroepen en aanhangers van de MB in de plaatsen Kerdāsa en Delgā (midseptember), waar eerder kopten in grote getale het slachtoffer waren geworden
van lokale MB-aanhang; (de aanloop naar) het verbod op de MB (23 september);
het bezoek van EU-Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Catherine
Ashton aan Egypte (2-3 oktober); de aanloop naar de herdenking van de
Oktoberoorlog (6 oktober 1973); de herdenking van de dood van Nasser (28
september 1970). Internationale gebeurtenissen die in de Egyptische pers
werden behandeld waren de herdenking van de aanslagen van 11 september; de
Bondsdagverkiezingen in Duitsland (22 september); toenadering tussen de VS en
Iran op de VN-wereldtop (19-20 september); de shutdown van de federale
overheid van de VS; en discussies in Washington over het eventueel stopzetten
53

Met uitzondering van Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla waren deze kranten minder gemakkelijk
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dagelijks.
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van de hulp aan Egypte. Daarnaast zette zich de burgeroorlog in Syrië voort, met
in deze periode ook de dreigende Amerikaanse aanval op Syrië en het RussischAmerikaans akkoord van 14 september over de vernietiging van Syrische
chemische wapens.
Tijdens veldwerk in Caïro gedurende de periode 30 januari t/m 10 februari 2014 is
aanvullend onderzoek gedaan naar beeldvorming over het Westen in
krantenpublicaties, maar in deze periode waren onafhankelijke islamistische
kranten zoals eerder vermeld niet langer verkrijgbaar. Voor deze publicaties kan
men nog wel terecht op de websites van de betreffende kranten, zie daarvoor de
analyse op pagina 67-75.

Richtingen
De staatskrant Al-Ahrām
Berichtgeving over de VS is vrijwel uitsluitend negatief. Soms lijkt het onmogelijk
dat het handelen van de VS op waardering kan rekenen in Al-Ahrām, zoals het
geval is met de Syrië-politiek. Al-Ahrām is bijvoorbeeld kritisch over de VS
wanneer ze weigert in te grijpen, 55 maar ook als de VS zich een dag later lijkt voor
te nemen om wel in te grijpen. 56 Deze negatieve bril hangt mogelijk samen met
een groter belang dat de staatskrant dient; de binnenlandse agenda en de
Amerikaanse positie ten aanzien van het regime van 3 juli. Het lijkt er op dat
omdat de VS zich kritisch uitlaten over de machtswisseling en de marginalisatie
van de MB, zij in Al-Ahrām geen goede pers kunnen krijgen. De discussie in
Washington over de vraag of de VS zijn hulp aan Egypte wel moet continueren
leidt in Al-Ahrām (en elders) tot discussie over de vraag of Egypte die steun
eigenlijk wel moet accepteren (gedurende de hele maand september loopt een
artikelenreeks met de titel “Buitenlandse financiering en [het gevaar van] de
vijfde kolonne”. 57 Westerse pressie zoals tijdens het bezoek van Catherine Ashton,
of een suggestie van de Duitse buitenlandminister Guido Westerwelle om met de
55
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56

50 | P a g e

MB tot een compromis te komen worden steevast beschreven in artikelen waar
van ‘ongeoorloofde inmenging van buitenaf’ en ‘inbreuk op soevereiniteit’ gewag
wordt gemaakt. 58 Verder wordt de VS regelmatig beschuldigd van het steunen van
terrorisme, zowel het vermeende terrorisme van de MB als van andere
organisaties. Onderbouwd met de Amerikaanse steun aan Bin Laden in het
verleden, is dit een regelmatig terugkerend thema. 59
De liberale oppositiekranten
Nog meer dan Al-Ahrām slaagt de liberale media erin om een tweezijdig discours
over het Westen te hanteren. Amerika is de ene dag een gevaar voor de
Egyptische onafhankelijkheid, 60 en in een volgend artikel wordt instemmend
vastgesteld dat Chuck Hagel met Sissi overleg voert over de beveiliging van de
Sinaï. 61
Af en toe is een liberale krant ook echt liberaal, zoals wanneer Al-Taḥrīr erop wijst
dat in Europa ‘en [andere] landen van vooruitgang’ vrijheden zijn vastgesteld in
juridische kaders die zo krachtig zijn dat ze boven grondwetten uitstijgen. AlTaḥrīr bekritiseert aan de hand hiervan het werk van de grondwetgevende Raad
van Vijftig die zich in die dagen buigt over de vraag of de geloofsvrijheid zich moet
blijven beperken tot de drie ‘hemelse godsdiensten islam, christendom en
jodendom’, of dat alle godsdienstige uitingen geoorloofd moeten zijn. 62 Net als AlAhrām en – zoals hieronder zal blijken – de islamistische publicaties, vertonen
liberale kranten het verlangen naar westerse acceptatie; Al-Taḥrīr bericht dat de
Daily Telegraph heeft gekopt (over Sissi): “De Eisenhower van Egypte wacht zijn
kans af”. 63 Al-Taḥrīr doet hier alsof de Telegraph een artikel heeft geschreven
waarin het Sissi met Eisenhower vergelijkt, maar in feite is de vergelijking
afkomstig van een Egyptische diplomaat, met wie de Telegraph een interview had
58
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afgenomen. Op 30 september schrijft Al-Taḥrīr dat de tenuitvoerlegging van het
verbod op de MB door buitenlandse druk op de lange baan wordt geschoven. In
werkelijkheid is de reden voor dit uitstel gelegen in het probleem dat een acute
afsluiting van alle MB-activiteiten het gevaar van een opstand met zich meebrengt
onder het volksdeel dat van MB-steun afhankelijk is. De regering besloot daarom
om eerst de continuering van die steun te verzekeren, alvorens de MB als
organisatie op te doeken. Wat Al-Taḥrīr in feite doet, is de regering onder druk
zetten om de MB koste wat kost te ontmantelen; de druk die ze zet bestaat uit de
beschuldiging dat de regering zich door het buitenland laat manipuleren.
Kranten met een islamistisch referentiekader
Kranten van een islamistische signatuur die in deze verzameling zijn opgenomen
wijken onderling sterk af. Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla , het huisorgaan van de partij
van de MB, is een activistische krant die voornamelijk aandacht schenkt aan de
strijd tussen de MB en ‘de coupplegers’, terwijl Al-Raḥma een breder vlak bestrijkt
en ook religieuze reflectie biedt. Al-Shaʿb is een bijzonder geval vanwege de
combinatie van islamistische, socialistische en nationalistische retoriek. Al-Shaʿb
bevat verreweg de meest radicale stellingnames over wereldwijde ‘AmerikoZionistische’ complotten en onthullingen over ‘joodse netwerken’. De overige
kranten in deze categorie (Al-Fatḥ en al-Liwāʾ al-Islāmī) zijn van een meer
beheerste en vooral meer daʿwa-georiënteerde soort. 64
Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla is er niet op uit om het Westen als categorisch vijandig te
omschrijven. Sterker, de berichtgeving lijkt erop gericht te zijn de lezer ervan te
overtuigen dat de westerse buitenwereld het standpunt van de MB deelt. Dit
wordt vooral gedaan door middel van secundaire berichtgeving, waarbij AlḤurriyya wa l-ʿAdāla bericht over de westerse berichtgeving over Egypte. Zo kopte
Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla op 19 september, daags nadat MB-woordvoerder Jihād
Haddād was gearresteerd: “Middle East Monitor: Haddād is gearresteerd omdat
hij de waarheid over de staatsgreep naar het Westen bracht”. 65 Het artikel maakt
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duidelijk dat het van strategisch belang is om het Westen te kunnen blijven
informeren over de rechtvaardigheid van de zaak van de MB. Op 20 september
lezen we “Huffington Post: Mubaraks politiestaat regeert nu weer in Egypte” 66
waarin met opluchting wordt vastgesteld dat de westerse pers de waarheid van
de staatsgreep doorziet. Op 24 september echter, geeft president Obama een
toespraak waarin hij het regime van 3 juli tegemoet komt, door te zeggen dat
Morsi niet goed functioneerde als president en dat er een volkswil was om hem af
te zetten. Pas op 26 september bericht Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla hierover: in het
artikel “Heeft Obama zijn steun uitgesproken voor de militaire staatsgreep in
Egypte?” 67 worden de woorden van Obama afgewogen (Obama had in zijn speech
ook kritiek geuit op het regime van 3 juli). De conclusie in het artikel is dat de VS
van mening zijn veranderd, uit pragmatische overwegingen. Er wordt niet
gesuggereerd dat de VS de machtsgreep hebben gefaciliteerd of geïnstigeerd. Er is
wel kritiek op de westerse stilte: op 16 september kopt de krant “Turkse expert:
De stilte van het Westen omtrent de coup is uit angst voor het succes van
democratie in Egypte”. 68 Het Westen zou volgens deze expert legitimiteit aan de
militaire coup verlenen om zo haar eigen macht en de veiligheid van Israël te
beschermen. Maar ook na de koerswijziging van de VS blijft Al-Ḥurriyya wa lʿAdāla berichten over sympathieke westerse berichtgeving, zoals bijvoorbeeld in
twee artikelen op 28 september “Washington Post: Moslimbroeders zullen weer
terugkeren naar de macht” en “Guardian spreekt van een aankomende revolutie
in Egypte” 69; en in twee artikelen op 29 september: “Washington Post: Verbod op
MB-activiteiten ontneemt miljoenen armen voedselhulp” en “Amerikaanse
organisatie: Vrijheid van meningsuiting verdwenen in Egypte na staatsgreep”. 70 In
vergelijking met de andere islamistische publicaties valt op dat Al-Ḥurriyya wa lʿAdāla in de hier onderzochte periode het Westen uitsluitend als politieke entiteit
behandelt, en dus niet als cultureel-religieuze Ander.
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Al-Liwāʾ al-Islāmī publiceerde op 19 september een artikel waarin wordt herinnerd
aan de anti-Mohammed cartoons in enkele Europese kranten in 2009. Het artikel
stelt dat dit ons eraan herinnert dat Europa vol is van haat jegens moslims en de
islam, en dat het hypocriet is en respectloos. 71 In dezelfde editie lezen we het
opiniestuk “Waarom vreest het Westen de islam?”. 72 In dit artikel wordt enerzijds
een beroep gedaan op het correct naleven van de wetten van de islam, zodat het
credo van het oude islamitische Andalusië weer zal weerklinken: ‘Er is geen
overwinnaar dan God! [Wa lā ghālib ill-Allāh].’ Anderzijds moeten moslims in
conferenties het Westen informeren over de waarheid van de islam zodat het
Westen niet meer bang hoeft te zijn. Westerse haat/angst jegens de islam is een
terugkerend thema in deze krant. Eerder, op 12 september, publiceerde Al-Liwāʾ
al-Islāmī een stuk over de verschillen tussen democratie ‘in islam’ en ‘in het
Westen’. Daarin schrijft de auteur dat ‘oriëntalisten leugens verspreiden over de
islam’. Daarnaast wordt er kritiek geleverd op de westerse noties van democratie
en vrijheid. Vrijheid in islam is ‘verantwoordelijke vrijheid’, in tegenstelling tot de
westerse: ‘Democratie in de islam is anders dan democratie in de westerse cultuur,
die wetgeeft zonder God of toestaat wat verboden is of verbiedt wat toegestaan
is, zoals de westerse wetgeving van het huwelijk tussen mannen in de naam van
democratie en vrijheid!’ 73 Hier is dus wel degelijk sprake van het Westen als
cultureel-religieuze Ander. Ook al-Raḥma ziet het Westen als uitdager van de
islam, en publiceerde bijvoorbeeld op 19 september een artikel over de “Vijf
Koranische wonderen die de westerse wereld versteld doen staan”. 74
Ook in Al-Shaʿb is het Westen een evidente uitdager. Hoofdredacteur Magdī
Ḥussayn betoogt dat Egypte momenteel een kolonie is van Amerika en het
zionisme, wat indruist tegen wat men mag verwachten van dit land dat nota bene
vier keer met name wordt genoemd in de Koran, en in de Oudheid heerste over
een enorm gebied. De verklaring voor deze paradoxale omstandigheid ligt volgens
Ḥussayn in een geheimzinnig boek dat Amerikaanse presidenten al generaties aan
71
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elkaar overgeven, waarin zij de opdracht krijgen om het Midden-Oosten en in het
bijzonder Egypte te overheersen. 75 Een vergelijkbaar verhaal is te vinden in het
stuk “Hef leuzen aan tegen Amerika. Amerika is de eerste vijand” door Maḥmūd
Shanab. Amerika is volgens Shanab verantwoordelijk voor al Egyptes ongeluk,
mede omdat Amerika Egyptes grootsheid herkent en er daarom op gebrand is
Egypte te bestrijden. 76 Het discours van Al-Shaʿb laat zich omschrijven als
nationalisme vermengd met religieus obscurantisme en samenzweringslogica.
Meer recent heeft Magdī Ḥussayn Morsi ertoe opgeroepen om vanuit de
gevangenis Amerika en Israël de ‘politieke oorlog’ te verklaren. 77 Dergelijke
politieke consequenties worden niet getrokken door al-Raḥma, hoewel deze krant
wel met Al-Shaʿb gemeen heeft dat het Westen erin wordt voorgesteld als een
verraderlijke uitdager. Zo waarschuwt Al-Raḥma tegen de vrijheid die het Westen
propageert, omdat ‘islam de ware staat van vrijheid’ is. De westerse vrijheid zou
een dierlijke en jāhilī 78 vrijheid zijn, omdat het beperkt is tot lichamelijkheid. 79
Toch kan Al-Raḥma niet ontkennen dat er goede kanten zitten aan het
Amerikaanse leven. In een artikel onder de titel “Het islamitische Amerika” wordt
betoogd dat nadere beschouwing leert dat deze kanten allemaal al worden
voorgeschreven door de islam. Welbeschouwd zou Egypte, een land vol moslims,
dus een grote voorsprong op de VS moeten hebben, omdat Egypte al veel langer
bestaat dan de VS. Dat dat niet zo is, komt doordat Egyptenaren de islam niet
correct navolgen. 80
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Thema’s, parallellen en contrasten
Alle kranten spreken voornamelijk van concrete politieke mogendheden als
Amerika, Rusland, en de Europese Unie, meer dan van de abstractie ‘het Westen.’
Islamistische kranten bevatten meer dan de andere kranten verwijzingen naar het
Westen, bijvoorbeeld in abstracte discussies over democratie, secularisme, etc.
De Europese Unie is in het krantencorpus niet erg prominent aanwezig, behalve in
de persoon van Catherine Ashton. Haar bezoek aan Egypte wordt door alle
kranten omschreven als een Europese poging om de Moslimbroeders een
helpende hand toe te steken (wat haar in Al-Ahrām en de liberale kranten komt te
staan op een reeks uitbranders). Over Duitsland wordt met relatief grote
regelmaat bericht, vanuit veel verschillende invalshoeken. 81 De beeldvorming die
in deze artikelen naar voren komt is opvallend positief. Vanzelfsprekend is het
leeuwendeel van de berichtgeving over de westerse wereld gericht op de VS, en
dan in het bijzonder het politieke establishment in Washington.
In het Syrische conflict wordt het Westen/Amerika niet als prominente schuldige
aangewezen. Amerika wordt soms wel laksheid en traagheid verweten, of er
wordt afkeurend geschreven over de Amerikaanse weigering om de Syrische
oppositie ruimschoots van wapens te voorzien. De meeste berichtgeving is echter
feitelijk en doet kond van de patstelling tussen de strijdende partijen met hun
westers/Arabische en Russisch/Iraanse ondersteuning. Het Syrische conflict wordt
in de krantenberichten dus niet systematisch aangegrepen om het Westen te
beschuldigen van het koesteren van een anti-Arabische of anti-islamitische
agenda. De Amerikaanse politiek ten aanzien van Syrië wordt echter wel gezien
als (mede) bepaald door Israëlische belangen.
Al-Ahrām en de liberale media, die Sissi steunen, benadrukken Sissi’s
standvastigheid en onafhankelijkheid van buitenlandse invloeden. Een onderdeel
van deze teneur is de vergelijking van Sissi met de (antiwesterse) politiek van
Gamal Abdel Nasser. In de hier onderzochte periode tot ruim daarna (in elk geval
81
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tot februari 2014) was er in Egyptische kranten en in de publieke ruimte sprake
van een kleine Nasser-revival, die bijvoorbeeld zichtbaar was in de posters die op
straat werden verkocht met afbeeldingen van Nasser en Sissi, getooid met
allerhande nationalistische symbolen. In deze (visuele) retoriek wordt
geappelleerd aan nostalgie naar een tijd waarin Egypte leider van de Arabische
wereld was, niet aan de leiband van het Westen liep en een ideaal van nationale
modernisering werd vormgegeven, terwijl de Moslimbroeders in de gevangenis
zaten. 82

