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1. Inledning 

The Palestinian Law for Press and Publications (1995) är en relativt progressiv presslag som 

grundar sig på demokratiska principer. Men i praktiken finns det många exempel på 

inskränkningar av pressfriheten i de palestinska områdena, Västbanken och Gazaremsan. Den 

Palestinska administrationen (PA) förväntar sig att medierna ska understödja de officiella 

målen och den nationella enheten, och av rädsla för repressalier undviker de stora, allmänna 

dagstidningarna att publicera nyheter och åsikter som kan uppröra den politiska eliten.1 Enligt 

medieteorin för utvecklingsländer är en sådan relation mellan stat och medier inte ovanlig i 

utvecklingsvärlden, där det nationella uppbyggandet och kollektivet många gånger har högre 

prioritet än mediers och enskilda journalisters rättigheter.2  

 

Detta arbete ska med stöd av medieteorin för utvecklingsländer undersöka den palestinska 

dagstidningen al-Quds (hädanefter al-Quds) som ett verktyg i ambitionen att skapa nationell 

enighet i en tid med intern splittring. Uppsatsen behandlar tiden den 16-19 juli 2004, en 

period som utgör de inledande dagarna av en tid med ökade spänningar och stridigheter inom 

Fatahrörelsen. Under den aktuella perioden eskalerar redan tidigare konflikter bland rörelsens 

medlemmar och utlöser en rad våldsamheter, framförallt på Gazaremsan. Detta framkallar i 

sin tur en politisk kris, då bl a premiärminister ’Ahmad Quray‘ begär att få avgå från sin post. 

Således undersöker arbetet tidningsartiklar skrivna i en tid då strävan efter nationell enighet 

torde varit särskilt angelägen.  

 

1. 1 Syfte och frågeställning 

Med utgångspunkt från medieteorin för utvecklingsländer, och med betoning på dess 

antagande att massmedier ska främja den nationella enheten, är syftet med uppsatsen att 

undersöka hur den palestinska dagstidningen al-Quds behandlade de interna konflikter som 

blossade upp inom Fatahrörelsen i juli 2004. Det centrala problemet är att granska nyhetspress 

i egenskap av dess funktion att främja nationell enighet. De palestinska områdena är ur denna 

synvinkel ett mycket intressant exempel. För det första befinner sig palestinierna i en process 

av nationalstatligt uppbyggande som så småningom ska leda till full självständighet. 
                                                 
1 Nossek, Hillel & Rinnawi, Khalil, (2003), ”Censorship and Freedom of the Press under Changing Political 

Regimes: Palestinian Media from Israeli Occupation to Palestinian Authority”, Gazette: The International 
Journal for Communication Studies, vol 65 (2), London, Thousand Oakes & New Delhi, sid 198ff.    

2 McQuail, Denis, (1983), Masskommunikation, Malmö: Liber, sid 90. 
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Samtidigt är processen så pass långt gången att det är meningsfullt att använda teorier och 

resonemang som tillämpas vid studier av fullt ut etablerade statsbildningar. För det andra 

anser jag, att det är möjligt att dra slutsatsen att det i de palestinska områdena är av extra stor 

vikt att underhålla befolkningens känsla av att ingå i en nationell gemenskap. Jag utgår här 

framförallt från Benedict Andersons resonemang om nationen som föreställd gemenskap, det 

vill säga att dess medlemmar uppfattar sig själva som deltagare i ett kollektiv med ett 

gemensamt förflutet och en gemensam framtid. Anderson menar, att en sådan 

gemenskapskänsla i stort sett är nödvändig för den moderna statsbildningen, och att 

framväxten av en sådan känsla ofta föregår själva etableringen av en nationalstat. Han menar 

också, att den upplevda gemenskapen i stor utsträckning byggs och bevaras med hjälp av bl a 

den nationella litteraturen och massmedierna, eftersom den direkta, personliga kontakten 

mellan nationens medlemmar är mycket begränsad p g a dess storlek.3 I fallet Palestina bör 

mediernas funktion som förmedlare av gemenskapskänsla vara särskilt betydande, då 

befolkningen dessutom lever uppdelad på två olika områden, Västbanken och Gazaremsan, 

som är geografiskt isolerade från varandra. Utöver detta existerar en uppdelning i zoner (zon 

A, B och C) som reflekterar olika status i fråga om palestinskt eller israeliskt styre. Denna 

situation av fragmentering försvåras därutöver av att den israeliska ockupationsmakten 

begränsar palestiniernas rörelsefrihet.4 Vidare saknas en närvaro av PA på många håll i de 

palestinska områdena sedan återockupationen 2002.5 Massmedierna bör i denna situation vara 

en särskilt viktig kommunikationskanal för myndigheterna. Ibland tycks de vara PA: s enda 

länk till befolkningen. 

 

I uppsatsen ska följande frågor besvaras:  

1. Vem får respektive får inte komma till tals i artiklarna, och tyder urvalet på ett 

medvetet val av al-Quds utifrån ett enhetsperspektiv? 

2. Vilka händelser och fenomen som berör palestinierna som kollektiv, men som ligger 

utanför det direkta skeendet under perioden, talas det om i artiklarna, och vilka 

funktioner har dessa ur ett enhetsperspektiv vid just detta tillfälle? 

 

                                                 
3 Anderson, Benedict, (1991), Den föreställda gemenskapen: Reflexioner kring nationalismens ursprung och 

spridning, Göteborg: Daidalos. 
4 Se t ex “Palestinierna är rädda att förlora mer mark”, (2005, 7 mars), Svenska Dagbladet.  För en utförligare 

beskrivning av inskränkningar av rörelsefriheten i de palestinska områdena se den israeliska 
människorättsorganisationen B´Tselems rapport Forbidden Roads, (augusti 2004). Rapporten hittas på 
<http://www.betselem.org>. 

5 ”Akut palestinsk ledarkris”, (2004, 18 juli), Svenska Dagbladet. 

http://www.betselem.org/
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1. 2 Medieteori för utvecklingsländer 

Att under en och samma rubrik beskriva mediers situation i utvecklingsvärlden är inte helt 

utan problem. Utvecklingsvärlden inkluderar ett stort antal varierande stater som skiljer sig i 

fråga om ekonomiska förutsättningar, politiskt system, historisk bakgrund m m. Men det har 

visat sig behövas en speciell medieteori för dessa stater, eftersom andra teorier inte tar hänsyn 

till de specifika villkor och omständigheter som utvecklingsländerna ofta ändå har 

gemensamt. Dessa villkor och omständigheter är bl a knutna till att den kommunikativa 

infrastrukturen vanligtvis inte är fullt utvecklad och att länderna oftast är beroende av den 

utvecklade världens tekniker och färdigheter. Länderna är även medvetna om att de har 

likartade intressen på det internationella planet, vilket ofta återspeglas i deras 

nyhetsrapporteringar. Ett ytterligare gemensamt drag är att det förväntas att även icke-statliga 

institutioner ska underordna sig statens primära mål, som är den nationella utvecklingen.6 

Således antas det att massmedierna ska stödja de officiella målsättningarna och riktlinjerna, 

med betoning på den nationella enheten och den sociala integrationen.7 Med detta som 

bakgrund har det uppstått ett antal normativa principer som massmedia i utvecklingsländerna 

förväntas följa. De huvudsakliga principerna är: 

 

1. Medierna bör acceptera och främja den utvecklingslinje som den nationella politiken 

har fastställt. 

2. Mediernas friheter kan begränsas då det handlar om ekonomiska prioriteringar och 

samhällsutvecklingens behov. 

3. Medierna bör främja den nationella kulturen och språket. 

4. Medierna bör i sina rapporteringar prioritera förbindelser med andra utvecklingsländer 

som ligger geografiskt och/eller politiskt och kulturellt nära. 

5. Mediearbetare har både ansvar och friheter i sitt samlande och spridande av 

information.  

6. Staten har rättighet att ingripa och inskränka mediernas verksamheter när det gäller 

främjande av de nationella målen.8 

 

Mediesystem som återspeglar dessa principer hittas huvudsakligen i relativt unga stater som 

bildats efter andra världskriget, och vars legitimitet inte alltid har djup förankring hos 

                                                 
6 McQuail, sid 89f. 
7 Nossek & Rinnawi, sid 185. 
8 McQuail, sid 90f. 
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befolkningen. Detta har lett till att många uppfattar en sådan modell som något övergående, 

ett tillfälligt mediesystem som kommer att överges i takt med landets utveckling. Medieteorin 

för utvecklingsländer har därför ibland kritiserats för att ta det för givet att alla stater tids nog 

utvecklas till demokratier, något som visat sig stämma dåligt med verkligheten.9  I denna 

uppsats är teorin dock av stort värde eftersom den belyser den tendens som är av intresse för 

arbetet - att massmedierna understödjer statens ambition att hålla nationen enig till förmån för 

en utsatt utvecklingslinje. 

 

1. 3 Metod och material 

Det material som ska analyseras, d v s källorna som studeras i uppsatsen, utgörs av artiklar 

från Jerusalemupplagan av al-Quds, som är den upplaga som kommer ut i de palestinska 

områdena. Al-Quds är där en av de största och viktigaste dagstidningarna.10 Själv kallar den 

sig för en daglig, politisk tidning och ansvarig utgivare är Mahmud ’Abû al-Zaluf.11 

Artikelmaterialet är publicerat den 17-20 juli 2004, d v s med en dags förskjutning framåt 

jämfört med uppsatsens händelseperiod (den 16-19 juli). Samtliga analyserade artiklar 

”toppar” förstasidor, vilket betyder att de är placerade högst upp på tidningens framsida. Det 

är där som redaktioner brukar placera nyheter som de anser vara viktiga och som är ämnade 

att locka läsare, då en artikel med denna placering är det första som syns vid ett hastigt 

ögonkast på tidningen, även då den är hopvikt.12  

 

Analyskapitlet är uppdelat i tre avsnitt, Krisens händelser: Direkta uppmaningar; Kampen för 

självständighet: Indirekta uppmaningar; Nationell utveckling: Indirekta uppmaningar. 

