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at revolutie en chaos synoniemen zijn, is al langer 
bekend. De romantische kant van om het even welke 
revolutie wordt trouwens enkel van heel ver gezien 
door personen die het niet aan den lijve moeten 

ondervinden. De bevolking van Cuba betaalt nog altijd voor 
de romantische foto van Che Guevara. Het is in deze denkwij-
ze dat politieke experten de hoop uitspreken dat het Poetin is 
die het bevel gaf om oppositieleider Nemtsov te doden. Voor 
hen betekent het alternatief dat er groeperingen zijn die buiten 
de controle van de staat handelen en waarvan de acties een veel 
groter gevaar vormen dan een dictatoriaal neigend regime.

De Egyptische beslissing om Hamas als terroristische organi-
satie te beschouwen kreeg weinig persaandacht in Europa. De 
reden hiervoor is simpel. De moderne pers herkauwt namelijk 
publicaties van andere bronnen omwille van het gemak en 
de prijs. Daarbij is het voordelig te schrijven wat de lezer wil 
lezen. De persgemeenschap is niet aan het uitbreiden, maar 
aan het krimpen. Dissidente stemmen of echte vrijheid van 
mening wordt door de “onwetende meerderheid” onderdrukt. 
De gedachte dat Israël gruweldaden verricht en dat de plaat-
selijke bevolking een gevecht voert tegen een bezetter verkoopt 
als zoete broodjes. Het is een romantiserende blik op een re-
aliteit, soms gekleurd door linkse idealen, voor anderen door 
politiek-electorale overwegingen en uiteraard soms door diep-
gewortelde antisemitische gevoelens. “De bloed-drinkende 
Jood” uit de middeleeuwen heeft een moderne, zelfs technolo-
gische versie gekregen. Daarbij maakt de angst voor fysieke 
represailles uit het andere kamp elk debat onmogelijk. Het 
debat voor academische boycot van Israël wordt gevoerd door 
intimidatie in Engeland en zelfs door onze universiteiten. 

Men vergeet gemakkelijk dat door de liberalisering van trans-
port, revoluties in onze tijd, zoals epidemieën, veel gemak-
kelijker en sneller ontstaan. Door media aandacht verspreiden 
fundamentalistische en extremistische gedachten zich met de 
snelheid van het internet en in een oogwenk zijn wij hier ge-
confronteerd in onze veilig gewaande straten, met de gruwel 
die wij de avond daarvoor op de televisie zagen. 

D

De Egyptische 
contrarevolutie en het gevecht met het 

oorlogsterrorisme

Van een tv-beeld van een onthoofding in Irak tot een aanslag 
in ons land verloopt zo weinig tijd dat de gemiddelde burger 
nog niet beseft dat dit vanaf nu zijn realiteit is, hier en nu.

Dat terrorisme en aanslagen door velen nog altijd als een 
uiting van frustraties van een onderdrukt volk wordt om-
schreven, heeft veeleer te maken met het feit dat de gruwel van 
deze acties nog altijd als een ver van mijn bed-show worden 
ervaren. Maar de haat die er achter staat alsook de afschuw 
voor Westerse normen en democratie heeft al zoals nevel de 
plaats van heldere lucht in onze steden ingenomen.

Kan de contrarevolutie van de nieuwe Egyptische leider 
het tij doen keren? Het is daar namelijk dat “ground-
zero” zich bevindt en waar eerst en vooral moet opget-
reden worden. De grootste uitdaging van onze tijd is het 
gevecht tegen het radicale Islam en jihadistische soldaten. 
De autoritaire Egyptische president Abdel Fatah el-Sisi heeft 
van dit gevecht zijn prioriteit gemaakt. 

Iedereen weet onmiddellijk wanneer een revolutie begint, maar niemand kan voorspellen wanneer het zal eindigen. 
Het omverwerpen van regimes in het Midden-Oosten heeft de veiligheid van de regio alsook van de wereld niet 

verbeterd, integendeel. Het enige zichtbare resultaat dat uit de chaos van de “Arabische lente” - die trouwens in de 
winter heeft plaatsgevonden- is voortgekomen, is de beweging van de Islamitische Staat in al haar gruwel. 