Caïro, oktober 2013. Posters ter gelegenheid van het bezoek aan Egypte door het hoofd van de
Russische inlichtingendienst, met het opschrift: ‘Bye bye Amerika’. De meest linkerfoto toont Nasser
en Chroestsjov bij de Hoge Dam in Aswan, indertijd gefinancierd door de USSR (Foto: Al-Arabiyya.net
30 oktober 2013).

Omdat men bij beeldvormingsonderzoek actief op zoek gaat naar subjectiviteit,
wordt ‘feitelijke berichtgeving’ niet meegenomen. Toch moet op deze plaats
worden vermeld dat de meeste artikelen in Al-Ahrām, Al-Shurūq, Al-Maṣrī alYawm en in mindere mate ook in de andere kranten, van een zakelijke toon zijn,
en erg vaak berichten betreffen van internationale nieuwsagentschappen als AFP,
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Reuters of Associated Press. Daarbij komt nog dat vrijwel alle kranten een rubriek
bevatten met een titel als “Uit de buitenlandse media”, waarin een vertaling
verschijnt van een Europees of Amerikaans artikel, of – in het geval van Al-Shurūq
– uit een Israëlische krant. Sommige van deze artikelen gaan over de Arabische
wereld of de islam, maar vaak ook betreffen ze duiding van kwesties die in Europa
of de VS spelen. Een dergelijke rubriek cultiveert interesse in westerse percepties
en discussies; dat een dergelijke rubriek zo veel voorkomend is, betekent dat
westerse gezichtspunten menig Egyptische krantenlezer niet vreemd zijn. Dit
betekent niet per se dat die gezichtspunten ook meteen gedeeld worden. Ook
moet in ogenschouw worden genomen dat het betreffende westerse gezichtspunt
niet zelden kritisch van aard is. De meest geciteerde publieke intellectueel in de
krantenverzameling is bijvoorbeeld Noam Chomsky (die vooral in islamistische
publicaties wordt geciteerd omdat hij zich uitsprak tegen de afzetting van Morsi).
Opvallend vaak wordt de politiek van westerse staten omschreven als
pragmatisch. Met uitzondering van Al-Shaʿb publiceerden alle kranten een of
meerdere artikelen waarin werd beargumenteerd dat een bepaald beleid (ten
aanzien van Syrië, Egypte, of migrantenproblematiek) is ingegeven door acute
belangen, niet door principes of lange termijnstrategieën. 83 Dit zou te maken
kunnen hebben met een (vermeende?) verzwakking van de positie van de VS in de
regio, die de geloofwaardigheid van samenzweringstheorieën en grand strategy
aantast. 84
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Gray (2010) Conspiracy Theories in the Arab World. Sources and politics (London:
Routledge). Ook in andere kranten wordt verwezen naar een verzwakking van Amerika, in
elk geval ten opzichte van Rusland (Al-Taḥrīr 13/9, p. 6; Al-Ahrām, 12/9, p. 17; Al-Masrī alYawm 16/9, p. 13).
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IV. Websites

Bij de analyse van websites is uitsluitend gekeken naar websites met een
islamistische signatuur. Dit onderzoek is in hoge mate een aanvulling op de
analyse van andere media: op websites is de Egyptische censuur nagenoeg
onmachtig, hetgeen betekent dat op websites een andere, mogelijk radicalere
toon wordt aangeslagen. De analyse bestaat uit twee delen. Ten eerste is er een
vergelijkend onderzoek gedaan naar de Arabischtalige en de Engelstalige websites
van de MB. Dit onderzoek, waarbij is gekeken naar verschillende periodes vanaf
het aftreden van Mubarak tot en met de bloedige ontruiming van het MBprotestplein Rābiʿa al-ʿAḍawiyya, biedt niet alleen inzicht in de wijze waarop er
door de MB over het Westen wordt bericht in deze periode, maar buigt zich ook
over de vraag in hoeverre er sprake is van een ‘dubbel discours’, waarbij de
Engelstalige communicatie sterk afwijkt van de Arabischtalige communicatie (de
theorie van een ‘dubbel discours’ veronderstelt dat de Engelstalige communicatie
een liberale toon aanslaat terwijl de Arabischtalige communicatie ‘radicaal’ van
aard zou zijn). Een tweede analyse is ingezet, volgend op de sluiting van
islamistische kranten in de eerste maanden van 2014. Om in het bijzonder de
berichtgeving van Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla en Al-Shaʿb te kunnen blijven volgen, is
de berichtgeving van die periode (1 januari t/m 1 maart 2014) aan een analyse
onderworpen, zodat de vraag kan worden beantwoord of het gevonden contrast
tussen deze beide kranten zich na de sluiting op hun respectieve websites heeft
voortgezet. Tenslotte bevat dit hoofdstuk een kort verslag van een onderzoek naar
de website (en andere communicatiekanalen) van de beweging Salafyo Costa.