Uppdelningen återspeglar de tre huvudsakliga ämnesområden som kan urskiljas i artiklarna. 

Inom varje ämnesområde förekommer uppmaningar till enhet, antingen direkt uttalade eller 

indirekt framförda genom hänvisningar till gemensamma mål. Jag vill dock påpeka att 

gränsen mellan de två sätten att uppmana till enhet inte alltid är helt självklar. Detsamma 

gäller för ämnesområdena som ibland flyter samman med varandra. Jag har i stora drag delat 

upp artikelmaterialet på följande vis: 

 

 

                                                 
9   Nossek & Rinnawi, sid 185f. 
10 Nossek & Rinnawi, sid 189. 
11 Information om al-Quds hämtat ifrån <http://pfd.alquds.com>, (2005, 29 juli). 
12 Lundgren, Kristina m fl, (1999), Nyheter - att läsa tidningstext, Stockholm: Ordfront, sid 10. 

http://pfd.alquds.com/
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1.  Krisens händelser: Direkta uppmaningar  

 Avsnittet behandlar de delar av artiklarna som handlar om det som händer under krisen. Inom 

detta ämnesområde förekommer direkt uttalade uppmaningar till enhet och fördömanden av 

det som sker, d v s stycken och meningar med anföringsord såsom da‘â (vädja), dâna 

(fördöma) och rafada (vägra acceptera, avvisa, avslå). Då avsnittet är det inledande i 

analyskapitlet är det här som personer och organisationer, som får sina uttalanden publicerade 

i al-Quds, presenteras. Därmed är avsnittet ämnat att svara på uppsatsens första frågeställning: 

Vem får respektive inte får komma till tals, och tyder urvalet på ett medvetet val utifrån ett 

enhetsperspektiv? 

 

2.  Kampen för självständighet: Indirekta uppmaningar 

I detta avsnitt har jag samlat sådant som handlar om den israeliska ockupationen och den 

palestinska kampen mot denna med det slutliga målet att etablera ett självständigt Palestina. 

Jag vill här visa att hänvisningar till detta ämnesområde utgör viktiga inslag i artiklarna för att 

indirekt uppmana till enhet. Förutom att hänvisningar till en yttre fiende är en effektiv metod 

att ena en grupp människor, vill jag här även demonstrera att dessa hänvisningar har flera 

funktioner i just detta sammanhang. Därmed ska fråga två delvis besvaras i detta avsnitt. 

 

3.  Nationell utveckling: Indirekta uppmaningar 

Här tar jag upp det tredje huvudsakliga ämnesområdet vilket handlar om den nationella 

utvecklingen. Även detta ämne har en viktig funktion då enighet indirekt ska åberopas. Det är 

denna funktion som jag kommer att redogöra för i avsnittet och således här fortsätta att 

besvara fråga två.  

 

Analysen föregås av ett bakgrundskapitel. I det ger jag en beskrivning av förhållandet mellan 

PA och nyhetsmedia, med anledning av att jag vill visa att medieteorin för utvecklingsländer 

kan tillämpas vid studier av massmedier i de palestinska områdena. Redogörelsen är ingen 

överföring av teorin punkt för punkt till den palestinska situationen. Istället ligger fokus på de 

allmänna dragen och villkoren som karaktäriserar den palestinska mediemiljön, och som kan 

förklaras med hjälp av medieteorin för utvecklingsländer. Meningen är att ge en bild av de 

förhållanden under vilken uppsatsens källor är skrivna samt att belägga uppsatsens 
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bakomliggande antagande, d v s att palestinska medier används av PA för att främja nationell 

enhet. I avsnittet ligger tyngdpunkten på tryckta nyhetsmedier men förutsättningarna gäller i 

stort även för palestinska etermedier. Däremot har jag i detta fall inte tagit hänsyn till den 

globala informationsteknikens inflytande. I Mellanöstern, liksom i resten av världen, har 

globala medier såsom satellit-tv och Internet blivit ett självklart inslag i många människors 

vardagsliv. Men de lokalt förankrade medierna har ännu inte riktigt anpassat sig för att möta 

den nya konkurrensen om mediekonsumenterna. Någon större påverkan på lokala mediers 

innehåll och framtoning är således inte märkbar.13  

 

För att underlätta förståelsen av läsningen av analysen, innehåller bakgrundskapitlet även en 

kort redogörelse för den allmänna situationen i och runt Fatah samt en redovisning av de 

viktigaste händelserna den 16-19 juli 2004. Händelseförloppet under dessa dagar kallas i al-

Quds artiklar oftast kort och gott för ”krisen” och för enkelhets skull använder även jag den 

benämningen i min uppsats. 

 

Utöver det ovan nämnda förstahandsmaterialet har jag använt mig av artiklar i Svenska 

Dagbladet som publicerats en kort tid före och under krisen. Dessa har använts som ett 

komplement till al-Qudsartiklarna, inte som ett jämförelsematerial. På samma sätt har 

nyhetsanalysen ”Reform in Gaza” i Middle East International (2004, 22 juli) av Graham 

Usher varit till hjälp. Bakgrundskapitlets beskrivning av mediesituationen i de palestinska 

områdena är baserad på information hämtad ur Hillel Nosseks och Khalil Rinnawis arbete, 

”Censorship and Freedom of the Press under Changing Political Regimes: Palestinian Media 

from Israeli Occupation to the Palestinian Authority”, som är publicerat i Gazette: 

International Journal for Communication Studies (2003, vol. 65).  

 

1. 4 Översättningar och transkribering 

Då analysen är baserad på arabiska källor vill jag ta upp några saker angående översättningen 

av dessa. Att förmedla något som sagts eller skrivits på ett annat språk kräver en avvägning 

hur trogen originalet man kan vara utan att översättningen blir helt obegriplig. Jag har i detta 

fall försökt att hålla mig till en god svenska samtidigt som jag har försökt att bevara den 

typiska karaktären i t ex uttalanden. Därmed har jag i vissa fall gjort en mycket ordagrann 
                                                 
13 Yamani, Mai, (2002), ”Challenged by Example: Globalization and the New Arab Awakening”, T Dodge &      

R Higgott, Globalization and the Middle East, London: The Royal Institute of International Affairs, sid 121-
125. 
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översättning för att bevara uttryckssätt o dyl., trots att de i vanliga fall inte skulle användas i 

en svensk text. Anledningen har varit att jag ansett att ett försvenskat alternativ inte kunnat 

göras utan att det som förmedlas i uttalandet delvis gått förlorat. I andra fall har jag kunnat 

vara friare i översättningen.  

 

Angående vissa palestinska organisationer och institutioner har jag gjort en översättning som 

jag använder mig av då de återkommer i analysen. Jag vill även uppmärksamma att jag i några 

få fall frångått den standardarabiska transkriberingen. Detta gäller framförallt personer som 

ofta figurerar i nyheter även utanför den arabiska världen och vars namn har en allmänt 

vedertagen stavning i bl a den svenska pressen. Ett typiskt exempel är Yâsîr ‘Arafât som här 

blir Yasser Arafat.  
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2. Bakgrund 
För att visa att medieteorin för utvecklingsländer är relevant för denna uppsats syfte, 

innehåller detta kapitel en kort redogörelse för relationen mellan de palestinska medierna och 

PA. Redogörelsen koncentreras till tryckta nyhetsmedier med en viss uppmärksamhet på al-

Quds. För att underlätta läsningen av analysen innehåller kapitlet också en kort beskrivning av 

tillståndet i Fatahrörelsen samt en översikt av det som sker under krisens första dagar.  

 

2. 1 Den palestinska mediemiljön 

Massmedier brukar sägas ha tre breda sociala funktioner: att bevaka omgivningen, att skapa 

samförstånd mellan olika samhällsgrupper samt att förmedla samhällskulturen.14 I de 

palestinska områdena får dock den första funktionen många gånger ge vika för andra ändamål 

kopplade till de officiella målsättningarna och den nationella enheten. Som det kommer att 

visa sig i uppsatsen finns en intim koppling mellan önskan om enhet och målsättningarna, då 

det finns en uppfattning om att målen nås under förutsättning av att det palestinska folket är 

enigt. Huruvida den uppfattningen är rätt eller felaktig är dock inte en uppgift i arbetet, utan 

endast ett konstaterande. I överensstämmelse med medieteorin för utvecklingsländer uppfattas 

därför ofta det nationella uppbyggandet i de palestinska områdena ha företräde framför 

massmediernas funktion att faktiskt rapportera om händelser och förhållanden. Likaså är 

inskränkningarna av pressfriheten i enlighet med teorins principer angående statens rättighet 

att ingripa och begränsa yttrandefriheten då det handlar om den palestinska nationens 

utveckling. Detta har skapat ett ansträngt, ibland t o m våldsamt, förhållande mellan medierna 

och PA. Trots att den palestinska lagstiftningen formellt sett stödjer pressfrihet och att censur 

i princip är förbjudet, har PA stor kontroll över informationsflödet.15  

 

En av de bakomliggande orsakerna till att PA kunnat ta kontrollen över medierna, är den 

ekonomiska situationen. Det har p g a den ekonomiska instabiliteten varit näst intill omöjligt 

för de palestinska medierna att utvecklas självständigt. Den privata sektorn har inte 

uppmuntrats att investera i medieföretagen, vilka således inte haft annat val än att bli 

                                                 
14 McCombs, Maxwell, (2006), Makten över dagordningen: Om medierna, politiken och opinionsbildningen, 

Stockholm: SNS Förlag, sid 172. 
15 Se Nossek & Rinnawi. 
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finansiellt beroende av PA. Graden av beroende varierar något mellan företagen men få av 

dem kan ta risken att förlora PA som annonsör.16 

 

