Getuigenis 6: Nabi Saleh
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Het Palestijnse dorp Nabi Saleh keek ooit uit over zijn akkerlanden met
waterbron. In 1967 werden die echter bezet gebied en vanaf 1977 vestigden
Israëlische kolonisten er zich en richtten ze een nederzetting op. Vandaag is
Halamish een uit de kluiten gewassen Israëlische nederzetting. Het contrast
tussen beide plaatsen is groot. Midden in een oase van groen blaakt het helwitte
Halamish in de zon, terwijl het grauwe Nabi Saleh op de dorre heuvel een
troosteloze en armoedige indruk maakt. In Halamish kunnen de kolonisten op
een zomerdag een frisse duik nemen in het zwembad, terwijl er uit de kranen in
het dorp aan de overkant geen druppel komt: voor water staan Palestijnen pas
tweede in de rij. Vandaar dat Palestijnse huizen op hun daken waterreservoirs
hebben staan, die ze kunnen aanspreken als hun leidingen bij dreigend
watertekort weer eens verstek geven.
Tussen Nabi Saleh en Halamish loopt een weg die sinds 2009 elke week na het
vrijdaggebed het decor is van een protestmars tegen de Israëlische nederzetting.
De heuvel van Nabi Saleh getuigt van de wekelijkse botsingen: verschroeide
lappen aarde en beplanting die bezaaid liggen met rubberkogels,
traangasgranaten,
lawaaigranaten,
enzovoort.
Onze
landgenoot
Jan
Beddegenoodts maakte daarover de documentaire Thank God It’s Friday.1
Telkens staat het Israëlische leger paraat om de inwoners van Nabi Saleh te
verhinderen te dicht bij Halamish te komen en de weg over te steken.
Balans tot 2014 op een populatie van 500 inwoners: 2 doden, 400 gewonden,
150 arrestaties (onder wie ook buitenlandse activisten) en 5 demolition orders.
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Trailer Thank God It’s Friday : https://www.youtube.com/watch?v=R45muNbwOjc
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In de documentaire getuigt Nariman Tamimi
over de dood van haar broer Rushdie, die een
traangasgranaat recht in het gezicht kreeg.
Bilal Tamimi legt op zijn beurt alle buitensporig
geweld van het leger op video vast en
verspreidt het beeldmateriaal via YouTube.
Men spreekt hier van de derde intifada (=
‘afschudden’ in het Arabisch), ook wel
electronic intifada genoemd: het digitaal
kenbaar maken van het lot van de Palestijnen
aan de wereld in de hoop op meer solidariteit.2
Toch is er ook controverse over de
gebeurtenissen in het dorp en stelt zich de
vraag of het Palestijnse verzet wel echt
geweldloos is. Er wordt immers ook vaak met
stenen naar het leger gegooid. Ook lopen
kinderen vaak mee in de betogingen en worden
ze hierbij aan geweld blootgesteld. In 2015
gingen beelden3 de wereld rond van een
soldaat die een Palestijnse jongen probeerde te
arresteren en die gebeten werd door zijn zus.
In de Palestijnse gebieden ondergaan steeds meer dorpen hetzelfde lot als Nabi
Saleh. Regelmatig kondigt de Israëlische regering aan dat er honderden tot
duizenden huizen in Israëlische nederzettingen bij komen. Het land van
Palestijnse gemeenschappen wordt daarvoor in beslag genomen en de bewoners
worden gedwongen te verhuizen. Soms helpen kolonisten het pad te effenen om
gebied in te palmen. Zo vernietigen ze op sommige plaatsen systematisch
gewassen van Palestijnse boeren in de hoop dat ze het heraanplanten ooit moe
worden en vertrekken…
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YouTube-kanaal Nabi Saleh: https://www.youtube.com/user/tamimi1966
Link artikel: https://www.theguardian.com/world/2015/sep/01/nabi-saleh-images-illustrate-changingasymmetry-of-israeli-palestinian-conflict
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