Ikhwanweb en Ikhwanonline: tegenpolen of continuüm?
Om te achterhalen hoe het beeld dat de Moslimbroederschap heeft van het
Westen zich heeft ontwikkeld sinds de Arabische Lente zijn vier periodes
geselecteerd om zowel de Engelse (ikhwanweb.com) als de Arabische
(ikwanonline.com) website van de MB te analyseren. De periodes die zijn
geselecteerd beslaan steeds twee weken, en volgen op de volgende
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gebeurtenissen: het aftreden van Mubarak (11/02/2011-24/02/2011), de
verkiezing van Morsi tot president (24/06/2012-07/07/2012), het afzetten van
Morsi door het leger (03/07/2013-16/07/2013) en het bloedbad op het Rābiʿa alʿAḍawiyya plein (14/08/2013-27/08/2013). Bij elk van deze spraakmakende
gebeurtenissen vond een intensief maatschappelijk debat plaats, waardoor ook op
de websites van de Moslimbroederschap relevante artikelen verschenen zijn. Om
de relevante artikelen te selecteren is gebruik gemaakt van de zoekfunctie op de
websites zelf. Hierin is gezocht op drie termen: Nederland (in de taal van de
website Netherlands en Holland, respectievelijk Hūlandā), Europa (Europe –
Ūrūbā) en het Westen (West – gharb). Alle artikelen die deze zoekcriteria
opleverden zijn vervolgens gescand op daadwerkelijke relevantie, waarna de
bruikbare artikelen grondig zijn geanalyseerd. In totaal betreft het voor deze
periode 24 grondig geanalyseerde artikelen, waarbij negen op de Arabischtalige en
vijftien op de Engelstalige pagina zijn aangetroffen.
Zowel de Engels- als Arabischtalige website van de Moslimbroederschap bevat
verschillende typen artikelen. Vaak zijn het korte nieuwsberichten of langere
opiniestukken van eigen hand. Verder staan er – net zoals het geval is met de MBkrant Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla – op beide sites opinieartikelen die eerder in een
westers medium zijn gepubliceerd, bijvoorbeeld in The Guardian of The New York
Times. Soms zijn dit artikelen van leden van de MB, soms opinieartikelen met een
positieve opvatting over de MB. Tot slot staan er soms samenvattingen in van
elders gepubliceerde informatie, waarbij verwezen wordt naar de oorspronkelijke
bron.
Periode 1 – De twee weken na het aftreden van Mubarak
In de twee weken na het aftreden van Mubarak zijn er alleen op de Engelstalige
website artikelen te vinden over Nederland, Europa of het Westen. Opvallend is
dat veel van deze artikelen, zowel eigen artikelen als herplaatsingen van artikelen
die eerder elders verschenen zijn, de strekking hebben dat niemand de
Moslimbroeders hoeft te vrezen. Zo wordt een interview met Baradei aangehaald
waarin hij stelt dat de MB niet zo radicaal is als in het Westen vaak gedacht
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wordt 85 en wordt er gesteld dat de MB in westerse media vaak ten onrechte als
gewelddadig en gevaarlijk voor de vrede wordt afgeschilderd. 86 Het Westen hoeft
niet te vrezen dat de Moslimbroederschap voor een Iraans model staan, zij
hebben een geheel andere ideologie. Bovendien is de tijd voorbij waarbij de
Moslimbroederschap door een dictator als boeman gebruikt kan worden om
buitenlandse steun te verkrijgen. 87
Er wordt in verschillende vormen een oproep aan het Westen gedaan om Egypte
te helpen. Volgens een artikel dat oorspronkelijk in The Guardian is gepubliceerd
heeft het Westen de morele plicht om Egypte te helpen in zowel de democratische
als de economische ontwikkeling, om goed te maken dat het Westen drie
decennia lang het onderdrukkende regime van Mubarak gesteund heeft. 88 In één
artikel wordt het vermoeden uitgesproken dat het Westen helemaal niet blij zou
zijn met de omwentelingen in het Midden-Oosten. Dit zou vooral een klap in het
gezicht van Israël en de Verenigde Staten zijn omdat zij uit veiligheidsoogpunt een
sterke, prowesterse dictator zouden prefereren. 89
In het artikel “What the Muslim Brothers want”, dat het prominente lid van de MB
ʿIṣām al-ʿIryān heeft geschreven voor de New York Times, maar dat op 11 februari
2011 ook is gepubliceerd op ikhwanweb.com, stelt Al-ʿIryān dat de liberale
democratieën zoals die in Amerika en Europa voorkomen religie in het publieke
leven ten strengste afwijzen. 90 Omdat religie wel een belangrijke rol speelt in het
Egyptische publieke leven, is het Amerikaanse en Europese model niet toepasbaar
op Egypte. Volgens Al-ʿIryān is dit dan ook niet het enige model voor een legitieme
democratie. Saʿd al-Katātnī, die later door de MB zou worden aangesteld als
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parlementsvoorzitter, gebruikt in het stuk “Al Katatni: MB First Called for
Establishment of a Civil State” Europa als voorbeeld van hoe het niet moet, al
doelt hij hier wel op middeleeuws Europa. 91 Volgens Al-Katātnī is de MB niet uit op
een religieuze staat die geleid wordt door de geestelijkheid, zoals dat in het
middeleeuwse Europa het geval was. In deze vergelijking stelt hij middeleeuws
Europa gelijk aan hedendaags Iran. Al-Katātnī kiest er hier dus voor om op het
eerste gezicht kritisch te zijn over Europa, maar omdat het middeleeuws Europa
betreft dat hij bekritiseert, staat hij in feite aan de kant van het Europa van de
Verlichting dat de macht van de middeleeuwse kerk wist te ontbinden.
Concluderend is het beeld van het Westen dat naar voren komt in de periode vlak
na het aftreden van Mubarak tweeledig. Er wordt weliswaar gewezen op de
jarenlange steun van het Westen aan een dictatoriaal regime, maar nu het een
voldongen feit is dat dit regime er niet meer is, biedt dit het Westen een
uitgelezen kans om de altijd met de mond beleden voorliefde voor democratie ook
in de praktijk te brengen. Dit wordt gekoppeld aan een charmeoffensief van de MB
in het Westen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een ingezonden stuk in de New
York Times. Hierin wordt benadrukt dat de Moslimbroederschap geen
extremistische organisatie is en wordt de hand naar het Westen uitgestoken om
samen te werken aan een democratische toekomst voor Egypte.
Periode 2 – De twee weken na de verkiezingsoverwinning van Morsi
In de twee weken volgend op de verkiezing van Morsi verschijnen er maar drie
artikelen die de termen ‘Nederland’, ‘Europa’ of ‘het Westen’ bevatten. Ten eerste
is er een verklaring van de Journalisten voor Hervorming, een suborganisatie van
de Moslimbroederschap, die aanvallen op westerse journalisten veroordeelt. Deze
aanvallen zijn volgens de Journalisten voor Hervorming ‘geenszins representatief
voor de Egyptenaren’. 92 Verder is de toespraak van Morsi gepubliceerd die hij vlak
na zijn verkiezing op het Tahrirplein heeft gehouden. Hierin stelt hij dat Egypte alle
internationale verdragen zal respecteren, maar dat het een vrije wil in de
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internationale betrekkingen zal nastreven. Egypte zal aan geen enkele
buitenlandse macht ondergeschikt zijn, waarmee Morsi indirect verwijst naar het
jarenlange bondgenootschap met de Verenigde Staten. 93 Op ikhwanonline.com
staat een verslag van een Europese top van ministers van Buitenlandse Zaken die
Morsi feliciteren met zijn verkiezing en hopen om de banden tussen Europa en
Egypte snel aan te halen. 94
Het beeld van het Westen in deze periode is niet anders dan in de periode vlak na
het aftreden van Mubarak. Het charmeoffensief van de MB gaat door, door de
veroordeling van geweld tegen westerse journalisten. In Morsi’s toespraak is het
beeld van het Westen wederom tweeledig, Morsi verwijst impliciet naar het
bondgenootschap tussen Egypte en de VS waarbij de VS het buitenlands beleid
van Egypte dicteerde, en stelt dat dit in de toekomst niet meer het geval zal zijn.
Aan de andere kant zal Egypte alle internationale verdragen respecteren. Nog
steeds wordt het verleden van steun aan de dictatuur het Westen verweten, maar
dit wordt gekoppeld aan een uitgestoken hand om vanaf nu als gelijkwaardige
partners samen te werken.
Periode 3 – De twee weken na het afzetten van Morsi
Na het afzetten van Morsi verandert het beeld dat van het Westen wordt
geschetst. Waar de houding jegens het Westen in de twee eerdere periodes
kritisch maar welwillend was, krijgt de kritiek nu de overhand. In een
samenvatting van een artikel uit de Turkse krant Todays Zaman op
ikhwanonline.com wordt gesteld dat het feit dat het afzetten van Morsi niet met
de term ‘coup’ wordt omschreven door de VS en Europa niet verenigbaar is met
de hoogste democratische waarden waar het Westen voor zegt te strijden. 95 Er
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wordt een onderscheid gemaakt tussen Amerika en Europa, omdat in Europa
sommige landen wel de term ‘coup’ gebruiken. In een artikel van Maḥmūd
Ghazlān, woordvoerder van de MB, wordt de schuld van de coup bij Amerika en
het Westen gelegd. 96 Toen na de revolutie bleek dat Egypte niet langer serviel het
Westen volgde, wilde Amerika de revolutie omverwerpen. Dat het Westen niet blij
was met de revolutie, bleek al toen veel landen de revolutie pas erkenden toen
Mubarak al op weg naar de uitgang was. Vervolgens heeft het Westen chaos
proberen te stichten en de economie van Egypte geprobeerd kapot te bezuinigen.
Uiteindelijk steunden Mohammed Baradei en de Egyptisch-Amerikaanse socioloog
en mensenrechtenactivist Saʿd al-Dīn Ibrāhīm de coup van het leger als
marionetten van het Westen. (Ghazlān benadrukt hier de rol van Ibrāhīm en
Baradei, die bekend staan als ‘pro-westers’, maar noemt niet de steun van de
Sheikh al-Azhar noch de steun van de salafistische Nūr-partij voor de staatsgreep.)
Het Westen lapt hiermee alle democratische spelregels en mensenrechten aan zijn
laars. Ook een artikel van ʿIṣām al-ʿIryān impliceert dat buitenlandse krachten
achter de coup zitten: ‘No one person, one elite group or military organization will
impose any decision on the people. Nor will any foreign power – regional,
European or American – make decisions on behalf of the Egyptian people.’ 97
Opvallend is dat de termen ‘het Westen’ en ‘Amerika’ vaak door elkaar gebruikt
worden; er lijkt weinig onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende
landen die onderdeel uitmaken van het Westen. Het beeld ten aanzien van het
Westen dat in deze periode dominant lijkt is dat van een hypocriete,
onbetrouwbare partner. Ondanks mooie woorden over democratie weigert het
Westen een democratisch gekozen president te steunen, en is daarmee ontrouw
aan zijn eigen principes. Dat er daadwerkelijk veel ontevredenheid over het
functioneren van president Morsi was, wordt niet genoemd. Dit zou ook niet in
het belang zijn van de Moslimbroederschap. Hun doel is om te benadrukken dat
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Morsi de legitieme, democratisch gekozen president is die door een militaire coup
is afgezet.
Periode 4 – De twee weken na het bloedbad op het Rābiʿa al-ʿAḍawiyya plein
Het beeld van het Westen als hypocriet komt ook in deze periode zeer sterk naar
voren, zij het met een paar zeer interessante nuances. In twee artikelen wordt
melding gemaakt van de pogingen van Egyptische ambassades in westerse landen
om de coup en het bloedbad op het Rābiʿa al-ʿAḍawiyya plein te legitimeren. 98 Dit
wordt veroordeeld door de eerdergenoemde Journalisten voor Hervorming.
Tevens zouden ‘zionisten’ diplomatieke druk op Europa en de VS uitoefenen om de
coup te steunen, omdat stabiliteit en veiligheid op dit moment geprefereerd
moeten worden boven democratische idealen.
In een artikel van ʿAmr Darrāg (politicus van de FJP en oud-minister van Planning
en Internationale Samenwerking onder Morsi), dat tevens is verschenen in de New
York Times, wordt gesteld dat Europa en de VS in ruil voor politieke winst op korte
termijn hun democratische idealen verkopen. 99 Eén kort nieuwsbericht gaat
specifiek over Nederland: Nederlandse hulp ter waarde van acht miljoen euro aan
Egypte wordt stopgezet als gevolg van het bloedbad. 100 Het is een nieuwsbericht
dat geen stelling neemt, maar deze beslissing valt overduidelijk goed bij de
Moslimbroederschap.
In twee langere artikelen wordt dieper ingegaan op de vermeende hypocrisie van
het Westen. Het Westen is al sinds de tijd van het kolonialisme hypocriet op het
gebied van mensenrechten en democratie als die laatste twee niet in zijn eigen
98
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belang zijn. Deze hypocrisie is al zo lang kenmerkend voor de houding van het
Westen dat deze geïnstitutionaliseerd is. Opvallend is de constatering die volgt:
‘westerse hypocrisie is institutioneel en niet volks’. 101 Er wordt hier een duidelijke
scheiding gemaakt tussen het beleid dat westerse landen al jarenlang voeren, en
de bevolking van westerse landen. De hypocrisie wordt hier dus gezien als iets dat
zich beperkt tot westerse instellingen, en bevolkingen niet kan worden
aangerekend. In een ander artikel wordt dit onderscheid ook gemaakt. Voormalig
ambassadeur in Algerije Ibrāhīm Yusrī stelt dat de ware vijanden Europa, Amerika
en de ‘Zionistische Entiteit’ zijn, en dat al sinds 1945 (sic). 102 Dat sommige
Europese landen aandringen op ingrijpen door de Veiligheidsraad betekent
volgens Yusrī niets, dat doen deze landen slechts om niet bekritiseerd te worden
door de eigen bevolking. Ook dit impliceert dat het beleid dat de Europese landen
voeren anders is dan de wil van westerse bevolkingen.
Conclusie en vergelijking
De rode draad in de beeldvorming ten aanzien van het Westen door de vier
verschillende geselecteerde periodes is hypocrisie. Voor het afzetten van Morsi
wordt deze hypocrisie gezien als een kenmerk van het Westen uit het verleden, en
biedt de huidige situatie het Westen de kans om af te rekenen met deze hypocrisie
en haar idealen daadwerkelijk na te leven. Na het afzetten van Morsi verandert dit
beeld. Het Westen blijkt onverminderd hypocriet te zijn, en haar democratische
idealen niet in de praktijk te kunnen of willen brengen. In een paar artikelen wordt
het Westen zelfs als vijand neergezet. Opvallend is wel dat er in twee artikelen een
onderscheid wordt gemaakt tussen het beleid van het Westen, dat hypocriet is, en
de bevolking van het Westen, die dat niet is.
Het is lastig om een vergelijking te maken tussen de Engels- en Arabischtalige
websites, omdat er verschillende onderwerpen worden belicht. In de eerste twee
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periodes, voor het afzetten van Morsi, werd er duidelijk meer over het Westen
geschreven op de Engelstalige website. Gezien het feit dat veel van deze artikelen
benadrukten dat het Westen niet bang hoeft te zijn voor de Moslimbroederschap,
zou dit gezien kunnen worden als een charmeoffensief jegens het Westen. Na het
afzetten van Morsi zijn er meer artikelen over het Westen verschenen op de
Arabischtalige website, die het Westen op een negatievere manier benaderen. Het
Westen helpt hier de Moslimbroederschap bij het innemen van een slachtofferrol.
Doordat het Westen (wederom) niet trouw is aan haar eigen principes, is immers
een legitieme, democratisch gekozen president afgezet. Er is dus wel een verschil
in de berichtgeving op de twee websites van de MB, maar van een ‘dubbel
discours’, waarbij er twee aan elkaar tegengestelde boodschappen worden
verspreid, is in de hier onderzochte periode geen sprake geweest.