Al-Quds kan sägas vara relativt lite finansiellt beroende av PA. Ändå är tidningen försiktig 

med sitt innehåll. Detta har att göra med en annan bakomliggande orsak till myndigheternas 

kontroll över medierna, nämligen mediernas behov av licenser. Dessa ges av PA och kan 

återkallas vid avvikelser från de officiella riktlinjerna. T ex har tidningar knutna till Hamâs 

och Islamiska jihad fått sina licenser indragna då dessa grupper inte erkänner de palestinska 

avtalen med Israel. Likaså förbjöds 1994 dagstidningen al-Nahâr i de palestinska områdena 

med anledning av att denna rapporterat om korruptionen i den politiska ledningen och givit 

utrymme åt oppositionspartier. Trots att al-Quds inte varit en lika aggressiv kritiker mot PA 

tog tidningen distributionsförbudet av al-Nahâr som en varning. Sedan dess har al-Quds 

minskat sin bevakning av oppositionen och undviker åsikter som inte stämmer överens med 

den politiska elitens. För att ta det säkra före det osäkra använder sig tidningen i stor 

utsträckning av utskicken ifrån PA: s officiella nyhetsbyrå, Wafa, och har därmed blivit 

indirekt beroende av PA såsom källa.17 

 

Det finns ingen särskild institution som kan utföra censurering, en sådan är inte tillåten enligt 

palestinsk lag. Ändå förekommer en ganska hög grad av censur vilken ofta utförs av 

mediearbetarna själva. Som ovanstående visat kan hela mediebolag drabbas av restriktioner 

och bestraffningar men även enskilda journalister, chefredaktörer och andra kan riskera att 

utsättas för åtgärder om de inte följer de officiella linjerna. Mediearbetare kan arresteras och 

våldsdåd mot enskilda journalister förekommer. Detta har lett till en mediemiljö där 

självcensur är vanlig. Vad som ytterligare motiverar mediearbetarna till självcensur är 

vetskapen om att det som myndigheterna anser vara god journalistik kan vara lönsamt. 

Genom denna morot-piska-strategi har således PA i stort lyckats att få medierna att agera på 

ett önskvärt vis.18  

 

2. 2 Fatahrörelsen och krisens händelseförlopp 

Fatah grundades i Kuwait 1957 av bl a Yasser Arafat. Sedan dess har rörelsen skapat sig en 

dominerande ställning gentemot andra palestinska grupper och har blivit den överlägset 
                                                 
16 Nossek & Rinnawi, sid 188. 
17 Nossek & Rinnawi, sid 188f, 196. 
18 Nossek & Rinnawi, sid 199. 
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största fraktionen i både PLO och PA.19 Men Fatah är långt ifrån en enhetlig rörelse, och det 

har under en lång tid existerat missnöje och konflikt bland dess medlemmar. Framförallt finns 

en splittring mellan rörelsens yngre och äldre generation. Den äldre generationen, som i stort 

utgör den politiska ledningen, har ofta anklagats för vänskapskorruption av de yngre, som 

anser sig utestängda ifrån beslutsfattandet. Speciellt al-’Aqsâmartyrernas brigader har öppet 

kritiserat ledningen för detta och de har lagt fram krav på omval till viktiga poster. Känslan av 

att negligeras av det gamla gardet har t o m lett till att rörelsens väpnade grenar har hotat med 

myteri. Å andra sidan är Fatahs militanta grupperingar med sina attentat i Israel ett problem 

för ledningen, som tar avstånd från dåd utanför de ockuperade områdena, och från 

internationellt håll har krav framförts att Yasser Arafat ska ta sin hand ifrån dem.20  

 

Men även på den högsta politiska toppen finns en frustration över att Yasser Arafat inte delar 

med sig av makten och ger de andra ledarna befogenheter att bl a genomföra nödvändiga 

reformer av styrelseorganisationen. När Quray‘ under krisen lämnar in sin avskedsansökan är 

han den andra premiärministern som på mindre än ett år beslutat sig att avgå med anledning 

av detta.21 

 

Det bör även tilläggas att det också existerar ett allmänt missnöje bland medborgarna. Sedan 

den israeliska återockupationen 2002 består de palestinska områdena av en rad isolerade rutor 

där det på många håll saknas en närvaro av palestinsk statsmakt. Trots det fortsätter PA 

tillskriva sig själv en förmåga att agera som i själva verket inte finns, vilket många palestinier 

har tröttnat på.22  

 

Med denna korta beskrivning av situationen i och runt Fatah är det klarlagt att krisen inte 

uppkom helt plötsligt, utan förvarningar. När den i mitten av juli 2004 bryter ut är det p g a att 

redan existerande konflikter intensifieras. Följande är en redogörelse för händelseförloppet 

under krisens inledande dagar. 

 

Fredag den 16 juli 

Startskottet för krisen är tre kidnappningsaktioner på Gazaremsan denna dag. Den första är 

riktad mot Gazas polischef, Ghâzî al-Jabâlî, som på väg till en bankett råkar ut för ett bakhåll 

                                                 
19 Information om Fatah hämtad från <http://www.pna.gov.ps>, (2005, 29 juli).  
20 ”Slitningar inom Arafats rörelse”, (2004, 12 juni), Svenska Dagbladet. 
21 Usher, Graham, (2004, 22 juli),”Reform in Gaza”, Middle East International.  
22 ”Akut palestinsk ledarkris”, Svenska Dagbladet. 

http://www.pna.gov.ps/
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utfört av Katâ’ib shuhadâ’ Janîn (Janinmartyrernas brigader). Han förs sedan till 

flyktinglägret i al-Burayj där han hålls fången under några timmar innan han släpps. Till al-

Jazeera säger en av kidnapparna att aktionen är ämnad att sätta press på PA att genomföra 

reformer, men den tycks även vara direkt riktad mot al-Jabâlî som person. Det är inte första 

gången som polischefen blir utsatt för attentat, och han är känd och avskydd av många bl a för 

sin korruption. Senare på fredagen kidnappar en annan väpnad grupp, Katâ’ib shuhadâ’ 

’Ahmad ’Abû al-Rîsh (Ahmad Abu al-Rishmartyrernas brigader) chefen för den militära 

underrättelsen i södra Gazaområdet, ’Abû al-‘Ulâ. Även denne friges efter några timmar och 

motivet till kidnappningen är också denna gång en önskan om reformer. Samma grupp står 

också bakom den tredje aktionen där fem franska hjälparbetare kidnappas när de sitter på ett 

kafé i Khân Yûnis. Kidnapparna stormar och ockuperar sedan Röda halvmånens centra i 

staden och håller där fransmännen som gisslan. Kidnapparna kräver bl a att befattningar inom 

PA ska reserveras för dem i utbyte mot att fransmännen släpps. Efter förhandlingar friges 

gisslan och det hela är över vid midnatt.23 

 

Lördag den 17 juli 

Kidnappningarna dagen innan resulterar i att flera tjänstemän inom PA lämnar in sina 

avskedsansökningar. Bland dem som begär att få avgå från sin post finns premiärminister 

Quray‘, det Lagstiftande rådets ordförande samt flera höga säkerhetschefer. Samtliga 

avskedsansökningar avslås av Yasser Arafat som också beslutar om förändringar inom den 

palestinska säkerhetsapparaten. De tidigare åtta säkerhetsorganisationerna ska nu slås samman 

och bli tre stycken: polis, underrättelse och al-’Amn al-‘âm. Den sista är en allmän 

säkerhetstjänst och dess uppgifter sträcker sig över flera ansvarsområden. Dess uppgift är bl a 

att bevaka kust, luftrum, hamnar och flygplatser samt ta hand om räddningsarbetet vid t ex 

olyckor och naturkatastrofer. Därtill tillkännages en ommöblering av personer inom 

organisationerna, bl a får Gaza en ny polischef då al-Jabâlî får avgå och chefen för al-’Amn 

al-‘âm på Gazaremsan, ‘Abd al-Razzâq al-Majâyda, får ett nytt uppdrag som 

premiärministerns rådgivare. Som ny chef för säkerhetsorganisationen på Gazaremsan utser 

presidenten sin brorson, Mûsa Arafat, vilken redan är en av underrättelsetjänstens högre 

                                                 
23”Våg av kidnappningsaktioner på Gazaremsan, fem fransmän och officer ’Abû al-‘Ulâ bortförda i Khân Yûnis” 

(”Maûja min ‘amaliyyât fî qitâ Ghaza ’ihtijâz khamsa faransiîn wal-‘aqîd ’Abû al-‘Ulâ fî Khân Yûnis”), al-
Quds, (2004, 17 juli). Se även Usher. 
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chefer i området. Utnämningen leder till omedelbara protester, och i staden Gaza går al-

’Aqsâmartyrernas brigader i täten för en massdemonstration mot korruption.24 

 

Söndag den 18 juli 

Protesterna mot presidentens brorson fortsätter. Al-’Aqsâmartyrernas brigader stormar och 

tänder eld på den militära underrättelsens byggnad i Khân Yûnis, som står under Mûsa 

Arafats befäl. Brigaderna säger i ett uttalande, att aktionen är ett ”öppet meddelande till den 

korrumperade Mûsa Arafat”, som bör avgå från samtliga sina poster, annars väntar hårdare 

åtgärder. Vid en demonstration i Rafah uppstår eldstrider mellan palestinska säkerhetsmän 

och medlemmar ur al-’Aqsâmartyrernas brigader. Avskedsansökningar ifrån PA- tjänstemän 

fortsätter att komma in. Krisen och dess orsaker utreds och diskuteras på många håll inom PA 

men till media uppges att någon snar lösning inte tycks finnas.25 

 

Måndag den 19 juli 

I ett försök att få stopp på krisen formar regeringen en delegation med nio ministrar. 