Abdul Fatah el-Sisi

door A.Z.
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One of the lessons of Pesach is about 
serving people. On Pesach we remem-
ber the greatest liberation in history, 
where G’d intervened directly to free 
an oppressed people. Amongst these 
miraculous events, Moshe, the great 
leader of that time, did something that 
may have seemed insignificant, but has 
within it profound life lessons for us all.
In their final moments before leaving 
Egypt, the Jewish slaves, free for the first 
time in their lives, were given gold and 
silver, and other possessions by their 
Egyptian taskmasters as reparations 
for the years of unpaid slave labor and 
the hardship and suffering endured by 
them. Everybody was enriched – except 
Moshe. The Talmud relates that while 
all of the men, women and children 
were gathering the gold, silver and oth-
er objects as they were leaving Egypt, 
Moshe did not do so. He was busy do-
ing something else. Moshe went to find 
and take Joseph’s body for removal with 
the fleeing slaves, as that generation was 
obliged to do in terms of the promise 
made to Joseph by the children of Israel 
that they would one day take his body 
with them when they left Egypt. That 
responsibility was left to Moshe. The 
Talmud says that while the people were 
attending to their material concerns, 
Moshe was fulfilling his responsibilities. 
He was concerned with his responsi-
bility of leading the people and doing 
his duty. Moshe’s actions have a lesson 
for us all, not just those entrusted with 
positions of leadership. It is the lesson 
of priorities. In life we must give at-
tention, time and effort to doing the 
right thing, from a moral point of view. 
Wealth and physical pleasure are not 
the ultimate purpose of life. They are 
only valuable when dedicated to a high-
er moral calling. When Moshe went 
running through the streets of ancient 
Egypt to fulfill the sacred task of honor-
ing the promise to Joseph, he showed 
us through his actions that we should 
always put duty, care for others and the 
greater good before self-enrichment.
Living with emunah, generosity and 
dedication to a higher cause brings real 

and lasting joy in life.
We all need physical things to live in 
the world, but they should be there for 
a higher purpose and the loftier goal of 
living a good, moral and spiritual life. 
When we devote our lives to the greater 
good we can properly enjoy a fulfilling 
life. G’d provides all of the materialism 
for human benefit, but in the context 
of service and decency, of generosity 
and kindness,  We have a commitment 
to our fellow jews. To carry those who 
need us, to bring them happiness and 
simcha. 
Who better represents the lesson we 
learn from Moshe then the volunteers 
of the Centrale who collect and dis-
tribute for Kimcha De’pischa, literally 
‘Pesach flour’.
This is a term used to describe the ap-
peal launched before Pesach to raise 
funds for the needy people in the com-
munity to provide provisions for them 
for Yom Tov.This custom dates back 
almost two thousand year to the time 
of the Talmud when they used to buy 
wheat and distribute it to the poor and 
needy in order to make flour to bake 
Matzos for Pesach, hence the name 
Mo’os Chitim –money for wheat. The 
custom later developed to purchase and 
distribute the flour itself for the bak-
ing of Matzos, hence the name Kimcha 
De’pischa - flour of Pesach.
This has today developed to a stage 
where we provide not only Matzos 
themselves (and not just flour) but gen-
eral food provision as well. 
While everyone is busy preparing for 
the chag , they are distributing the tse-
daka they carefully collected over the 
last few weeks until the eve of Pesach. 
They take the responsibility for our 
community and make sure, through 
the generosity of the community, that 
everyone that needs help can celebrate 
Pesach with dignity and pride. 
May all the collectors and the tsedaka 
givers see many rewards for their time, 
dedication and generosity.
And for those who were helped this year 
may you merit to be of the givers next 
year.

De reden hiervoor is simpel; het is een 
kwestie van overleven voor zijn regime, 
zijn land en uiteindelijk de rest van de 
wereld.
El-Sisi krijgt navolg in Saoedi-Arabië 
waar de nieuwe Koning, Salman Bin Ab-
dulaziz hem persoonlijk voor zijn vlieg-
tuig kwam groeten; een uitzonderlijke 
uiting van respect. 
El-Sisi wachtte geen ogenblik om met 
bombardementen de moord in Libië 
op 21 christelijke Egyptische Kopten te 
wreken en deze daad werd wereldwijd 
opgemerkt.
Niet enkel Arabische leiders tonen be-
wondering voor het hard optreden van 
de Egyptische president tegen terroris-
tische organisaties zoals de Hamas. Avi 
Issacharoff schrikte niet terug el-Sisi 
in de Times of Israël met Churchill te 
vergelijken. Maar velen twijfelen of el-
Sisi de leider wordt van een Arabische 
coalitie tegen extremistisch geweld. Zijn 
doelstellingen en acties hebben tot nu 
toe een vrij lokaal karakter. 

El-Sisi staat niet bekend als anti-islamist. 
Hij is anti-Moslim Broederschap. Hij 
weet dat dit de enige macht is die de 
positie van het Egyptisch leger bedreigt. 
Zelfbelang en overlevingsinstinct zijn de 
drijfveren hier. Persoonlijke belangen 
vormen misschien de beste motivatie en 
leiders uit Riyadh, Jerusalem en zelfs het 
Westen zien el-Sisi als een mogelijke bar-
rière tegen het grootste gevaar sinds de 
Tweede Wereldoorlog. 
Misschien zullen gelijkaardige belan-
gen ook andere landen in het Midden-
Oosten motiveren om op te treden tegen 
wat enkel als “oorlogsterrorisme” om-
schreven kan worden gezien de omvang 
en de gebruikte middelen. 

Optimisme is wel niet op zijn plaats 
hier. Westerse reacties blijven beperkt en 
de interne verdeeldheid in de Arabische 
wereld maakt een effectieve coalitie on-
mogelijk zolang de politieke Islam verder 
gepropageerd wordt, voornamelijk in de 
landen die de gevolgen hiervan zelf wil-
len tegenhouden. 

Rabbi Akiva Zafir

Pesach kasher vesameach!