Websites vergeleken: Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla versus Al-Shaʿb
Na het verbod op de islamistische kranten Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla (de partijkrant
van de Moslimbroederschap) en Al-Shaʿb in respectievelijk december 2013 en
januari 2014 bleven de bijbehorende nieuwswebsites fj-p.com en elshaab.org.
functioneren. Bij de analyse van deze websites in de periode tussen 1 januari en 1
maart 2014 is zowel gekeken naar onderlinge verschillen in de beeldvorming over
het Westen in aanvulling op het krantenonderzoek, als naar mogelijke verschillen
tussen de voormalige papieren edities en de webartikelen. Met Google Advanced
Search is binnen de domeinen van de websites en binnen de gestelde periode,
gezocht op verschillende variaties van de zoektermen het Westen, Amerika, de
Verenigde Staten, Europa en de Europese Unie. 103 Deze zoekopdracht resulteerde
in 878 artikelen, 104 waarvan er bij nadere bestudering 47 relevant waren voor het
onderzoek. Deze nieuwsberichten en opinieartikelen zijn vervolgens nader
geanalyseerd. Hierbij is het van belang te vermelden dat het aantal bruikbare
resultaten van Al-Shaʿb aanzienlijker was dan van Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla, te weten
27 tegenover twintig.
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Thema's, parallellen en contrasten
In de onderzochte periode zijn enkele binnenlandse en buitenlandse
ontwikkelingen prominent in de berichtgeving: het 'jubileum' van de revolutie op
25 januari, de aanhoudende anti-coupdemonstraties in Egypte, de internationale
relaties van de interim-regering en legergeneraal Sissi, het afluisterschandaal
rondom de Amerikaanse NSA 105 en de revolutie in Oekraïne. Een groot deel van de
nieuwsberichten op de websites, en met name op elshaab.org, zijn overgenomen
van westerse persbureaus of uit westerse kranten zoals The New York Times, The
Guardian, The Washington Post en Der Spiegel. Dit laat zien dat er door de hier
onderzochte media veel belang wordt gehecht aan westerse berichtgeving over de
politieke ontwikkelingen in Egypte. Bovendien blijkt het een goede manier om
middels parafrases en citaten kritiek te uiten op de coup en dienen de artikelen
vaak als ondersteuning van de islamisten. Niet zelden is aan de berichten uit
westerse media een eigen 'kleur' toegevoegd of is de inhoud verdraaid. Zo spreekt
Al-Shaʿb van bewijs dat er westerse huurlingen deelnamen aan de ontruiming van
de Moslimbroederschap-sit-ins in augustus 2013, maar verwijst daarbij naar een
bericht uit The Washington Times over een Amerikaanse veiligheidsmissie in de
Sinaï aan de vooravond van Morsi’s vertrek op 3 juli. 106 Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla
publiceert verder veelvuldig uitspraken van Moslimbroederschapleden of westerse
sympathisanten in de vorm van nieuwsberichten. Naast de meer zakelijke
berichten verschijnen diverse langere opinieartikelen waarin anticoupsentimenten centraal staan. Bij Al-Shaʿb komt in de opinies daarnaast ook een
radicale anti-westerse retoriek naar voren.
‘Het Westen’ heeft op de twee nieuwswebsites verschillende betekenissen, die
bovendien kunnen variëren per artikel. Bij Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla staat ‘het
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Westen’ vooral voor de Verenigde Staten en Europa, maar soms verwijst het
Westen enkel naar Europa en de Europese Unie en wordt er gesproken over
‘Amerika en het Westen’, als ware het twee aparte eenheden. Zoals in de
krantenanalyse het geval bleek, definieert ook de website van Al-Ḥurriyya wa lʿAdāla het Westen vrijwel uitsluitend in politieke termen. Dat is anders op de
website van Al-Shaʿb. Naast artikelen waarin de term ‘het Westen’ verwijst naar
het ‘Amerikaans-zionistische verbond’, zien we ook opiniërende artikelen waarin
het Westen de rol van de stereotiepe Ander speelt in een religieus-culturele en
koloniale context. 107 De sterke drang van Al-Shaʿb te attenderen op een joodsAmerikaans plan om de wereld te overheersen, gecentreerd in het Midden-Oosten
en Egypte in het bijzonder, ontbreekt bij Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla. Over Europa
wordt op beide websites neutraler geschreven, met uitzondering van verwijzingen
naar het koloniale verleden van de Europese machten door Al-Shaʿb, dat wordt
gezien als directe voorloper van het huidige Amerikaans-Israëlische
imperialisme. 108
Zowel Al-Shaʿb als Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla zoeken naar westerse steun en
sympathie, zo blijkt onder meer uit berichten over anti-coupprotesten in Europa
en de Verenigde Staten109 en in het geval van Al-Shaʿb bijvoorbeeld over
westerlingen die zich hebben bekeerd tot de islam of een sterke interesse tonen in
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de Arabisch-islamitische cultuur. 110 Met name Amerikaanse en Europese kritiek op
de repressie in Egypte na 3 juli 2013 en de vervolging van journalisten is een
terugkerend thema. Een video van de Belgische Europarlementariër Véronique de
Keyser die stelde dat Egypte een geweldig en dierbaar land is voor de EU en dat er
onmogelijk langer in stilte kan worden toegekeken naar de escalaties van geweld,
circuleerde volgens Al-Shaʿb onder talloze activisten en islamisten. 111 De website
wijst echter ook op het falen van de Europese landen om tot een diplomatieke
oplossing te komen voor de repressie in Egypte. 112
Kritiek van politici uit de Verenigde Staten op de ontwikkelingen in Egypte wordt
door Al-Shaʿb minder serieus genomen. Amerika, en met name de ‘zionistische
minister van Buitenlandse Zaken’ John Kerry, vertegenwoordigt uiteindelijk de
belangrijkste steun voor de militaire coup volgens de online krant. 113 Amerika en
de joden zijn er daarnaast op uit om Egypte te overheersen en vormen de nieuwe
koloniale macht sinds het Britse imperialisme in de regio. 114 Wanneer Kerry echter
zijn bezorgdheid uitspreekt over de bestempeling van de Moslimbroederschap als
terroristische organisatie wordt argwanend gereageerd en krijgt hij het cynische
advies een kalmeringspil te nemen tegen zijn zorgen over de gebeurtenissen sinds
3 juli. 115 De kritiek uit Amerika leidt op Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla juist tot discussie
over het Amerikaanse standpunt over de coup. ʿImād Abū Hāshim, voorzitter van
het Hof voor Beroep, noemt de kritische uitspraken van Kerry een radicale
wijziging van het Amerikaanse standpunt en zelfs een erkenning dat er een coup
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heeft plaatsgehad. 116 Magdī Qurqur, een van de leiders van de (pro-Morsi)
Nationale Alliantie voor de Verdediging van Legitimiteit, meent daarentegen dat
de kritiek uiteindelijk niet afdoet aan de Amerikaanse steun voor de coupautoriteiten. 117
De berichtgeving over de ontwikkelingen in Oekraïne vormt een uitzondering op
het overwegend neutrale beeld van Europa op de beide websites. Niet langer is
Europa een diplomatieke macht die niet zelden kritiek uit en druk uitoefent op de
‘coup-regering’; nu wordt Europa net als Amerika hypocrisie verweten. 118 Het idee
dat het Westen, in dit geval specifiek Europa, een dubbele moraal hanteert is
dominant bij Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla. Het geweld op de Maidan in Oekraïne is
volgens de website terecht verworpen door het Westen en gezien als strijdig met
de democratie en de mensenrechten. De verontwaardiging is echter groot dat een
dergelijke kritiek uitbleef na de bloedige ontruiming van de sit-ins van Morsisympathisanten in augustus 2013. Zo luidt de kop van een nieuwsbericht van 18
februari: “De bloedbaden van de coup in Egypte negerend... verwerpt Europa het
geweld in Oekraïne en dreigt Duitsland met sancties”. 119 Hamza Zawbaʿ, een
woordvoerder van de Partij voor Vrijheid en Gerechtigheid, verklaart de
116
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conflicterende standpunten van Europa als volgt: ‘Het grote verschil is dat Egypte
niet in Europa ligt.’ 120 Hij suggereert hiermee impliciet dat het sterven van moslims
de westerse machten minder aan het hart gaat. Hij trekt daarbij een lijn van het
falen van Dutchbat in Bosnië in de jaren negentig tot de door het Westen
‘getolereerde’ bloedbaden in Cairo in 2013. 121 Ook op Al-Shaʿb worden diverse
parallellen getrokken tussen Oekraïne en Egypte, maar op een andere manier:
zowel in Egypte als Oekraïne zou Europa de democratie ondermijnen. In het artikel
“Tussen de demonstranten op het Rābiʿa al-ʿAḍawiyya-plein in Egypte en de
demonstranten op het onafhankelijkheidsplein in Oekraïne” stelt de Somalische
schrijver Muḥammad Ḥassan Nūr dat het Westen alle democratische waarden en
principes waar het in denkt te geloven ontkent: ‘In beide situaties steunt het
Westen chaos en onwettigheid. In Egypte was het met de coupplegers en in
Oekraïne tegen de wettige gekozene.’ 122
Ook de spanningen tussen Rusland, Europa en de Verenigde Staten door de crisis
in Oekraïne worden met interesse gevolgd. Hier komt bij dat generaal Sissi op 13
februari een bezoek bracht aan de Russische president Poetin en daarbij behalve
een wapendeal ook steun verkreeg voor zijn mogelijke presidentschap. Naar
aanleiding hiervan roept Al-Shaʿb de vraag op of Amerika en de coup-autoriteiten
werkelijk een duurzame relatie hebben. Volgens een Amerikaanse politieke
analist, geciteerd uit de pan-Arabische kwaliteitskrant Al-Sharq al-Awsaṭ, toont de
wapendeal dat Sissi niet volledig afhankelijk is van Amerika. 123 Hij benadrukt wel
dat de Russische bijdrage nog steeds minimaal is vergeleken met de Amerikaanse
120
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militaire steun in de regio. Ook is er aandacht voor een analyse uit The Times van
14 februari waarin wordt gesteld dat Rusland op een gelegenheid wacht waarop
de Verenigde Staten zich terugtrekken uit het Midden-Oosten, zodat het de plaats
van Amerika kan innemen als belangrijkste bondgenoot van Egypte. 124
De opiniestukken van Al-Shaʿb vormen zoals gezegd een contrast met de meer
zakelijke nieuwsberichten. Deze bevatten een radicale anti-Amerikaans-Israëlische
en antikoloniale retoriek. Hoofdredacteur Magdī Ḥussayn neemt hierin het
voortouw. Om de revolutie te laten slagen en het volk te laten beschikken over zijn
eigen lot is het volgens Ḥussayn noodzakelijk om de ‘tirannen der aarde’ (Amerika
en het zionisme) te bestrijden. 125 Op 22 februari doet hij een oproep aan Morsi
om vanuit zijn gevangenschap de oorlog te verklaren aan Israël en Amerika. Hij
schrijft: ‘Wij willen niet slechts kleine demonstraties in de Arabische naties en de
islamitische wereld waarin de leus van Rābiʿa wordt geroepen, maar we willen
miljoenen demonstraties in alle Arabische en islamitische hoofdsteden met het
doel de Amerikaans-zionistische kruistocht ten val te brengen.’ 126 De advocaat en
activist Sayyid Ibrāhīm schrijft daarnaast dat het ‘Amerikaans-zionistische verbond’
de oude koloniale tactiek hanteert van het laten regeren van een minderheid. 127
De door het Westen gesteunde coup in Egypte heeft volgens hem de christelijke
minderheid in staat gesteld om de overheersende groep te worden, waaruit nu
een burgeroorlog dreigt voort te komen. De nieuwe grondwet in Egypte ziet hij als
een westers seculier project om de moslimsamenleving te ondermijnen. Een
terugkerende bewering op Al-Shaʿb is dat het Westen de islam vreest en de
invloed van deze religie wil inperken. Tekenend is een geciteerd Facebookbericht
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van de (overigens christelijke) VGP-politicus Rafīq Ḥabīb waarin staat dat het
Westen streeft naar een islam zonder inhoud: ‘Het Westen wil een moskee zonder
minaret, een moslima zonder hoofddoek, een islamitische beweging zonder doel
en islamitische prediking zonder toepassing van de sharia.’ 128
Conclusie
Op de websites van Al-Shaʿb en Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla is sprake van een sterke
belangstelling voor westerse berichtgeving over Egypte en een hang naar westerse
steun en acceptatie. Hierbij is veel aandacht voor westerse kritiek op de politieke
repressie in Egypte. Wisselende en soms tegenstrijdige Amerikaanse en westerse
standpunten ten aanzien van Egypte en de coup leiden op Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla
regelmatig tot discussies over de westerse politieke belangen, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt tussen politieke spelers, media en publieke opinie. AlShaʿb blijft ondanks Amerikaanse kritiek op de politieke situatie in Egypte echter
wijzen op Amerikaans-zionistische betrokkenheid bij de coup met het doel Egypte
te overheersen. Dit onderscheid tussen een nadruk op verschuivende,
pragmatische en acute westerse belangen door Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla, en
vermeend onwrikbaar historische en strategische doelen van het Westen in het
Midden-Oosten door Al-Shaʿb is overeenkomstig met de eerdere analyse van de
papieren krantenedities van de respectieve publicaties. De berichtgeving over
Oekraïne vormt een contrast met de overwegend neutrale beeldvorming over
Europa op de twee websites. Hierin wordt het Westen, en bovenal Europa,
beschuldigd van hypocrisie op het gebied van democratie en mensenrechten. De
radicale beeldvorming over het Westen in de opinieartikelen van Al-Shaʿb, dat
vooral gekant is tegen Amerika en Israël, maar het Westen ook portretteert als
religieuze Ander, vormt een continuering van het anti-Amerikaans-zionistische
discours uit de krant. Van een dergelijke retoriek is op de website van Al-Ḥurriyya
wa l-ʿAdāla geen sprake. Kritiek op het Westen is minder prominent en vertaalt
zich vrijwel uitsluitend op politiek vlak, zoals de artikelen over conflicterende
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Amerikaanse standpunten over de coup en het westerse beleid omtrent Oekraïne
laten zien.
Een bijzonder contrast met alle voornoemde websites is tenslotte de website van
de nieuwe salafistische jongerenbeweging Salafyo Costa, www.salafyocosta.com.
Salafyo Costa betoont zich op de website een zelfkritische religieuze beweging. De
groep is opgericht in april 2011 met de bedoeling om een nieuw salafistisch geluid
te laten horen, dat ingaat tegen de standaard vooroordelen over het salafisme. De
Salafyo Costa kan gekwalificeerd worden als een post-salafistische beweging, die
vasthoudt aan de ‘vroomheid’ van het salafisme, maar ook nadruk legt op
democratie, mensenrechten, inclusie en diversiteit. 129 Voor dit onderzoek is naast
de website ook onderzoek gedaan naar de Facebookpagina (ca. 27.000 likes) van
de groep en de Twitteraccounts van de organisatie en de beheerders van de
Facebookpagina, dit alles in de maand november van 2013. Opvallend is dat in de
hier onderzochte media van Salafyo Costa in het geheel niet over ‘het Westen’ in
zijn algemeenheid wordt gesproken, maar uitsluitend over concrete politieke
eenheden (Amerika, Europa, etc.). Bij die berichten is overwegend sprake van een
zakelijke toon; een uitgesproken antiwesterse houding is niet waarneembaar. Er is
één veelbecommentarieerd bericht waarin de negentiende-eeuwse koloniale
veroveringen worden vergeleken met de islamitische veroveringen van direct na
de stichting van de islam. 130 Het pleit voor het inclusieve karakter van de Salafyo
Costa dat deze vergelijking op een open en kritische wijze wordt bediscussieerd.
De Salafyo Costa is een bijzondere salafistische beweging die zeker niet
emblematisch is voor het hedendaags Egyptisch salafisme, maar ze illustreert wel
dat het salafisme sinds de revolutie van 25 januari nieuwe verschijningsvormen
heeft aangenomen die soms sterk kunnen afwijken van de standaarddefinities van
salafisme.
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V. Analyse