Delegationen ska först möta Yasser Arafat för en diskussion om bl a reformer. Ministrarna 

ska därefter resa till Gazaremsan. De ska där samtala med olika parter för att komma fram till 

hur det kaosliknande tillståndet i området kan hejdas. Det meddelas att president Arafat utsett 

al-Majâyda till högsta chef för al-’Amn al-‘âm. Utnämningen förklaras vara ett svar på 

protesterna mot Mûsa Arafat. Denne kommer dock vara kvar som chef för organisationens 

avdelning på Gazaremsan.26  

 

                                                 
24”Den palestinska arenan bevittnar en politisk- och säkerhetskris”, (”’Azma siyâsiyya wal-’amniyya 

tushahhiduhâ al-sâha al-filastiniyya”), ”De palestinska säkerhetsorganisationerna efter deras 
sammanslagning” (”’Ajhiza al-‘amn al-filastiniyya ba‘da tawhîdihâ”), (2004, 18 juli), al-Quds och ”Akut 
palestinsk ledarkris”, Svenska Dagbladet. 

25 ”Ingen lösning av den politiska krisen inom synhåll”, (”Lâ hall ualûhu fî al-’ufq lil-’azma al-siyâsiyya”),      
al-Quds och ”Minst 18 skadade i strider i Rafah”, (2004, 18 juli), Svenska Dagbladet.  

26 ”´Krisen´ integrerar och spänningarna accelererar i dess omfattning”, (”´Al-’azma´ tatafâ‘il wal-juhûd tatsâri‘u 
li’ihtiwâ’ihâ”), (2004, 20 juli), al-Quds, sid 35, stycke 2. 
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 3. Analys 
Med anledning av kidnappningarna på Gazaremsan under fredagen den 16 juli hålls ett antal 

möten i olika instanser inom och utom PA. Därifrån levereras en rad deklarationer ur vilka 

valda delar publiceras i al-Quds. I takt med att krisen eskalerar hålls nya möten och uttalanden 

fortsätter att komma i en strid ström. Artiklarna som min uppsats behandlar är till stor del 

uppbyggda på dessa. Redan vid en första genomgång av dem står det klart att tidningen vill 

förmedla att majoriteten av de palestinska ledarna och organisationerna är överens om att 

krisen måste få ett omedelbart slut. Detta märks bl a genom att många olika grupper och 

instanser får sina uttalanden publicerade samt genom att de innehåller i stort sett samma 

teman. På så vis upprepas samma budskap om och om igen men med olika variation i fråga 

om ordval och uttryckssätt. Tre huvudsakliga ämnesområden kan urskiljas. Det första 

ämnesområdet handlar om krisens händelseförlopp, det andra berör sådant som kan kopplas 

till den israeliska ockupationen och den palestinska kampen mot denna, och det tredje 

behandlar den nationella utvecklingen. I alla förekommer uppmaningar till enhet, antingen 

direkt uttalade eller indirekt framförda, bl a genom hänvisningar till gemensamma mål. De tre 

ämnesområdena och de olika sätten att uppmana till enighet har styrt analysens 

avsnittsindelning. Förhoppningen är att på detta vis kunna svara på uppsatsens 

frågeställningar samt att demonstrera hur en palestinsk dagstidning kan användas som ett 

verktyg i en strävan att skapa nationell enhet.  

 

3. 1 Krisens händelser: Direkta uppmaningar 

Det första ämnesområdet, som går att urskilja i artiklarnas innehåll, är det som handlar om 

krisens skeende, med andra ord det som har gett upphov till artiklarna från början. Här finner 

man de direkt uttalade uppmaningarna till enhet, vilka inkluderar såväl vädjanden om lugn 

och sammanhållning som fördömanden av det som pågår. I avsnittet kommer jag att ta upp 

dessa och ge en bild av vem/vilka som ges utrymme i al-Quds samt besvara frågan om det kan 

ses som ett medvetet val utifrån ett enhetstänkande.   

 

Då det gäller klart formulerade uppmaningar kan det tidigt konstateras att många sådana har 

levererats till media. Detta uppmärksammas av al-Quds, som på förstasidan den 20 juli 
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rapporterar att de många offentliga deklarationerna har det gemensamt att de uppmanar till 

nationell enhet och vädjar om att inget palestinskt blod bör spillas.27 

 

Det är framför allt i deklarationer från grupper utanför PA som de uttryckta vädjandena och 

fördömandena finns. Bakom dessa uttalanden står ibland samlingsorgan som inkluderar ett 

större antal grupper, såsom Lajna al-mutâba‘a al-‘aliyâ (Höga motståndskommittén) som 

tillhör al-Quwâ al-wataniyya wal-’islâmiyya (De nationella och islamiska styrkorna), där även 

Fatah ingår. Efter ett snabbinkallat möte med anledning av fredagens kidnappningar på 

Gazaremsan, levererar Höga motståndskommittén ett offentligt uttalande. Häri fördöms våldet 

och metoden att ta lagen i egna händer. Särskilt kidnappningen av de franska hjälparbetarna 

tycks ses som särskilt allvarlig, då kommittén anser, att den aktionen strider mot nationell 

konsensus och ”vår nations sedvänja” och att den skadar ”vår nationella sak” och dess 

legitimitet. Därmed uppmanas samtliga att nu beskydda den ädla bilden av den palestinska 

kampen mot ockupationen.28  

 

En annan gemensam deklaration, som 13 olika nationella och islamiska grupper står bakom, 

ges i samband med eldstriden mellan palestinska säkerhetsmän och al-’Aqsâmartyrernas 

brigader i Rafah, under vilken 18 personer skadas. Deklarationen fördömer händelsen som 

beskrivs som en överträdelse av alla gränser.29  

 

Publicerade uttalanden ifrån enskilda grupper utanför PA domineras av den Islamiska 

motståndsrörelsen Hamâs. Detta är troligtvis ingen slump. Visserligen är Hamâs det ledande 

Fatahpartiets största konkurrent om makten, men i detta sammanhang är de inga rivaler. Som 

den näst största palestinska fraktionen har Hamâs ett betydande inflytande och har genom sin 

inriktning på välgörenhet och tillhandahållande av samhällsservice uppnått popularitet, 

speciellt på Gazaremsan. Där har också rörelsens ledarskap antagit en moderat inställning 

med fokus på dialog.30 Således kan Hamâs inflytande komma till nytta i detta fall. Det torde 

även vara viktigt att rörelsen, liksom andra organisationer, får nå ut till sina medlemmar och 

sympatisörer med ett budskap om lugn i detta skede för att förhindra att oroligheterna sprider 

                                                 
27 ”Krisen…”, al-Quds, sid 1, stycke 1. 
28 ”Den palestinska arenan…”, al-Quds, sid 33, stycke 14, 16. 
29 ”Krisen…”, al-Quds, sid 35, stycke 37. 
30 Information om Hamâs hämtad från Dictionary of Palestinian Political Terms. Hämtat från 

<http://www.passia.org/diary/Palestinian-Dictionary-Terms>, (2006, 25 april). För Hamâs ställning på 
Gazaremsan, se t ex Opinionsundersökning nr 51-juni 2004, Jerusalem Media & Communication Center, 
<http://www.jmcc.org>.   

http://www.passia.org/diary/Palestinian-Dictionary-Terms
http://www.jmcc.org/
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sig och orsakar stridigheter mellan olika palestinska grupper. I al-Quds uppmanar Hamâs 

samtliga sammanslutningar att hålla en enad front, så att nationens sammanhållning 

garanteras och så att ödeläggelse av säkerheten och stabiliteten förhindras. Uppmaningen 

publiceras både på söndagen och på måndagen. Vidare menar rörelsen, att det är viktigt att de 

interna konflikterna inte pågår under avtalsförhandlingar, speciellt inte under förhandlingarna 

angående det palestinska återvändandet.31 Hamâs syftar här troligen på PA: s återetablering på 

Gazaremsan efter det israeliska tillbakadragandet. Att rörelsen är nervös för att krisen ska 

påverka förhandlingarna är förståeligt. Sedan mars 2004 har den fört samtal med Yasser 

Arafat om hur området ska styras efter att ockupationsstyrkorna dragit sig undan, och där 

finns indikationer på att Arafat kan tänka sig att lämna över en del av makten till Hamâs när 

det gäller Gazaremsan.32 

 

Al-Quds läsare får även veta att Hamâs inte accepterar kidnappningar och liknande 

våldsmetoder i konflikter mellan palestinier. Sådana metoder skadar nationens enhet, menar 

rörelsen, som hänvisar till ”det palestinska blodets helighet”. Liksom i deklarationen från 

Höga motståndskommittén, där Hamâs ingår, fördöms särskilt kidnappningen av 

fransmännen. Rörelsen säger att den tar bestämt avstånd från attentat riktade mot utländska 

civila som kommit för att delta i projekt för att hjälpa det palestinska folket.33 Till den 

kategorin utlänningar hör de berörda fransmännen, vilka arbetade i ett vattenprojekt i 

flyktinglägret i Khân Yûnis vid tidpunkten för kidnappningen.34 

 

Andra grupper som får sina uttalanden publicerade är Islamiska jihâd i Palestina och al-Jabha 

al-dîmukrâtiyya (Demokratiska fronten). Den senare gruppen är troligtvis en förkortad version 

av vänsterrörelsen al-Jabha al-dîmukrâtiyya lil-tahrîr Filastîn (DFLP). Dr Mahmud al-Hindî 

ifrån Islamiska jihâd meddelar journalisterna i Gaza, att hans rörelse inte accepterar våld, hot 

och kidnappningar av utlänningar i de interna konflikterna. Vidare säger han, att dialog är det 

enda tillåtna medlet i palestinska uppgörelser.35 Ett liknande uttalande görs av Demokratiska 

fronten som fördömer de fruktlösa, anarkistiska metoderna och attacken på det Legitima styret 

