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Algerijns islamitische partij HMS (Beweging
Samenleving voor Vrede, gelieerd aan de Moslim
Broederschap) heeft op haar congres van 30
januari 2021 het conflict tussen Marokko en
Polisario beschreven als een koloniaal conflict
waarbij Marokko onrechtmatig een ander land en
volk koloniseert. Een standpunt die sinds 1975
door het zittende militaire regime wordt
verdedigd (1).

Het is voor het eerst dat een islamitische partij uit de buurlanden een dergelijk uitspraak doet. De
politieke gevolgen op andere islamitische groeperingen in de regio kunnen schadelijk zijn. In Marokko
zullen de islamisten zich moeten verdedigen uit angst om bestempeld te worden van landverraad. Het
is tevens niet meer geloofwaardig om vreemde mogendheden de schuld te geven voor het zaaien van
verdeeldheid tussen moslims. Islamisten zelf nemen nu ook het voortouw om andere moslim landen
zoals Marokko in stukjes te verdelen. Voormalige PJD-leider Abdelilah Benkirane heeft in 2017 op een
congres van zijn partij afstand genomen van de Moslim Broederschap (2) maar er moet meer
gebeuren om niet politiek geïsoleerd te raken.
De Algerijnse islamisten van HMS hebben dus het officiële standpunt van het militaire regime aan de
macht sinds 1962 overgenomen. Maar in de ogen van andere islamisten die de verkiezingen van 1991
hebben gewonnen is elke samenwerking een vorm van verraad. De gevolgen van de annulering door
het leger van de gewonnen verkiezingen zijn nog altijd voelbaar. Gedurende de jarenlang durende
burgeroorlog die daaruit voortkwam en waarbij honderdduizenden mensen de dood vonden, richtte
het militaire regime nep islamitische groeperingen om de schuld van de moordpartijen in de schoenen
te schuiven van de echte islamisten.
Ook na het einde van de burgeroorlog bleef het regime terreurgroepen in de Sahara trainen om
tegenstanders in diskrediet te brengen en om de buurlanden te destabiliseren zoals in het rapport In
Amenas uit 2016 staat (3). De uitspraken van de HMS-islamisten over het conflict in de Sahara wijzen
er duidelijk op dat de beweging zich in dienst stelt van het militaire regime in de strijd tegen Marokko.
Het schaart zich hiermee aan de kant van andere Algerijnse nep islamisten zoals de vorig jaar
doodgeschoten Mokhtar Belmokhtar. Hij was leider van “Al Qaeda in de Maghreb” een nep terreur
groep die was getraind om aanslagen in onder meer Marokko te plegen (4).

Noten:
(1) Zie kopie van de uitspraak op de officiële website van de beweging hms-algeria.net: http://www.tinyurl.com/yksarug5
(2) Zie verslag congres waarop Abdelilah Benkirane de banden met Moslim Broederschap uitlegt: https://tinyurl.com/rhmtm6j
(3) Zie hoofdstuk “Tamouret: An Algerian ‘killing field” pagina 53 over nep islamitische strijders in Algerije: http://tinyurl.com/cq7d5s37
(4) Zie gelekte e-mails van Hillary Clinton gepubliceerd door WikiLeaks: http://www.tinyurl.com/ylbsw3h8