In het recente werk Europa heeft de Arabieren niets meer te bieden betoogt de
Libanese historicus-diplomaat Khālid Ziyāda dat de Arabische wereld op een
drempel staat. 131 De afgelopen twee eeuwen stonden voor de Arabische wereld in
het teken van een voortdurende ideologische strijd over de vraag hoe tot een
vergelijk te komen met Europa en het Westen. De tijd van grote verhalen is echter
afgelopen en ook de revoluties van de Arabische Lente kunnen het best als
postideologisch worden gekenschetst. Volgens Ziyāda staan de Arabische landen
voor een overgangsfase die nog lang zal gaan duren. Een kleine eeuw geleden, na
de Eerste Wereldoorlog, brak in de Arabische wereld een tijd aan van het
opstellen van grondwetten. Het lijkt erop of die fase opnieuw wordt doorgemaakt;
staten worden opnieuw gesticht, grondwetten worden opnieuw geschreven. Het
verschil is echter dat de staatsformatie na de Eerste Wereldoorlog plaats had in
de context van een strijd tegen het Europees kolonialisme, terwijl de jonge
Arabische politici zich in hun politiek tegelijkertijd juist aan de grote Europese
ideologieën spiegelden: nationalisme, liberalisme en/of socialisme behoorden tot
de standaardingrediënten van die eerste Arabische staten. In de huidige tijd, nu
staten opnieuw worden gemaakt, is de strijd een interne, en is er geen rol meer
voor Europa of (Europese) ideologieën. 132
Of Ziyāda’s analyse bewaarheid wordt, is nog niet te overzien; afgaande op de
media-analyse in dit onderzoek werkt het koloniaal verleden nog intens door, en
blijkt ‘het Westen’ regelmatig een onderwerp van sterk gepolitiseerde discussies.
Toch zien we in die discussies dat wanneer het Westen ergens van wordt
beschuldigd, dit niet zelden een kwestie is van tamelijke holle retoriek. De
beschuldiging is niet gericht aan het Westen, maar aan de politieke tegenstander,
die voor de gelegenheid met het Westen wordt vereenzelvigd. Dit zien we
bijvoorbeeld in de wederzijdse beschuldigingen tussen de MB en voorstanders
van het regime van 3 juli. Beide partijen vallen de ander aan onder verwijzing naar
131
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een vermeend dienen van Amerikaanse politieke belangen door de tegenstander.
Dat de oprechtheid van deze beschuldigingen mag worden betwijfeld, blijkt uit de
parallelle berichtgeving van zowel MB-media als Al-Ahrām, waarin nu juist een
behoefte aan westerse erkenning zichtbaar is.
Discoursafhankelijke beeldvorming
De analyses bevestigen eerdere bevindingen die de pluriformiteit van
beeldvorming over het Westen aantoonden. Voor elk medium dat hier is
onderzocht zijn er ideologische onderverdelingen gemaakt, waarbij we afhankelijk
van het soort medium hebben gewerkt met de stromingen conservatief, liberaal,
islamistisch en revolutionair. De kwantitatieve en kwalitatieve data-analyse liet
vervolgens zien hoe deze groepen van elkaar verschilden. De data uit het sociale
media onderzoek toont dat van de gespreksonderwerpen Westen, Europa of
Amerika, de laatstgenoemde veruit dominant is. Nadere concentratie op de data
die zijn ontleend aan islamistische accounts laat echter zien dat daar relatief vaak
over het Westen wordt gesproken. In vrijwel alle gevallen dat dit abstracte begrip
werd gehanteerd, betrof het uitgesproken negatieve beeldvorming. Die bevinding
werd vervolgens bevestigd in het onderzoek naar de krantenlectuur, waarbij het
opnieuw de islamistische publicaties zijn waar ‘het Westen’ als abstractie wordt
omschreven en de rol krijgt toebedeeld van cultureel-religieuze Ander.
Mediumafhankelijke beeldvorming
De analyse laat meer zien dan een bevestiging van het eerder opgemerkte
verband tussen islamistisch discours en de representatie van het Westen als
vijandige abstractie. Er is duidelijk ook sprake van een diversiteit binnen
ideologieën, die samenhangt met een bepaald medium. Het onderzoek toont ten
aanzien van de MB een medium-afhankelijk occidentalisme (i.e. beeldvorming van
het Westen), waarbij de MB een antiwesters discours hanteert in die media die
open staan voor MB-vijanden (sociale media, zie ook hieronder), terwijl de
kanalen die voor interne consumptie zijn, zoals de kranten, berichten over steun
uit de westerse wereld voor de MB-positie. Dit heeft veel te maken met het
dominante nationalistische vertoog in de Egyptische politiek, waarin een goede
Egyptenaar nog altijd wordt gezien als een Egyptenaar die zich verzet tegen
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westerse inmenging (een erfenis van de onafhankelijkheidsstrijd). Deze nadere
problematisering van beeldvorming benadrukt dat occidentalisme veelal niet
werkelijk over het Westen gaat (men poogt niet te informeren over het Westen)
maar een uitingsvorm is van binnenlandse politieke strijd en maatschappelijk
debat.
MB: Afstand nemen tot een schijn-Westen
Een ander geval waarbij de MB in een spagaat verwikkeld raakt, is wanneer het
bericht uitgaat dat de MB een civiele staat wenst op te richten (lees: geen
islamitische staat, zie pagina 62). Met dit bericht stelt de MB zich bloot aan kritiek
van de conservatieve zijde, dat zij afstand neemt van haar oorspronkelijke,
authentieke positie. In een poging deze kritiek te omzeilen, brengt Al-Katātnī het
bericht als een wapenfeit voor Egyptische oorspronkelijkheid: de MB neemt géén
voorbeeld aan Europa, dat in de Middeleeuwen een soort theocratie kende. In
plaats daarvan neemt de MB een voorbeeld aan het hedendaags Europa, maar die
formulering sluit niet aan op het ideale zelfbeeld van de MB als een authentieke,
onafhankelijke organisatie met een islamitische grondslag.
Postislamistische of geradicaliseerde beeldvorming?
Zoals in de inleiding is gesteld, is de politiek van de MB in de periode na de val van
Mubarak nauwelijks in overeenstemming te brengen met de verwachtingen van
postislamistische theoretici, volgens wie de MB een gematigde en democratisch
geörienteerde weg was ingeslagen. De MB voerde een machtspolitiek met een
winner-takes-all-mentaliteit, en de iconen van de postislamistische trend
verdwenen in hoog tempo uit de gelederen. Het buitengewoon solistische
optreden leidde ertoe dat de MB bij de massademonstraties van 30 juni 2013
volkomen alleen stond. Drie dagen later ontdeed legerleider Sissi president Morsi
van de macht, en begon de vrije val van de MB. Het verlies van de macht en de
hernieuwde illegaliteit moeten hebben geleid tot vertwijfeling en ontgoocheling,
maar de gewelddadige beëindiging van de MB-protesten in augustus, waarbij ca.
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duizend dodelijke slachtoffers vielen, 133 hebben uiteraard ook geleid tot grote
woede. Getuige de wraakacties jegens kerken en overheidspersoneel is er tevens
sprake van een toename van radicale activiteiten. De vraag is echter in hoeverre
de MB openlijk als organisatie geradicaliseerd is. Afgaande op alle media-uitingen
die in dit onderzoek zijn verzameld en geanalyseerd, moet de conclusie zijn dat dit
niet het geval is. De MB-gelieerde kranten, websites, Facebookverkeer en
Twitteraccounts vertonen de spagaat waarbij enerzijds westerse steun wordt
geambieerd terwijl anderzijds de kaart van onafhankelijkheid en authenticiteit
wordt gespeeld. Die spagaat is echter niet kenmerkend voor de MB, eerder vloeit
ze voort uit het dominante nationalistische vertoog dat de Egyptische politiek
beheerst.
Asymmetrische verhoudingen
Een belangrijke constatering die op grond van de voorgaande analyses moet
worden gedaan, is dat de westerse wereld in Egyptische mediakanalen geen
exotische wereld is. Al dan niet aangepaste berichtgeving van Amerikaanse of
Europese herkomst (AP, Reuters, vooraanstaande kranten) treffen we aan in alle
kranten, op Facebookaccounts en in tweets. Het grootste deel van de
berichtgeving is dan ook ‘feitelijk’, althans niet door een Egyptische ideologische
bril gekleurd. Deze constatering is niet nieuw maar wel noodzakelijk om te doen,
omdat hiermee de ongelijke machtsverhoudingen zichtbaar worden. Wat hier
wordt aangeduid als ‘feitelijk’ is in werkelijkheid door een ideologische bril van AP,
Reuters etc. gegaan, die niet per se objectiever is dan een Egyptische bril. In
vergelijking met hoe de Arabische (of de islamitische) wereld in het Westen wordt
verbeeld, is het Westen veel meer op eigen termen aanwezig in de Egyptische en
wijdere Arabische publieke sfeer.
Netwerkanalytische opmerkingen
Naast de inhoudelijke analyse van de verzamelde data uit sociale media, die
hierboven is weergegeven, is er een aantal aparte opmerkingen te maken over de
133
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netwerkanalyses (zie in het bijzonder Figuren 10 en 12). Het is nog maar sinds kort
dat we beschikken over mogelijkheden om dit soort data en het
gebruikersverkeer te achterhalen en op een inzichtelijke manier te visualiseren. In
dit onderzoek bieden de visualisaties van het Facebookverkeer een bevestiging
van een van de uitgangspunten in dit onderzoek, namelijk dat het Egyptische
publieke debat zich grofweg laat indelen in islamistisch, een revolutionair en
conservatief georiënteerde publieken. Anderzijds hebben we ook geconstateerd
dat er wel degelijk sprake is van onderling verkeer, bestaande uit gebruikers die
op meerdere Facebookpagina’s van verschillende signatuur berichten achterlaten
en discussies voeren. Dat daadwerkelijk sociale aspect is echter niet zelden
vijandig van aard, wat niet zonder gevolgen blijft (zoals hierboven uiteengezet in
de paragraaf over Mediumafhankelijke beeldvorming). Ten slotte moet worden
opgemerkt dat socialemedia-analyse ten dele nog in de kinderschoenen staat.
Wat is de betekenis van het feit dat de Facebookpagina Nabd.Rab3a, die aan de
MB is gelieeerd, verhoudingsgewijs zoveel meer likes genereert (in vergelijking
met comments, zie Figuur 6)? Wat is de betekenis van het feit dat tweets van
islamistische accounts zoveel vaker worden geretweet (gemiddeld twintig keer)
dan de tweets van de andere accounts (drie tot negen keer)? Deze vragen kunnen
op dit moment nog niet worden beantwoord. Onderzoek naar sociale media
levert informatie over een steeds belangrijker deel van maatschappelijke
communicatie, maar werpt in dit vroege stadium zeker ook nieuwe vragen op.
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VI. Conclusies
In dit onderzoek is een grote hoeveelheid primaire bronnen geraadpleegd, van
zeer uiteenlopende aard. Van 68 geselecteerde Twitteraccounts zijn ca. 25.000
tweets doorzocht; ook zeven prominente Facebookaccounts met een totaal van
1.460 posts en 265.000 comments zijn aan kwantitatieve en kwalitatieve analyses
onderworpen; meer dan 160 kranten zijn onderzocht en vijf islamistische websites
zijn gedurende 1,5 tot 2 maanden gescreend. Daarnaast is uiteraard gebruik
gemaakt van primaire literatuur in boekvorm. Met deze breed geschakeerde
waaier aan onderzochte mediakanalen is een caleisdoscopische blik op het
Egyptische medialandschap gerealiseerd, dat gezien mag worden als een redelijke
afspiegeling van het hedendaagse publieke debat. Het onderzoek is begonnen
met het uitwerpen van een wijd net, door in eerste instantie het publieke debat in
al zijn ideologische diversiteit in ogenschouw te nemen. Op grond hiervan is
het eerste deel van de onderzoeksvraag te beantwoorden. In de hedendaagse
beeldvorming over het Westen in het Egyptische publieke debat wordt het
Westen enerzijds hypocrisie verweten. Amerika, de Europese Unie of het Westen
als abstractie wordt voorgesteld als entiteit die zich tooit met aantrekkelijke
idealen als democratie, mensenrechten en vrijheid, maar in de praktijk van het
Midden-Oostenbeleid (of meer specifiek het beleid ten aanzien van Egypte)
worden die idealen met voeten getreden. Anderzijds lijken die idealen zelf in hoge
mate te worden gedeeld; ze leiden althans nauwelijks tot discussie. Het Westen,
in wat voor hoedanigheid dan ook, is bovendien een partij waarvan ondersteuning
wordt verlangd. Deze ambigue beeldvorming, waarbij het Westen zowel hypocriet
is, als gewenst (misschien zelfs: benodigd), is niet nieuw en niet specifiek voor