(d v s PA) med kidnappningar och angrepp på egendom och allmänna institutioner.36 

                                                 
31 ”Den palestinska arenan…”, al-Quds, sid  33, stycke 21, 23 och ”Ingen lösning…”, al-Quds, sid 35, stycke 17. 
32 ”Hamas and Arafat discuss ´national plan´”, (2004, juni), The Middle East, nr 346, sid 20f. 
33 ”Den palestinska arenan…”, al-Quds, sid 33, stycke 20, 22 och ”Ingen lösning…”, al-Quds, sid 35, stycke 12, 

16. 
34 ”Våg av…”, al-Quds, sid 33, stycke 13. 
35 ”Krisen…”, al-Quds, sid 35, stycke 29. 
36 ”Den palestinska arenan…”, al-Quds, sid 33, stycke 18. 
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Givetvis kommer även vädjande och fördömande deklarationer ifrån ett antal institutioner och 

individer inom PA. Men det är tyst ifrån president Arafat som inte gör något offentligt 

uttalande under perioden. Al-Quds rapporterar dock, att han under ett sammanträde betonat 

vikten av att alla till fullo antar målet med att hålla en enad front och nödvändigheten av att 

PA upprätthåller sin auktoritet. Uppmaningen är riktad till mötets deltagare, vilka kommer 

från olika instanser inom styrelseorganisationen,37där man för tillfället brottas med problemet 

med att en rad höga chefer begärt avsked. Yasser Arafats låga profil under perioden vägs upp 

av att al-Quds löpande redogör för de åtgärder och liknande som beslutats av presidenten som 

ett led i att få bukt med krissituationen.38 

 

Direkta uppmaningar från regeringshåll kommer bl a ifrån förhandlingsminister Sâ’ib ‘Arîqât 

(Saeb Erekat) som uppmanar samtliga palestinska grupper till interaktion och framåtskridande 

så att krisen kan bemötas. Han säger genom tidningen, att ansvaret måste tas av alla parter. 

Vidare uttrycker han en önskan om att alla ska höja sig över de interna stridigheterna och 

individualiteten till förmån för den nationella saken och för det palestinska folket som har fått 

betala ett högt pris.39 Al-Quds publicerar även en vädjan från minister Qaddûra Fâris, 

biträdande departementschef och medlem i det Lagstiftande rådet, att styret och 

organisationen ska respekteras. Denna vädjan sker i samband med att Fâris redogör för 

behovet av reform, och hans uttalande om detta bör kopplas samman med 

korruptionsproblemet inom PA, som pekas ut som en av orsakerna till krisen. Den politiska 

ledningen har sedan länge och många gånger anklagats för vänskapskorruption, bl a av al-

’Aqsâmartyrernas brigader som bara en kort tid innan krisen offentliggjorde en rapport om 

korruptionen bland president Arafats medarbetare.40 I sitt uttalande varnar dock Fâris för att 

korruption inte får ersättas av kaos, troligen syftande på oroligheterna på Gazaremsan. Vidare 

säger han, att han är övertygad om att problemet (d v s krisen) är ett exempel på en blandning 

av korruption och kaos, och att ett fortsatt kaos leder till korruption.41 

 

Som redogörelsen av händelserna i kapitel 2 visar är mycket av våldet och protesterna riktade 

mot säkerhetsapparaten. Efter söndagens attack på underrättelsetjänstens byggnad i Khân 
                                                 
37 ”Ingen lösning…”, al-Quds, sid 35, stycke 30f. 
38  T ex sammanslagningen av säkerhetsorganisationerna, avslag av avskedsansökningarna. 
39 ”Ingen lösning…”, al-Quds, sid 35, stycke 33, 35. 
40 ”Slitningar inom Arafats rörelse”, (2004, 12 juni), Svenska Dagbladet och ”Minst 18 skadade…”, Svenska 

Dagbladet. 
41 ”Ingen lösning…”, al-Quds, sid 35, stycke 47. 
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Yûnis fördöms gärningsmännens ansvarslösa attityd av en anonym källa ifrån den Allmänna 

underrättelsens huvudkontor.42 Detta uttalande är i stort sett det enda exemplet på fördömande 

av aktionerna från de drabbade säkerhetsorganisationerna att finna i al-Quds. En förklaring 

kan vara att organisationerna är något av en symbol för det som orsakat den palestinska 

oenigheten. Under perioden begär flera av säkerhetscheferna avsked, då de anser att det blivit 

omöjligt att utföra sina arbeten.43 Därutöver har det vid kidnappningarna ställts krav på att 

vissa ledare inom säkerheten ska avskedas och att korruptionen ska bekämpas. Korruption är i 

hög grad förknippad med anställda inom säkerheten. För många utanför de palestinska 

områdena betyder kanske namn som Mûsa Arafat och Ghâzî al-Jabâlî mycket lite, men för de 

boende på Gazaremsan är de ökända, bl a för sin korruption, och enligt Graham Ushers 

nyhetsanalys, anses de vara de två mest hatade personerna i området. Därtill är många av 

medlemmarna i al-’Aqsâmartyrernas brigader och andra väpnade grupper, som står för det 

aktuella våldet, kidnappningarna och protesterna, anställda eller tidigare anställda 

säkerhetsmän.44 Det är möjligt att al-Quds medvetet har valt att inte låta publicera uttalanden 

ifrån personer som arbetar inom säkerhetsapparaten för att inte riskera att ytterligare vrede 

mot dess tjänstemän väcks. Det finns dock ett undantag: ‘Abd al-Razzâq al-Majâyda, en av 

cheferna för al-’Amn al-‘âm. Med anledning av Yasser Arafats ommöblering i 

säkerhetsorganisationerna får al-Majâyda först avgå från sin post, men får några dagar senare 

en ny och högre chefsplacering i al-’Amn al-‘âm efter kraftiga protester mot hans ersättare, 

Mûsa Arafat. Även om det av protesterna aldrig framgår att just al-Majâyda är den person 

som allmänheten ser som lämpligast, framställs han indirekt i al-Quds som den individ som 

har störst kapacitet att få bukt med problemen i säkerhetsorganisationen. Ett längre anförande 

av al-Majâyda publiceras i al-Quds den 20 juli i anslutning till hans nya chefsutnämning, då 

han även befordras med en högre rang. Al-Majâyda fördömer de väpnade konflikterna och 

vädjar till de inblandade att använda sig av dialog istället för våld. Han säger, att dialog, till 

skillnad från våld, är ett medel för relationen mellan medborgarna och ett medel för 

demokratiska förändringar.45  

 

Innan nästa avsnitt vill jag avsluta med ett uttalande ifrån premiärminister Quray‘ som han 

framför till pressen efter ett möte i Ramallah den 19 juli. Al-Quds har valt att citera delar av 

deklarationen, bl a ett stycke där premiärministern vänder sig direkt till de boende på 

                                                 
42 ”Ingen lösning…”, al-Quds, sid 35, stycke 26. 
43 Se t ex “Ingen lösning…”, al-Quds, sid 35, stycke 20f, 27. 
44 Usher.  
45 ”Krisen…”, al-Quds, sid 35, stycke 38, 44. 
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Gazaremsan. Han säger: ”Vi vänder oss till våra nära och kära och våra bröder på 

Gazaremsan, i städerna, byarna och lägren… Nog… Nog… Nog”.46 Om man utgår ifrån att 

media ska främja den nationella enheten, är det lätt att förstå varför tidningen har valt att 

publicera just den delen av anförandet i citatform. Med få ord lyckas Quray’ fånga in mycket - 

samhörigheten mellan ledningen och folket, samhörigheten mellan palestinierna på 

Västbanken och Gazaremsan, samhörigheten mellan alla palestinier oavsett 

levnadsförhållanden. 

 

3. 2 Kampen för självständighet: Indirekta uppmaningar  

Till det andra huvudsakliga ämnesområdet hör det som har koppling till den israeliska 

ockupationen och den palestinska självständighetskampen. I avsnittet ska jag demonstrera att 

ämnet fyller minst två funktioner som kan sammanlänkas med enhetssträvan. Den första 

funktionen har att göra med att ockupationen berör palestinierna som ett kollektiv, liksom att 

kampen för en självständig stat är en gemensam angelägenhet. Därmed utgör de teman som 

har en förenande verkan. Den andra funktionen är att krisen förklaras vara ett resultat av den 

situation som ockupationen orsakat. Således har den interna splittringen uppstått på grund av 

de rådande förhållandena. Jag kommer nedan visa att detta utgör betydelsefulla inslag för att 

indirekt uppmana till enighet.  

 

De indirekta uppmaningarna behöver ofta sättas in i en vidare kontext för att förstås. T ex 

meddelas det i Höga motståndskommitténs deklaration, att man ser med oro på den allvarliga 

situationen som den israeliska ockupationsmakten gynnas av. Här hänvisar kommittén inte 

endast till den senaste tidens våldsamheter och politiska turbulens, utan även till det tillstånd 

som en stor del av det palestinska folket lever i.47 Utan att gå in på en längre beskrivning av 

förhållandena i de ockuperade områdena, vill jag ändå ta upp att det under ett FN-möte i 

början av juni 2004 konstaterades att situationen bland de palestinska flyktingarna är 

bedrövlig och snabbt blir allt sämre. Värst är det på Västbanken och Gazaremsan, där antalet 

flyktingar som lever i fattigdom (under 2 dollar/dag) har ökat kraftigt. Arbetslösheten är hög 

och undernäring är vanlig. En stor pessimism och desperation existerar bland invånarna, 

speciellt på den tätbefolkade Gazaremsan där den israeliska armén under de senaste åren 
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förstört 17 500 palestinska hem.48 Mot den bakgrunden är det inte förvånande att krisens 

orsaker härleds till den israeliska regeringen och ockupationen. Således är det inte heller 

förvånande att många varnar för att oenighet bland palestinierna gagnar ockupationsmakten. 

Höga motståndskommittén menar att situationen underlättar för Sharons regering att 

genomföra sina, för det palestinska folkets rättigheter, fientliga planer. Kommittén påpekar 

även att situationen vare sig leder till ett slut på ockupationen och kolonialiseringen eller till 

den internationella rättens solidaritet i frågan om rivandet av den etniska skiljemuren, d v s 

den israeliska barriären på Västbanken.49 

 

Det sista konstaterandet i deklarationen ovan är en viktig punkt som bör föras till den kontext 

i vilken många uttalanden görs. På det internationella planet har palestinierna lite medvind vid 

denna tid. Endast några dagar innan krisen har den Internationella domstolen i Haag kommit 

fram till att barriären på Västbanken strider mot de mänskliga rättigheterna. Därmed är den 

olaglig och bör rivas. I domslutet uppmanas Israel att upphöra med byggandet, montera ner 

delar av den redan färdigställda muren samt ersätta alla skador som den orsakat. Därutöver 

fastslår domstolen att de israeliska bosättningarna på de ockuperade områdena strider mot 

internationell rätt. Domslutet är dock inte bindande, men FN uppmanas att följa upp utslaget 

med handling, vilket har väckt ett palestinskt hopp om sanktioner mot Israel.50 Under krisens 

inledande dagar väntar palestinierna på en omröstning i FN: s Generalförsamling om en 

resolution som uppmanar Israel att lyda den Internationella domstolens utslag. Om den går 

igenom, vilket den senare gör, kommer Arabländerna gemensamt gå vidare till 

Säkerhetsrådet, som är den instans som kan besluta om åtgärder.51 Förväntningarna och 

framgångarna återspeglas i en del av deklarationerna, och såsom i Höga motståndskommitténs 

uttalande i stycket ovan, går det att utläsa en rädsla för att den rådande kaotiska situationen 

ska föra bort fokus från frågor om t ex barriären på det internationella planet. Det märks även 

att det är en officiellt fastslagen linje att frågor rörande palestinska rättigheter och anspråk 

främst ska gå genom de internationella kanalerna. Förhandlingsminister Erekat påminner om 

att krisen äger rum vid en speciell tidpunkt då den palestinska nationen står inför ett stort prov 

(mih.akk) inför det internationella samfundet. Han anser att det inte är tillåtet att avvika ifrån 

den utstakade vägen via de internationella organen, den väg som ska skydda den palestinska 

                                                 
48  von Hall, Gunilla, (2004, 9 juni), ”Allt värre för palestinierna”, Svenska Dagbladet. 
49 ”Den palestinska arenan…”, al-Quds, sid 33, stycke 14ff. 
50 ”Palestinskt hopp om FN-sanktioner”, (2004, 10 juli), Svenska Dagbladet. 
51 ”FN fördömer Israel”, (2004, 22 juli), Svenska Dagbladet. 
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positionen, de framtida frågorna och de huvudsakliga utmaningarna, såsom frigörelsen ifrån 

ockupationens förtryck och etablerandet av en stat med Jerusalem som dess huvudstad.52  

 

Hamâs påminner om att palestinierna även befinner sig i en tid med segrar på hemmaplan. 

Rörelsen räknar upp ett antal städer som exempel och påpekar, att i dessa städer har de som 

stridit dragit gränserna med sitt blod och att deras ärofulla historia tillhör hela den islamiska 

gemenskapen.53 Detta uttalande vidgar den föreställda gemenskapen utöver de nationella 

gränserna, samtidigt som uttalandet, i alla fall till viss del, utesluter kristna palestinier. Al-

Quds har ändå valt att ha med det. En mer nationalistisk anda finns i en deklaration ifrån 

Hamâsledaren Ismâ‘îl Haniya. Haniya varnar för att de interna konflikterna kan skada al-

’intifâda (Intifadan), vilket är oacceptabelt. Han säger även att fienden strävar efter att 

underblåsa den palestinska intrigens eld och efter att utnyttja incidenterna för att kunna 

fortsätta sin fientlighet samt för att sanktionera ockupationen och ett tillbakadragande av 

erkännandet av den Palestinska nationens rättigheter. Haniya anser, att det bästa svaret till 

Israel är hängivenheten till enheten, förhindrandet av stridigheter, värnandet om ”det 

palestinska blodets helighet” samt försvaret av kampen och Intifadans legitimitet.54  

 

Dr al-Hindî ifrån Islamiska jihâd pekar även han på den palestinska enigheten som en viktig 

resurs i motståndskampen. Samtidigt säger han, att den nuvarande situationen inte gynnar 

någon förutom Israel som fortsätter med sitt krig i alla palestinska städer och läger. De har 

stängt in oss ifrån alla håll, säger Dr al-Hindî, som är övertygad om att den nationella enheten 

är palestiniernas huvudsakliga tillgång och att den fortsatta kampen mot ockupationen är 

enhetens garanti. För att ytterligare poängtera att palestinierna måste sluta sig samman mot de 

israeliska aggressionerna vänder han sig i en hyllning till invånarna i Baît Hanûn, som vid 

tillfället är belägrade sedan en tid tillbaka. Med denna uppmanar han läsarna att stödja och 

försvara det palestinska folket ”som mördas från morgon till kväll”.55 

 

De ovanstående uttalandena påminner om vad som är väsentligt för palestinierna och ger 

därmed ett alternativ till vad de bör fokusera på istället för att strida internt med varandra. Ett 

starkt argument för sammanhållning ges genom varningar om att stridigheterna gagnar 

ockupationsmakten. Uttalandena hänvisar också till det kollektiva lidande som ockupationen 
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orsakar, och således påminns det om vem som är den verkliga fienden. En sådan påminnelse 

finns klart uttalad i deklarationen från Quray‘.  Han frågar varför palestinierna på Gazaremsan 

strider mot varandra och påpekar att det faktiskt är styrkorna (d v s de israeliska styrkorna) 

som är fienden. Han menar också, att det som pågår där är främmande för det palestinska 

folkets uppträdande och att det utgör en fara för invånarnas liv och säkerhet.56  

Indirekt påminner också president Arafats rådgivare, Nabîl ’Abû Radîna om vem som är den 

verkliga fienden till palestinierna. I samband med att han meddelar att Quray‘s 

avskedsansökan avslagits beskriver ’Abû Radîna premiärministern på följande vis: ”Han har 

en ståndpunkt tvärt emot den israeliska regeringens och den amerikanska administrationens 

arrogans i deras ovilja att utveckla vägen mot fred och brist på intresse att riva muren”.57 

 

Huruvida krisen är ett resultat av den israeliska ockupationen står utanför denna uppsats syfte. 

Däremot kan det konstateras att i artiklarna pekas Israel och dess aggressioner mot 

palestinierna ut som den huvudsakliga orsaken. Förhandlingsminister Erekat menar, att den 

säkerhetsbrist och det kaos som nu bevittnas har uppstått genom att det bildats en rad 

grupperingar under de senaste åren, då de israeliska styrkorna skadat strukturen i samtliga 

säkerhetsorganisationer på Västbanken och utsatt Gazaremsan för blockad, sönderslagning 

och förödelse.58 Säkerhetschefen al-Majâyda uttrycker till och med oro för att Israel tycks 

lämna över ett inbördeskrig till den palestinska unionen. Det är nu verkligen nödvändigt att 

förhindra en sådan utveckling, säger han.59 Minister Fâris menar även han, att krisens orsaker 

kan spåras till ett antal faktorer som ockupationen och den ständiga israeliska fientligheten 

skapat, t ex fattigdom, desperation och frustration, vilka kännetecknar den situation som en 

stor del av befolkningen lever i. Därtill saknas närvaron av en statsmakt som kan stödja det 

politiska och ekonomiska livet samt säkerhetssfären.60 

 

Al-Quds ger den 20 juli plats åt en lång förklaring av krisens orsaker, framlagd av den 

palestinske arbetsministern Ghassan al-Khâtîb, som tillhör Hizb al-sha‘b al-Filastîn (Det 

palestinska folkets parti). Al-Khâtîb är även en av deltagarna i den ministerdelegation som ska 

skickas till Gazaremsan i ett försök att få stopp på oroligheterna där. Han säger, att krisens 

orsaker kan spåras till ett antal nivåer. På den första nivån, som kan tolkas som en politisk 
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nivå, finns närvaron av palestinska åsiktsskillnader i vissa frågor, förklarar al-Khâtîb. Den 

viktigaste är Sharons plan att dra tillbaka de israeliska trupperna ifrån Gazaremsan. Angående 

denna finns olika åsikter vilket har resulterat i att spänningar förts upp till ytan. Al-Khâtîb 

menar, att det finns en israelisk önskan, och kanske även en amerikansk, att utnyttja Sharons 

plan för att föra bort Gazaremsan från slagfältet och på så vis förbereda en isolering av 

Västbanken genom att färdigställa barriären och öka bosättningen där.61 Arbetsministern 

varnar därmed indirekt för att en palestinsk splittring är precis vad fienden önskar, och han 

fortsätter med en antydan att nationell oenighet inte är ett naturligt tillstånd för palestinierna 

då han kommer till den andra nivån. Denna tycks omfatta sfären för tjänstemän och anställda 

inom styrelseorganisationen. Här finns det hos vissa individer, speciellt inom de palestinska 

säkerhetsstyrkorna, en föreställning om att ett israeliskt tillbakadragande från Gazaremsan 

kommer att ske inom kort, berättar al-Khâtîb. Det har i sin tur skapat en rivalitet bland dem 

som vill säkra sin maktställning inför reträtten. Men enligt al-Khâtîb, är det sistnämnda endast 

ett israeliskt antagande, varken mer eller mindre.62  

 

Angående den tredje nivån säger arbetsministern, att den har att göra med sådant som kan 

kopplas samman med den ekonomiska krissituationen i de palestinska områdena. Situationen 

är värst på Gazaremsan, ett resultat av att palestinierna hindras att arbeta inne i Israel. Den är 

även ett resultat av andra israeliska åtgärder som slagit sönder den underliggande 

samhällsstrukturen och inskränkt rörelsefriheten, vilket har skapat ”en fertil gravplats” och ett 

bräckligt tillstånd. Al-Khâtîb påpekar även att det ekonomiskt svåra läget återspeglas i kraven 

som ställts vid kidnappningarna. I majoriteten av fallen har krav på tjänster, utnämningar, 

avgifter eller annat som har en ekonomisk karaktär lagts fram.63 

 

Slutligen håller Al-Khâtîb det för troligt att israeliska händer inte är långt borta ifrån krisen. 