Egypte. Tot op zekere hoogte volgt deze ambiguïteit uit de historische en
contemporaine machtsverhoudingen, waarin het Westen een dominante en
onontkoombare partij is in de wereldpolitiek en in de cultuur van globalisering.
Dat wil niet zeggen dat de ambiguïteit in de beeldvorming kan worden
gereduceerd tot het effect van een soort postkoloniaal trauma. Men kan ook
objectief vaststellen dat mensenrechtenbeleid en pleidooien voor democratie zich
slecht verhouden tot het verlenen van steun aan een leider als Hosni Mubarak.
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Het grootste deel van de berichtgeving over het Westen blijkt van een ‘feitelijke’
aard te zijn, met alle berichtgeving over westerse toppen en dalen van dien. Dit
onderzoek is echter primair geïnteresseerd geweest in vijandige beeldvorming, en
dat is iets anders dan berichtgeving over ongewenst beleid of ander ‘negatief
nieuws’. Sinds het aftreden van Mubarak is er door de opeenvolgende
verkiezingssuccessen van de Moslimbroederschap gaandeweg een situatie
ontstaan waarbij twee grote kampen het publieke debat domineren:
Moslimbroeders aan de ene kant en hun tegenstanders aan de andere kant. Sinds
de staatsgreep van 3 juli en de daaropvolgende onttakeling van de tot dan toe min
of meer vrije pers wordt het publieke debat beheerst door zij die de staatsgreep
(‘de tweede revolutie’) steunen en zij die blijven aandringen op de legitimiteit van
president Morsi. In deze tweestrijd is opgevallen dat partijen elkaar ervan
beschuldigen pionnen te zijn van het Westen, om daarmee de tegenpartij te
delegitimeren. Het Westen wordt er in deze retorische strijd van beschuldigd
Egypte te willen overheersen en te verzwakken. In die zin is het Westen vooral
sinds de val van Morsi (meer dan sinds de val van Mubarak) in het publieke debat
een stereotiepe vijand. Het onderzoek heeft echter uitgewezen dat het Westen in
deze retoriek vooral een discursief instrument is, waarmee partijen hun
nationalisme en authenticiteit onderstrepen. Tegelijkertijd zoeken alle partijen de
steun van machtige westerse hoofdsteden, in het bijzonder Washington. Dat dit
vaak minder in de openbaarheid plaats heeft, kan waarschijnlijk het best verklaard
worden uit het dominante discours van nationale onafhankelijkheid. Zoals een
Egyptische informant het formuleerde: ‘Amerika is als een prostituee, iedereen
wil met haar naar bed, maar niemand wil met haar trouwen.’ 134
Het tweede deel van de onderzoeksvraag betreft de positie van islamistische
vertogen. In dit onderzoek is gekeken naar verschillende stromingen en
groeperingen, maar bijzondere aandacht is uitgegaan naar de MB. Het is zowel in
het krantencorpus als in de socialemedia-analyse duidelijk geworden dat het
Westen alleen in islamistische vertogen wordt bediscussieerd als niet alleen een
politieke tegenstander, maar ook, of zelfs vooral, als cultureel-religieuze Ander.
Daarbij moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen salafistische
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vertogen enerzijds en het MB-vertoog anderzijds. Op sociale media, noch in
krantenpublicaties, noch op haar websites is bij de MB een beeldvorming
aangetroffen waarin het Westen als (religieuze) cultuur of beschaving is
voorgesteld als vijand of existentiële dreiging. Dat wil niet zeggen dat geen enkel
(prominent) lid van de Moslimbroederschap zich sinds de val van Mubarak op
zodanige wijze heeft uitgelaten, maar op grond van de analyse van onze
uitgebreide bronnenverzamelingen kunnen we vaststellen dat het MB-vertoog in
het huidige tijdvak niet wordt gekenmerkt door een vijandige beeldvorming
jegens het Westen als cultuur of beschaving. Een dergelijk vijandbeeld is wel
aangetroffen in een deel van de salafistische publicaties.
Daarmee is al een deel van het antwoord gegeven op het derde deel van de
onderzoeksvraag, of er in het islamistisch vertoog over het Westen sprake is van
een duidelijke wijziging of radicalisering (in vergelijking met de periode
voorafgaand aan de Arabische Lente). We beschikken niet over de benodigde data
om een exacte vergelijking te maken, maar het is wel mogelijk om de resultaten
van onze analyse te vergelijken met eerdere onderzoeksresultaten. Uit niets blijkt
dat er in de hier onderzochte periode sprake is geweest van radicalisering in de
beeldvorming over het Westen onder de hier onderzochte islamistische
groeperingen. In het geval van de salafistische jongerenbeweging Salafyo Costa is
juist het tegendeel aangetroffen. Deze constatering neemt niet weg dat er sprake
is van polarisatie en radicalisering op andere gebieden; de toename van
gewelddadigheden in de periode sinds de staatsgreep (in het bijzonder tegen
kopten, politie en leger) is daar een indicatie van. Vooralsnog zijn er echter geen
tekenen dat dit gevolgen heeft voor de vijandige beeldvorming over het Westen.
Het vierde en laatste deel van de onderzoeksvraag is daarmee tevens beantwoord:
er is sinds het uitbreken van de Arabische Lente geen sprake van een
radicalisering van het vijandbeeld over het Westen in islamistische vertogen in
Egypte, die implicaties zouden kunnen hebben voor de veiligheid van
Nederlanders en Nederlandse belangen in Egypte. Dat neemt niet weg dat de
continuering van reeds bestaande vijandbeelden reden tot zorg kan zijn en dat er
vanzelfsprekend naast de beeldvorming over het Westen diverse andere aspecten
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van de Egyptische politiek en maatschappij zijn, die bij het maken van een
dreigingsbeeld een rol spelen.
Ideologische varieteit
Uit eerder onderzoek (Woltering 2011) naar beeldvorming over het Westen in
Egypte bleek dat er verschillende discoursen te onderscheiden zijn. Het linksnationalistische discours schetste het Westen als primair gedefinieerd in
imperialistische termen: het Westen wil Egypte en de Arabische wereld
overheersen en economisch profiteren van de regionale rijkdommen. Het liberale
discours bleek gekenmerkt door een dubbele houding; enerzijds lofprijzingen voor
de politieke en persoonlijke vrijheden in westerse samenlevingen, anderzijds
kritiek op westers (vooral Amerikaans) buitenlands beleid in de regio. Het
islamistische vertoog ten slotte, bleek de meest vijandige kenschetsen van het
Westen te bevatten, en omschreef het Westen veelal als een bedreiging van de
islam. Het onderzoek bevestigde deze bevindingen: de islamistische publicaties –
met uitzondering van de krant en site van de MB – beschrijven het Westen met
regelmaat als cultureel-religieuze Ander. Het is ook deze groep die zich relatief
vaak van algemene termen als ‘het Westen’ bedient, in plaats van specifiekere
land- of regio-aanduidingen. Bij de liberalen zagen we eveneens een discours dat
vergelijkbaar is met eerdere onderzoeksresultaten: enerzijds wordt met name het
westerse (en in het bijzonder het Amerikaanse) buitenlandbeleid hevig
bekritiseerd, anderzijds is er waardering voor liberale idealen. Het linksnationalistisch vertoog is minder prominent aanwezig geweest in dit onderzoek,
maar bepaalde elementen – kolonialisme, westerse overheersing – kwamen wel
duidelijk terug in bijvoorbeeld de links-islamistische publicatie Al-Shaʿb. Ook de
staatskrant Al-Ahrām heeft zich in de nasleep van 3 juli veelvuldig uitgelaten in
termen die de periode van Nasser in herinnering roepen.
Beperkingen en aanbevelingen
Dit rapport voorziet slechts in een deel van de informatiebehoefte van de NCTV
op het gebied van de (vijandige) beeldvorming over het Westen in de Arabische
wereld. Het onderzoek is beperkt geweest tot Egypte. Ook al zijn Egyptische
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islamistische organisaties vaak internationaal vertakt (zoals in elk geval geldt voor
de MB) en wordt er historisch gesproken van een Egyptische voorbeeldrol in de
regio, moet voor de goede orde vermeld worden dat de verschillen in de
Arabische wereld groot zijn. Het onderzoek heeft laten zien dat een bepaalde
beeldvorming over het Westen vaak een propagandistische rol vervult in het
publieke debat. Voor een optimale inschatting van de perceptie van het Westen
zouden de publieke debatten in heel de Arabische wereld met enige regelmaat
moeten worden gevolgd en beschreven. Een andere beperking van dit onderzoek
is gelegen in de onderzochte tijdsspanne, die in hoge mate is gedomineerd door
de staatsgreep van 3 juli 2013 en de gevolgen daarvan. Gedurende de looptijd van
dit onderzoek is niet gebleken dat islamistische publicaties aanmerkelijk radicaler
antiwesterse inhoud bevatten dan bepaalde delen van de liberaal-conservatieve
media. In het bijzonder de media die sinds de staatsgreep van 3 juli 2013 een
steuncampagne voor presidentskandidaat Sissi voeren, doen op het gebied van
antiwesterse opiniëring niet onder voor bepaalde islamistische media. Afhankelijk
van ontwikkelingen in de nabije toekomst kan dat echter snel veranderen,
wanneer zich opnieuw de situatie zou voordoen dat een seculier autoritair regime
de MB onderdrukt en gesteund wordt door westerse landen. Men kan zich
afvragen of dat misschien ook nu al het geval zou kunnen zijn: voor de meest
radicale organisatie kan het zinvol of zelfs noodzakelijk zijn om zich niet uit te
laten op publiek toegankelijke communicatiekanalen. Aangezien wij ons hebben
beperkt tot open bronnen zijn dergelijke organisaties (voor zover deze bestaan)
niet in het onderzoek meegenomen. Daar staat tegenover dat organisaties die
niet op zijn minst gedeeltelijk in de openbaarheid communiceren, moeilijk kunnen
groeien en dus ook een beperkte maatschappelijke relevantie hebben. Daarbij
komt dat het uiten van antiwesterse sentimenten in Egypte geen taboe is, en het
dus niet nodig is te veronderstellen dat veel antiwesterse beelden uit lijfsbehoud
worden achtergehouden.
Een van de opvallende resultaten van dit onderzoek is het feit dat het Westen
überhaupt een weinig prominent onderwerp van debat is gebleken. Dat heeft
vooral bij de analyse van sociale media gevolgen gehad voor de dataverzameling.
Dankzij nieuwe, door software ondersteunde onderzoeksmethoden is het
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weliswaar mogelijk geweest om tienduizende tweets en Facebookberichten te
doorzoeken, maar omdat maar zo’n klein percentage van al die data een
verwijzing naar het Westen bevatte, is de kwalitatieve analyse van deze
communicatiekanalen uiteindelijk gebaseerd op een beperkt aantal tweets,
berichten en comments. Toekomstig onderzoek zou voortbouwend op dit rapport,
op betrekkelijk eenvoudige wijze updates kunnen maken en bevindingen kunnen
vergelijken.
Ook de constatering dat het islamistisch discours in Egypte in het huidig
tijdsgewricht geen radicalisering van de beeldvorming over het Westen laat zien,
zal menigeen verbazen. Dat geldt enerzijds voor de salafistische bewegingen. De
ruimte die salafistische groepen hebben gekregen (en genomen) om zich vrijelijk
politiek te organiseren had kunnen leiden tot het ontstaan van partijen die een
categorische afwijzingspolitiek zouden voeren ten opzichte van het Westen. Dat
zou ook goed hebben gepast bij het veelbeleden salafistische principe van al-walāʾ
wa l-barāʾ. 135 Anderzijds mag men echter ook verbaasd zijn dat er in de
communicatie van de MB geen radicalisering van het antiwesterse discours heeft
plaatsgehad. Op 30 juni 2013 beheerste de MB nog het parlement en het
presidentieel paleis en gold er een grondwet die de MB grotendeels eigenhandig
had geschreven. Drie dagen later was ze dit alles kwijt. Enige maanden later was
de organisatie verboden en zaten er duizenden Moslimbroeders in de gevangenis.
De terdoodveroordeling (in slechts twee rechtbanksessies) van inmiddels 1212
leden van de MB gaat zelfs voorbij de onderdrukkingsmaatregelen die in de jaren
vijftig en zestig door Nasser werden gehanteerd. 136 Al deze ervaringen moeten
traumatisch zijn voor de organisatie als geheel, en de effecten ervan laten zich op
dit moment nog niet kennen. Mede om die reden is het zinvol om de politieke
ontwikkelingen en het publieke debat in Egypte te blijven volgen.