Han tror inte att kidnappningen av fransmännen, vilka kommit i solidaritet med Palestina, 

skulle kunna ha ägt rum såvida det inte funnits en bakomliggande israelisk inblandning. 

Frankrike, som är kritiskt mot Israel, är en mer trogen vän till den palestinska nationen (än till 

den israeliska), påminner arbetsminister Al-Khâtîb.64  

 

                                                 
61 ”Krisen…”, al-Quds, sid 35, stycke 15ff. 
62 ”Krisen…”, al-Quds, sid 35, stycke 18f. 
63 ”Krisen…”, al-Quds, sid 35, stycke 19. 
64 ”Krisen…”, al-Quds, sid 35, stycke 20. 



 25

3. 3 Nationell utveckling: Indirekta uppmaningar 

Jag har nu kommit fram till det tredje ämnesområdet vilket handlar om den palestinska 

nationella utvecklingen. Uttalanden som kan placeras under denna rubrik innehåller en stor 

del kritik mot PA, som, vid sidan av den israeliska ockupationsmakten, anses vara skyldig till 

att krisen uppkommit. Det kan till en början te sig förvånande att al-Quds låtit ge utrymme åt 

problemen inom styret med tanke på att tidningen brukar undvika sådant som kan uppröra den 

politiska eliten. Således skulle man kunna fråga sig ifall al-Quds vid detta tillfälle har frångått 

den policyn. Men vid närmare eftertanke märker man att kritiken fyller en funktion utifrån ett 

enighetsperspektiv och därmed stämmer överens med ett av den politiska ledningens utsatta 

mål. Genom kritiken och förslag på vad som bör åtgärdas ges ett hopp om framtida 

förbättringar, vilka kräver samarbete och sammanhållning. Det är denna funktion som jag här 

ska visa.  

 

I praktiken fungerar inte styret längre på många håll och många palestinier har rejält tröttnat 

på att detta inte erkänns av ledningen. Frånvaron av en verklig palestinsk statsmakt beror 

mycket på den israeliska ockupationen, men där finns även andra orsaker till att PA: s 

institutioner fungerar dåligt. Krav på reformer som ska ta hand om korruptionen och 

ineffektiviteten inom PA har ställts under krisen och innan. Vissa anser att Yasser Arafat inte 

lyckats att hantera självstyret på ett bra sätt, vilket militanta grupper försöker påvisa genom 

aktioner mot PA: s institutioner och personal.65 I al-Quds ställs liknande krav på den politiska 

ledningen av grupper som inte anser att våld är den rätta metoden. De representerar därmed 

ett alternativ inom lagens gränser.  

 

Höga motståndskommittén anser att PA är ansvarig för det som händer, eftersom det inte 

vidtagits riktiga åtgärder för att förändra situationen. Kommittén menar att en genuin, radikal 

och demokratisk reformering är det enda sanna botemedlet mot det rådande kaostillståndet 

liksom även mot bristerna och korruptionen inom styrelseorganisationen. Med reformer läggs 

grunden till respekt för den legitima makten, den slutgiltiga självständigheten, upprätt-

hållandet av friheterna samt förberedandet av demokratiska val.66 

 

Hamâs och Demokratiska fronten påpekar att krisen, och då framför allt den rådande bristen 

på säkerhet, närs av kampen om maktpositionerna inom PA och av att en demokratisk 
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utveckling har ignorerats. Det har lett till paralysering och sprickor i maktstrukturen. Hamâs 

anser, att det i denna utvecklingsfas är nödvändigt att forma ett närvarande palestinskt 

ledarskap som är uppbyggt på samtliga grupper.67 Angående den kaosliknande situationen 

säger Hamâs vid ett senare tillfälle, att den ”inte bekymrar dem med blinda ögon inför det 

korrumperade tillståndet i majoriteten av de palestinska departementen och inför nationens 

behov av reform”. Vidare förklarar rörelsen att det nu är nödvändigt med ett åtgärdsprogram 

och en nationell plan.68 Om detta har de tidigare nämnda samtalen mellan Hamâs och Yasser 

Arafat handlat. Det har lett till att det tagits fram ett förslag till en nationell plan för ett 

gemensamt temporärt styre på Gazaremsan. Planen innehåller även ett åtgärdsprogram som 

ska bekämpa korruptionen, återuppbygga den förstörda infrastrukturen och förbereda val.69 

 

Kritik kommer inte endast ifrån oppositionella röster som tar tillfället i akt och pekar på 

brister inom styret. I artiklarna framstår PA som sin egen största kritiker. Men man ska inte 

glömma bort att de bakomliggande orsakerna till den politiska delen av krisen är desamma 

som orsakerna bakom de mer våldsamma konflikterna inom Fatah. Bristande reformering 

anges vara en vanlig anledning bakom avskedsansökningarna inom styrelseorganisationen.70 

Premiärminister Quray‘ har länge propagerat för ”rätt man på rätt plats” och han är en av dem 

som kräver en reformering. Liksom då han vände sig till de boende på Gazaremsan, har al-

Quds valt att citera en del av hans uttalande där han vänder sig vädjande till president Arafat.  

Quray’ säger till denne, att det är på tiden att systemet reformeras och att poster tillsätts med 

personer med de rätta kompetenserna. Denna del av premiärministerns deklaration är placerad 

i ett kortare avsnitt med rubriken: ’Asbâb al-’istiqâla (Avskedsansökans anledningar). Därmed 

är det underförstått att korruptionsproblemet och avsaknaden av reformeringar är viktiga 

orsaker till att Quray‘ önskar avgå. Däremot anger tidningen mest uttalat säkerhetskaoset på 

Gazaremsan som den främsta anledningen till hans begäran att lämna sin post.71  

 

Chefen för den allmänna underrättelsen, al-Hindî, är en av de topptjänstemän inom 

säkerhetsorganisationerna som lämnat in en begäran om avsked. Genom den anonyma källan 

ifrån huvudkontoret för underrättelsen anges anledningen bakom denna. Källan inleder med 
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att säga, att det som ”den palestinska gatan” nu bevittnar är resultatet av att det uppstått 

grupperingar.  Dessa saknar legitimitet och rättvisa, och de visar ingen uppriktighet inför bl a 

det politiska ledarskapets reformer och grundandet av en civil palestinsk nation. Det är just 

detta som fått al-Hindî att ansöka om avsked, och han har sedan en tid tillbaka varnat för 

styrets sammanbrott då det saknas disciplin vid/inför (ladâ) institutionerna. Källan meddelar 

även, att al-Hindî är kritisk till några av de nya tillsättningarna inom säkerhetsapparaten, 

eftersom de inte stämmer överens med målet att reformera och förbättra situationen. Men han 

anser också att det finns hopp om att det politiska ledarskapet ska klara av att genomföra 

sanna reformer, rädda den palestinska arenan (al-sâha al-filastîniyya) och fortsätta den enade 

kampen mot den israeliska aggressionen.72 

 

Genom minister Fâris får al-Quds läsare en beskrivning av de brister som bör åtgärdas. Fâris 

är biträdande departementschef för det Lagstiftande rådet, vilket tidigare har arbetat fram ett 

reformförslag. Han beräknar att krisens djup är stort och kombinerar många faktorer. Han är 

kritisk till att det inte vidtagits ansvarsfulla åtgärder för att förhindra krisens utveckling, trots 

att mycket pekat på att läget är allvarligt. De palestinska institutionerna har inte skapat det 

samspel mellan de grundläggande fundamenten som statliga institutioner ska vila på. Istället 

är de improvisatoriskt konstruerade, vilket lett till korruption, som i sin tur lett till att det 

viktiga förtroendet mellan staten och folket gått förlorat. Han fortsätter med att beskriva 

problemen och pekar på att det är nödvändigt att påbörja reformarbetet, som bör bygga på det 

Lagstiftande rådets förslag, eftersom det är en palestinsk önskan. Det är vid detta tillfälle som 

Fâris varnar för att korruption inte får efterträdas av kaos och för att reformen skulle kunna 

leda till en katastrof genom den rådande anarkin. Först och främst är det nödvändigt med en 

reformering av säkerhetsorganisationerna. Vid tiden för hans uttalande har Yasser Arafat 

redan annonserat en sammanslagning av dessa samt en rad uppsägningar och tillsättningar 

inom dem. Detta har inte skapat något lugn på Gazaremsan utan snarare tvärt om förvärrat 

situationen, främst genom protestvågen mot utnämnandet av Mûsa Arafat. Fâris försäkrar här 

att det inte endast kommer att handla om att byta ut personer hur som helst. Det är viktigt att 

de personer som tillsätts på betydelsefulla poster kan accepteras av alla.73  

 

Arbetsminister al-Khâtîb förklarar även han, att säkerhetsorganisationerna behöver 

reformeras. De bör slås samman och deras effektivitet måste utvecklas. De måste även 
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bemyndigas med ansvaret att stärka den positiva kontakten mellan dem och den palestinska 

allmänheten. Vidare betonar han vikten av att byta ut personer i säkerhetsorganisationerna, då 

reformeringen handlar om ökad effektivisering vilket hänger samman med individer. Al-

Khâtîb påminner om att PA tidigare har genomfört reformer på den finansiella nivån och i det 

civila servicesystemet. Men det är först nu som man lyckats ta fram riktiga reformer i det 

exekutiva systemet och på säkerhetssidan.74 Arbetsministern riktar också indirekt en 

uppmaning till dem som begärt avsked från sina tjänster inom PA, när han säger att det är 

viktigt att fortsätta arbetet med att bemöta svårigheterna, och att tanken på avsked inte främjar 

målen, regeringsprogrammet och nationens verksamhet.75 

                                                 
74 ”Krisen…”, al-Quds, sid 35, stycke 21ff. 
75 ”Krisen…”, al-Quds, sid 35, stycke 12f. 
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4. Slutsats 
Mitt arbete har granskat den palestinska dagstidningen al-Quds med utgångspunkt från 

medieteorin för utvecklingsländer med fokus på dess antagande att medier ska fungera som ett 

verktyg för nationell enhet. Detta har gjorts med artikelmaterial hämtat från en tid med inre 

instabilitet, då strävan efter enighet bör ha stått mycket högt upp på den politiska agendan. 