135

Zie noot 10.
Human Rights Watch (2014) “Egypt: Fresh assault on justice”
http://www.hrw.org/news/2014/04/29/egypt-fresh-assault-justice, 29 april 2014; Human
Rights Watch (2014) “Egypt: Shicking death sentences follow sham trial”
http://www.hrw.org/news/2014/03/24/egypt-shocking-death-sentences-follow-shamtrial, 25 March 2014.
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Appendix A: Sociale media verantwoording
Om tot onze selectie van sociale mediabronnen te komen, hebben we een aantal
verschillende methodes toegepast. We zijn allereerst begonnen met het
identificeren van de verschillende ideologische en politieke groeperingen in
Egypte, met daarbij bijzondere aandacht voor de islamistische en salafistische
subgroepen. Daarnaast is gekeken naar publieke intellectuelen en opiniemakers.
De lijst namen en groeperingen die hieruit resulteerde, is gebruikt om een eerste
selectie van websites, Facebookpagina’s en Twitteraccounts te maken. Hieronder
vielen bijvoorbeeld de websites en Facebookpagina’s van de Moslimbroederschap
en de bijbehorende partij Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla, de Jamāʿa al-Islāmiyya en hun
partij Al-Banāʾ wa l-Tanmiyya, maar ook de Twitteraccounts van bijvoorbeeld
Baradei en de 6 Aprilbeweging, om enkele voorbeelden te noemen. Aan de hand
van deze eerste selectie hebben we vervolgens een uitgebreidere lijst
samengesteld van sites en accounts die voor het onderzoek interessant en
relevant zijn.
Twitter
Om een beeld te krijgen van bepalende geluiden in het publieke debat, is het
informatief om te kijken welke accounts door andere opiniemakers gevolgd
worden. Daarnaast is het van belang om te kijken hoeveel volgers een bepaald
account heeft, hoeveel tweets er zijn en van welke data deze zijn. Dit is het best te
onderzoeken door middel van handmatige netwerkanalyses, maar we hebben in
een eerder stadium van een veel bredere benadering gebruik gemaakt door een
zoektocht in het totale Twitterverkeer, waarin we hebben gezocht naar het woord
‘al-gharb’ (het Westen) in de gehele maand juli 2013. Een nadere bewerking van
deze resultaten, waarbij we hebben gekeken naar de vijftig meest geretweete
tweets in deze verzameling, leverde een lijst van de prominente Arabischtalige
Twitteraccounts op. Hieruit bleek dat het Arabische Twitterverkeer wordt
gedomineerd door Saoedische accounts, en in het bijzonder door Saoedische
religieuze prominenten.
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In onze lijst zal opvallen dat we sommige voor de hand liggende accounts niet
hebben opgenomen in de uiteindelijke selectie, zoals dat van de leider van de
Moslimbroederschap (@almorshid) en dat van het prominente MB-lid
Muḥammad al-Baltāgī (@MohmedAlbeltagy). De reden hiervoor is dat zij sinds,
respectievelijk, 29 juni 2013 en 20 juni 2012 niet meer getweet hebben. Daarnaast
hebben zij – ondanks een aanzienlijke hoeveelheid volgers, slechts weinig tweets
verzonden, respectievelijk 86 en 107. Dat maakt hen voor ons onderzoek weinig
interessant. Het tegenovergestelde geldt voor het Twitteraccount van de hardline
islamistische Al-ʾAṣāla-partij (@elasalah_party). Deze heeft ruim duizend tweets
verstuurd, maar heeft slechts veertig volgers, wat dit account voor ons dus weinig
relevant maakt. Ook de geruchtmakende radicale salafistische sheikh Maḥmūd
Shaʿbān (@MahmoudShaa) heeft relatief weinig volgers, circa 850, en hij verzond
daarnaast ook slechts 44 tweets. Sommige accounts die op basis van wie of wat
erachter zat in eerste instantie dus veelbelovend leken, bleken uiteindelijk niet of
nauwelijks bruikbaar.
Behalve Egyptische organisaties en opiniemakers zijn er ook enkele Saoedische
sheikhs opgenomen in onze lijst met Twitteraccounts. De lijkt in eerste instantie
vreemd: zij maken immers geen onderdeel uit van de Egyptische publieke sfeer,
om de eenvoudige redenen dat het Saoedische geestelijken zijn die zich ook nog
eens buiten het land bevinden. Invloeden van buitenaf zijn echter wel degelijk van
belang in Egypte, en Saoedi-Arabië speelt hierin wellicht zelfs een grotere rol dan
veel andere Arabische landen. De drie sheikhs die wij in de lijst hebben
opgenomen – dr. ʿĀʾid al-Qarnī (@Dr_alqarnee), Salmān al-ʿAwda
(@salman_alodah), en dr. Muḥammad al-ʿArīfī (@MohamadAlarefe) – zijn zeer
populair, met ieder enkele miljoenen volgers op Twitter. Een deel van deze
volgers is dan ook Egyptisch, en onder hen bevinden zich een aantal van de
Egyptische twitteraars die wij bestuderen. Gezien hun populariteit ligt het voor de
hand dat hun ideeën en beeldvorming over het Westen invloed uitoefenen op hun
volgers, en daarmee op het Egyptische publieke debat. De drie sheikhs die wij
hebben geselecteerd worden gevolgd door de volgende twitteraars (ons
beperkend tot de door ons geselecteerde lijst van Twitteraccounts):
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@salman_alodah:
- @elnourpartynews
- @MohmedAlbeltagy
- @FJpartyOrg
- @gelhaddad
- @Islam_Lotfy
- @FadelSoliman
- @iyad_elbaghdadi
- @Ghonim
- @tamarrod
- @AymanNour
@Dr_alqarnee:
- @elnourpartynews
- @MohmedAlbeltagy
- @Ikhwanweb
- @Ghonim
- @AymanNour
@MohamadAlarefe:
- @benaatanmia
- @FadelSoliman
- @iyad_elbaghdadi
Een aantal van hun volgers zijn opvallend. Allereerst is dit Muḥammad al-Baltāgī.
Wegens inactiviteit van zijn account, nemen we zijn eigen Twitterberichten niet
mee in ons onderzoek. Het feit dat hij @salman_alodah volgt, zegt echter wel iets
over de populariteit van de laatste, en is zodoende toch relevant. Een
vergelijkbare redenering geldt voor het opvallende feit dat @salman_alodah en
@Dr_alqarnee ook gevolgd worden door een aantal liberale en/of linkse
twitteraars, namelijk Wael Ghonim, Ayman Nūr, en de beweging Tamarrud.
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Hierbij moet allereerst vermeld worden dat deze drie accounts allemaal
buitengewoon veel Twitteraccounts volgen, respectievelijk circa 1000, circa 9200,
en circa 1800. Dat zij daaronder echter ook één of meer van deze sheikhs volgen,
die op ideologische vlak zeer ver van hen verwijderd zijn, laat zien dat zij deze
sheikhs blijkbaar belangrijk achten in de vorming van de publieke opinie.
Door het toepassen van bovengenoemde methoden zijn we uiteindelijk tot een
selectie van Twitteraccounts gekomen die een beeld geeft van de gehele
Egyptische publieke sfeer, van hardline salafistisch tot links-revolutionair.
Daarbinnen is er zowel aandacht voor organisaties als geheel als voor individuele
belangrijke spelers en hun rol binnen het publieke debat. Dit is de uiteindelijke
selectie:
Islamistisch (geordend van hardline naar hervormingsgeoriënteerd)
@OmerAbdurrahman
@benaatanmia
@dryasserborhamy
@HazemSalahTW
@IInowayII
@AnssarY
@naderbakkar
@elnourpartynews
@Dr_alqarnee (verified account)
@salman_alodah (verified account)
@MohamadAlarefe (verified account)
@FJparty (Arabisch account)
@FjpartyOrg (Engels account)
@Ikhwanweb (Engels, verified account)
@ikhwantawasol (Arabisch)
@Saad_Elkatatny
@khairatAlshater
@RabaaHeros
@RabaaNews
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@alqaradawy
@WagdiGhoneim
@gelhaddad
@Essam_Elerian
@Islam_lotfy
@SalafyoCosta
@Mtolba
@AmrKhaled (verified account)
@FadelSoliman (verified account)
@MisrAlQawia (verified account)
@MoezMasoud (verified account)
@iyad_elbaghdadi
@el3wwa
Liberaal
@YosriFouda
@AlaaAswany
@Elshaheeed
@belalfadl
@MadaMasr
@AlDostourP (verified account)
@AhmadShafikEG (verified account)
@DrAbolfotoh (verified account)
@ajmmisr (verified account)
@AlArabiya_EGY (verified account)
@amremoussa (verified account)
@a_sayyad (verified account)
@NaguibSawiris (verified account)
@ElBaradei (verified account)
@eahram (verified account)
@AymanNour (verified account)
@Shorouk_News (verified account)
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@AlMasryAlYoum (verified account)
@monaeltahawy (verified account)
@Ghonim (verified account)
@alnagar80 (verified account)
@DrBassemYoussef (verified account)
Revolutionair (links georiënteerd)
@Esraa2008 (verified account)
@WhiteKnights07
@UltrasAhlawy07
@GhostyMaher
@tamarrod
@3arabawy (verified account)
@SabahyCampaign
@HamdeenSabahy
@shabab6april (verified account)

Facebookpagina’s
Van een aantal van de Twitteraccounts hebben we ook de bijbehorende
Facebookpagina opgenomen. Soms wordt daar op Twitter ook naar gelinkt (en
vice versa). Behalve dat men op Facebook immers meer tekst kan gebruiken dan
de 140-tekens-beperking die er op Twitter geldt, is er op Facebook ook meer
mogelijkheid tot reactie en discussie door lezers en volgers dan alleen retweeten
of het gericht tweeten aan de oorspronkelijke auteur.
Een bruikbare bron voor het uitbreiden van onze selectie is bij Facebook het kader
met likes – de andere pagina’s die door de Facebookpagina in kwestie geliket zijn.
Dit kwam met name goed van pas bij het vinden en selecteren van pagina’s van
organisaties en/of bewegingen zonder een duidelijk, strak geregisseerd
leiderschap, zoals de Ḥazimūn en de Rābiʿa-beweging. Op de aanvankelijke lijst
staan dan ook verschillende Facebookpagina’s met een Ḥāzimūn- of Rābiʿa93 | P a g e