Nationell enhet torde dock även annars vara av stor vikt för den palestinska ledningen med 

anledning av det pågående nationella uppbyggandet och p g a befolkningens geografiska 

splittring. I bakgrundskapitlet 2.1 har det framgått att den palestinska mediemiljön kan 

beskrivas som överensstämmande med flera av de principer som medieteorin för 

utvecklingsländer lägger fram som typiska för mediesystem i stater tillhörande 

utvecklingsvärlden. På grund av bl a den ekonomiska situationen i de palestinska områdena 

har PA kunnat skaffa sig en betydande kontroll över massmediernas innehåll. Det handlar här 

främst om en indirekt kontroll, då den palestinska lagstiftningen formellt sett stödjer 

pressfriheten. Då det gäller al-Quds har PA ett stort inflytande på dess innehåll genom att 

tidningen är beroende av myndigheterna som informationskälla. Anledningen till detta 

grundar sig på PA: s möjlighet att återkalla de licenser som är nödvändiga för massmediernas 

verksamhet, vilket skett i fall där medierna inte följt de officiella linjerna. För att undvika 

kontroverser använder sig därför al-Quds i stor utsträckning av utskicken från PA: s egen 

nyhetsbyrå. Således kan man förvänta sig att al-Quds innehåll till stor del överensstämmer 

med PA: s officiella hållning till en fråga eller händelse. Givetvis påverkas al-Quds, liksom 

andra tidningar i de palestinska områdena, även av andra dagordningar, journalistiska 

arbetsmetoder och annat. Man kan dock ändå dra slutsatsen att PA: s agenda är den 

dominerande faktorn som har inflytande på al-Quds innehåll.  

 

Flera olika tillvägagångssätt är tänkbara vid studier som denna. I min uppsats har jag valt att 

titta på direkta och indirekta uppmaningar till enhet utifrån en uppdelning av de tre 

huvudsakliga ämnesområden som al-Qudsartiklarna handlar om: krisens händelser, kampen 

för självständighet och den nationella utvecklingen. I analysen har det framgått att al-Quds 

tydligt förmedlat ett budskap som uppmanar till lugn, samarbete och enighet. Men har den 

gett svar på de frågor som ställdes i uppsatsens inledningskapitel?  

 

 



 30

Följande är en konklusion av vad analysen kommit fram till.  

 

I avsnitt 3.1 tog jag upp det material som behandlade själva skeendet under krisen. Här 

förekommer de direkt uttalade uppmaningarna till enhet, vilka inkluderar både vädjande om 

sammanhållning och fördömande av det som händer. Vidare ägnade jag avsnittet åt att 

besvara fråga ett som löd: Vem får respektive inte får komma till tals i artiklarna och tyder 

urvalet på ett medvetet val av al-Quds utifrån ett enhetsperspektiv? Det första som kan 

konstateras är att många olika organisationer och personer både i och utanför PA har fått sina 

deklarationer publicerade. Det andra som kan konstateras är att de uttalanden som publicerats 

har likartat innehåll. Vilka slutledningar kan göras utifrån dessa fakta? Jag anser att det är 

möjligt att dra slutsatsen att al-Quds avsiktligt gett olika fraktioner utrymme i tidningen för att 

tydligt markera att krisen är en angelägenhet långt utanför Fatahs gränser, och för att det klart 

ska framgå att majoriteten av de palestinska grupperingarna är överens om att krisen måste få 

ett snabbt slut. För att minska risken att konflikterna förgrenar sig till andra grupper och att 

oroligheterna sprids till Västbanken, bör det även ha varit nödvändigt att de större 

organisationerna fått komma ut med ett meddelande om att de inte ställer sig bakom en sådan 

utveckling. Det skulle förklara varför Hamâs, som med sin storlek har ett betydande 

inflytande, fått en så framträdande plats i artiklarna där rörelsen tydligt värnar om nationell 

enhet. Men det finns även en annan anledning till det breda utbudet av deklarationer. Genom 

att publicera likartade uttalanden ifrån olika organisationer och personer upprepas budskapet 

om enhetens betydelse och nöts på så sätt in.  

 

I analysen har det framgått att det i stort inte förekommer några deklarationer ifrån 

säkerhetsansvariga, trots att det främst är säkerhetsorganisationerna som drabbas av 

våldsamheterna. Det har även framgått att det troligen varit ett medvetet val av tidningen, då 

många av de problem som anses ha orsakat krisen är förknippade med säkerhetsapparaten. 

Detta indikerar ytterligare att al-Quds utgått ifrån ett enhetsperspektiv vid bedömningen av 

vilka deklarationer som ska publiceras. Med andra ord finns det flera tecken på att al-Quds 

avsiktligt har gjort ett urval som ska främja den palestinska enigheten. 

 

I avsnitt 3.2 och 3.3 behandlades två olika ämnesområden, kampen för självständighet 

respektive den nationella utvecklingen, vari många indirekta uppmaningar till palestinsk enhet 

förekommer. Avsnitten ämnade besvara fråga två: Vilka händelser och fenomen som berör 

palestinierna som kollektiv, men som ligger utanför det direkta skeendet under perioden, talas 
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det om i artiklarna, och vilka funktioner har dessa ur ett enhetsperspektiv vid just detta 

tillfälle? Frågan besvaras delvis av själva ämnesområdena då de berör hela den palestinska 

nationen, men inom dem finns specifika teman som bör uppmärksammas, då de har olika 

funktioner i detta sammanhang.  

 

I materialet som handlar om kampen för självständighet förekommer en hel del hänvisningar 

till sådant som är aktuellt vid tiden, såsom Sharons plan på ett israeliskt tillbakadragande ifrån 

Gazaremsan, barriären på Västbanken samt de palestinska förhoppningarna och framgångarna 

i de internationella instanserna. Dessa teman kan ses som påminnelser om vilka frågor 

palestinierna bör fokusera på för tillfället. Dessa frågor kräver att de interna stridigheterna 

läggs åt sidan och att palestinierna sluter sig samman, och därmed utgör de teman där enhet 

indirekt åberopas. Dock riktar sig uppmaningarna här mest till dem inom den politiska sfären. 

För att uppmana till enighet på ett mer allmänt plan innehåller artiklarna även många 

hänvisningar till ockupationens inverkan på det palestinska vardagslivet, med den försämrade 

ekonomiska situationen och de ständiga israeliska aggressionerna. Genom det påminns det om 

att det är ockupationsmakten som är den verkliga fienden, och det betonas att den nationella 

enheten är palestiniernas främsta resurs i kampen mot denne. Det varnas flera gånger för att 

de interna konflikterna gynnar den israeliska ockupationen. I vissa uttalanden antyds det t o m 

att det är Sharonregeringens strategi att skapa och underhålla en palestinsk splittring. Att ta 

upp det kollektiva lidandet som ockupationen orsakar fyller också en annan funktion, det 

förklarar hur krisen över huvud taget har kunnat uppstå. Förklaringsfunktionen kan ses ur två 

synvinklar. Dels framhålls nationell splittring som ett onaturligt tillstånd bland palestinierna, 

dels avlastas PA ifrån en stor del av ansvaret för situationen. 

 

Analysen har dock i avsnitt 3.3 visat att PA i al-Quds långt ifrån framställs som oskyldig till 

krisens uppkomst. Vanligtvis undviker tidningen att publicera kritik mot PA men vid detta 

tillfälle går det knappt att undvika.  Framförallt är korruptionen och bristen på efterfrågade 

reformeringar inom styret en central orsak till krisen, vilket inte minst återspeglas i raden av 

avskedsansökningar och i de kraftiga protesterna mot Mûsa Arafats chefsutnämning. Men 

kritiken fyller även viktiga funktioner utifrån ett enhetsperspektiv. I deklarationerna från 

organisationer utanför PA ställs krav på reformer och ett formande av ett nationellt styre som 

inkluderar alla grupper. Därigenom visar man att samma krav på förändringar som ligger 

bakom våldsamheterna på Gazaremsan, kan ställas och eftersträvas med andra, fredligare 
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metoder. Speciellt Hamâs kan visa upp ett sådant alternativ, då rörelsen nått vissa framgångar 

i sina förhandlingar med president Arafat.  

 

Uttalanden gjorda av tjänstemän inom styrelseorganisationen innehåller även den kritik och 

förslag på vad som bör åtgärdas. Visserligen kan detta vara ett sätt att ta udden av 

oppositionens kritik, men jag anser att de tjänar ytterligare syften. För det första visar det upp 

en medvetenhet om att där finns problem samt att ledningen har handlingskraft och arbetar för 

att dessa ska lösas. För det andra visar man att även den politiska ledningen har en önskan om 

och strävan efter att förbättra styrelseorganisationen. Det effektivaste sättet att nå förändring 

skulle således vara att arbeta med PA, inte emot. 
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