achtergrond: er zijn eenvoudigweg een aantal pagina’s met een groot aantal
volgers waarop veel activiteit is, en die zodoende allemaal interessant zijn. Een
zelfde werkwijze is toegepast bij het vinden van pagina’s van (vaak salafistische)
organisaties die het blijkbaar ontbreekt aan een duidelijk social media-beleid. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de Daʿwa al-Salafiyya, de salafistische organisatie waar de
Ḥizb al-Nūr uit voortkomt. Door op de pagina van Ḥizb al-Nūr te kijken vonden we
de pagina’s van de Daʿwa al-Salafiyya, hun shabāb-pagina (jongeren), en de
shabāb van Ḥizb al-Nūr zelf. Ook het ‘Info’-kopje van de Facebookpagina’s bood
soms nuttige verwijzingen, in het bijzonder naar Twitteraccounts en websites.
Ook wat betreft de Facebookpagina’s hebben we ons in grote lijnen laten leiden
door aantallen volgers/likes, maar kleinere partijen of organisaties – die vaak wat
radicaler zijn – zijn uiteraard eveneens interessant voor ons onderzoek. Zodoende
hebben we ook deze opgenomen in de uitgebreide lijst. Op deze manier zijn we
dus gekomen tot een selectie van Facebookpagina’s van zowel organisaties als (al
dan niet daaraan verbonden) individuen, die gezamenlijk een beeld geven van het
gehele islamistische spectrum in Egypte.
https://www.facebook.com/HazemSalahFB
https://www.facebook.com/FJParty.Official
https://www.facebook.com/groups/Salafyo.Costa/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/salafyocosta
https://www.facebook.com/MohammadA.Tolba
https://www.facebook.com/benaawatanmia
https://www.facebook.com/yasserborhamy
https://www.facebook.com/Elnour.Party.News
https://www.facebook.com/shbab7ezbelnour
https://www.facebook.com/Salafiacall
https://www.facebook.com/Shabab.Aldawa.Alsalafia
https://www.facebook.com/fath.news
https://www.facebook.com/alasala.party
https://www.facebook.com/watanpartyeg
https://www.facebook.com/AlOmmahParty
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https://www.facebook.com/anasalafe
https://www.facebook.com/Hazemon
https://www.facebook.com/HazemBoys
https://www.facebook.com/HazmoonWN
https://www.facebook.com/Nabd.Rab3a
https://www.facebook.com/Hona.Rab3a
https://www.facebook.com/NbdRab3a
In aanvulling op deze verzameling van islamistisch georiënteerde
Facebookpagina’s, hebben we voor een volledig beeld ook nog enkele
Facebookpagina’s geselecteerd die andere stromingen in het Egyptische publieke
vertegenwoordigen:
https://www.facebook.com/ElShaheeed (Kullinā Khālid Saʿīd)
https://www.facebook.com/shabab6april (6 April beweging)
https://www.facebook.com/Elbarad3i (Baradei)
https://www.facebook.com/ahmedshafikeg (Aḥmad Shafīq)
Daar deze selectie van Facebookpagina’s behoorlijk omvangrijk is, en er op veel
pagina’s veel tot zeer veel activiteit is, waren we genoodzaakt om de selectie
verder te beperken. Door de vaak grote aantallen posts is het simpelweg niet
mogelijk om met onze onderzoeksmiddelen 26 verschillende Facebookpagina’s bij
te houden en te analyseren. We hebben er hierbij naar gestreefd om een
gevarieerd politiek spectrum te bekijken, terwijl het zwaartepunt bij de
islamistische groepen en organisaties blijft liggen. Daarnaast hebben we de mate
van activiteit op de verschillende pagina’s in ogenschouw genomen. Zodoende
zijn we gekomen tot de volgende selectie:
•

https://www.facebook.com/groups/Salafyo.Costa/?ref=ts&fref=ts

•

https://www.facebook.com/salafyocosta

•

https://www.facebook.com/MohammadA.Tolba

•

https://www.facebook.com/benaawatanmia
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•

https://www.facebook.com/yasserborhamy

•

https://www.facebook.com/Shabab.Aldawa.Alsalafia

•

https://www.facebook.com/Nabd.Rab3a

•

https://www.facebook.com/HazemBoys

•

https://www.facebook.com/shabab6april

•

https://www.facebook.com/ahmedshafikeg

Hiermee hebben we behalve vertegenwoordiging van linkse revolutionaire
krachten (6 Aprilbeweging) en de zogeheten fulūl (Aḥmad Shafīq) ook een
gevarieerd spectrum aan islamistische groepen, van de radicale salafistische
sheikh Yāsir al-Burhāmī tot de gematigde Salafyo Costa. Wat de activistische, maar
niet bijzonder strak georganiseerde bewegingen Rābi‘a en Ḥazimūn betreft, zij
hebben ieder een aantal zeer actieve pagina’s met veel likes. Omdat we deze
helaas niet allemaal kunnen bijhouden en analyseren, en er geen duidelijk
officiële pagina is, hebben we hier de keuze gemaakt voor
respectievelijk https://www.facebook.com/Nabd.Rab3a, de pagina die met
afstand de meeste likes heeft, en https://www.facebook.com/HazemBoys, omdat
deze eveneens de meeste likes heeft, en het actiefste is.
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English summary
This research project was commissioned by the Research and Documentation
Centre (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum; WODC), at the
request of the Office of the National Coordinator for Security and
Counterterrorism (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid;
NCTV). This request was made following the developments in the Middle East
since December 2010, when Tunisia witnessed the first of a series of uprisings in
the region that has since been dubbed the ‘Arab Spring’. These developments do
not only affect the Middle East itself, but also influence relations between the
countries concerned and European states, including the Netherlands. In part,
these relations are transparent, for instance where diplomatic and trade relations
are concerned. However, there are other relations involved that are not as readily
surveyed, such as mutual perceptions, i.e. representations. It is of importance to
have a thorough understanding of the way in which Europe – and in a wider
sense, the West – is perceived and understood by different populations and
groups within the Arab world. In the interest of security, a special concern for an
up to date and profound understanding of hostile representations of the Western
world – of which the Netherlands is part – is legitimate.
The need for intelligence regarding this topic is readily explained. The manner in
which the West is depicted in the Arab world has been the subject of constant
attention on the part of the NCTV. A markedly negative perception of the West,
expressing an aversion to it, may gain a protracted foothold in society, thus
contributing to the emergence or perpetuation of anti-Western sentiments. Any
alterations in the existence of such sentiments may have implications for the
assessment of terrorist threats and counter-terrorism measures. For this reason,
the NCTV will benefit from gaining an insight into any possible alterations, be it
radicalisation or moderation, in enemy stereotypes of the West. The present
research aims at offering said insight and intends to suggest whether or not an
adjustment to the threat assessment is in order, based on the data studied here.

Research questions
Consequentially, several questions central to this study are addressed: which
perceptions – hostile or not – can be observed in the Egyptian public debate since
the fall of President Mubarak; what position do Islamist discourses take therein;
has an evident alteration or radicalisation occurred in this position; and, in that
event, what would be the consequences for the safety of Dutch citizens and Dutch
interests abroad (in this case, in Egypt)?
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Sources and methodology
Although the first steps towards the Arab Spring were taken in Tunisia, most
attention has been focused on the developments in Egypt since January 2011. This
is understandable, given the central role played by Egypt in the region, both
historically and presently. For this reason, it is justifiable to confine a study of
representations of the West in the Arab world since the Arab Spring to Egypt. This
does not necessarily entail that such representations elsewhere in the Arab world
will conform to those disseminated in Egypt. However, it does signify that if a
choice for a particular country must be made, Egypt is the most logical option.
Additionally, there is the understandable decision to pay particular attention to
Islamist groups, which have traditionally fostered a discourse in which the West is
portrayed as a cultural, religious and political adversary.
In order to research Egyptian, and particularly Egyptian Islamist, perceptions of
the West, this study utilises a collection of different sources: newspapers, books
and pamphlets, websites, and social media (Facebook and Twitter). We have
come to this selection on the basis of various criteria, namely verifiability, scope,
influence on public opinion, and the feasibility of systematically analysing these
sources.
We have studied the social media by following a selection of Facebook and
Twitter accounts for a period of one month. Collectively, these accounts provided
a good impression of the Egyptian public sphere. From these accounts, we
gathered all content relating to the West. This content was subsequently
quantitatively analysed, and, moreover, a thorough qualitative analysis was
performed. What was most striking in these results, was the intense polarisation
between Muslim Brotherhood supporters on the one hand, and proponents of the
3 July coup on the other. These groups are continuously accusing one another of
consorting with America, Israel, or the West in general, while their own group is
presented as an enemy of these very entities.
In addition to that, various newspapers have been collected over the course of
several weeks: the state-run Al-Ahrām, multiple liberal newspapers, and a
collection of Islamist publications of various colours. These were then studied for
images of the West; a process in which particular attention has been paid to
newspapers of an Islamist nature. The results that emerged showed that AlAhrām’s coverage of the West is almost exclusively of a negative nature, while the
liberal papers show a more two-sided discourse. Regarding the Islamist
publications, a marked difference was found between the Muslim Brotherhood
publication Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla on the one hand, and the other Islamist papers
– Al-Liwāʾ al-Islāmī, Al-Shaʿb, and Al-Raḥma – on the other. In the period
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researched, Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla discussed the West exclusively as a political
entity, never as a cultural and religious Other. At the same time, the newspaper
displayed a strong need for Western recognition of its problems. By contrast, the
other Islamist newspapers did portray the West as a challenger of Islam and
Egypt, thereby placing it in the position of a cultural and religious Other.
Furthermore, we analysed a number of websites. First, representations of the
West on both the English- and Arabic-language site of the Muslim Brotherhood
were compared. Although there were differences in choice of subject matter (the
English-language site is predominantly aimed at a foreign audience, broadcasting
the message that there is no need to fear the organisation), we did not find a
‘double discourse’ in which conflicting messages about the West are being sent.
Second, the websites of the newspapers Al-Ḥurriyya wa l-ʿAdāla and Al-Shaʿb have
been studied. These papers were banned shortly after we commenced our study,
and we were therefore unable to compile and analyse them for a second period.
The results from the websites’ analysis were comparable to the earlier outcomes
of the newspapers’ analysis.

Conclusions and limitations
Previous research (Woltering 2011) on representations of the West in Egypt
revealed a number of distinctive discourses. The leftist-nationalist discourse
primarily defined the West in imperialist terms: the West wishes to dominate
Egypt and the Arab world and intends to profit economically from the region’s
resources. The liberal discourse was characterised by a dual attitude towards the
West. On the one hand, it commends the political and individual liberties in
Western society, on the other hand it criticises Western (and especially American)
foreign policy in the region. The Islamist discourse, lastly, was most hostile in its
characterisation of the West, customarily defining the West as a threat to Islam.
This study confirmed the findings above: Islamist publications – barring the
Muslim Brotherhood newspaper and site – regularly depict the West as a cultural
and religious Other. Moreover, this is the group that employs unspecific terms as
‘the West’ relatively often, in lieu of more precise terms denoting particular
countries or regions. The liberal discourse was likewise comparable to previous
conclusions. Western foreign policy, particularly American, is severely criticised,
but at the same time liberal ideals are applauded. The leftist-nationalist discourse
has not been as prominent in this study, but certain elements – colonialism,
Western dominance – did clearly emerge from the leftist-Islamist publication AlShaʿb.
All discourses have in common that they rebuke the West for its hypocrisy.
America, the European Union, or the West as an abstract entity, is depicted as an
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entity adorning itself with appealing ideals as democracy, human rights, and
freedom. In practice, however, when it comes to policies concerning the Middle
East (or, more specifically, Egypt), these ideals are blatantly disregarded. The
ideals themselves, however, appear to be largely shared: they trigger little
discussion. Moreover, the West – in whatever shape or form – is a party whose
support is desired. These representations of the West, in which it is both
hypocritical and desired (perhaps even required), are neither new nor particular
to Egypt.
Since Mubarak’s abdication, consecutive electoral successes on the part of the
Muslim Brotherhood have gradually created a situation in which there are two
dominant sides to the public debate: the Muslim Brotherhood constitutes one
faction, their opponents the competing one. Up until the 3 July coup, the Egyptian
press was relatively free, but the military takeover was rapidly followed by its
demise. The public debate has been dominated by those in support of the coup
(‘the second revolution’) and those continuing to emphasise President Morsi’s
legitimacy ever since. A striking element herein is that both parties to the conflict
accuse the other of being a pawn of the West in an attempt to discredit the
opposition. In this rhetorical struggle, the West is accused of wanting to dominate
and weaken Egypt. As such, the West has been a stereotypical adversary in the
public debate since the fall of Morsi (more so than after the overthrow of
Mubarak). This study shows, however, that the West is predominantly a discursive
instrument in this rhetoric, used by both parties to underline their own
nationalism and authenticity. At the same time, all contending parties seek the
support of the powerful Western capitals, Washington in particular. Although the
West, in its many different manifestations, is a common presence in the Egyptian
public debate, we find that the accusations voiced are not directed to the West so
much as to domestic political opponents. These are vilified by portraying them as
accomplices of the West. Consequently, Occidentalism for the most part does not
actually concern the West (the aim is not to inform about the West), but is a
manifestation of internal political struggle and public debate in which Egyptian
nationalism is the dominant rhetoric.
In spite of the sudden and complete loss of power the Muslim Brotherhood
suffered in July 2013, no indications of institutional radicalisation of this
organisation were discovered in the course of this study. That does not imply,
however, that none of its (prominent) members has made statements that could
be classified as such. Nonetheless, our analysis of the extensive collection of
source material that was available to us allows us to determine that the Muslim
Brotherhood’s discourse, at this point in time, is not characterised by hostile
representations of the West, whether as a culture or as a civilisation. Neither did
we find radicalisation in representations of the West in the rhetoric employed by
the other Islamist organisations covered in our study.
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This study does have its limitations, which must be taken into account when
discussing these conclusions. First of all, the study has been limited to Egypt.
Although Egypt occupies an important position within the Arab world, differences
between countries in the region are vast. Besides, the timeframe in which the
research was conducted was relatively short; a timeframe that was dominated by
the exceptional aftermath of the 3 July, besides. Lastly, the possibility exists that
extremely radical organisations – in so far as these exist – do not use the public
sources analysed here in order to spread their message. Although such reluctance
to use public sources drastically reduces growth opportunities and social
relevance for these organisations, it does not preclude their existence.
As yet, there is no radicalisation of the enemy image of the West in Egyptian
Islamist discourse that could have implications for the safety of Dutch citizens and
interests in Egypt, as far as we can conclude on the basis of this study. That,
however, does not detract from the fact that a continuation of current enemy
images may be cause for concern, nor that there are factors in Egyptian politics
and society other than representations of the West that are relevant in
formulating the appropriate threat assessment.
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