Hamas is betere vredespartner dan PLO
» Leo Kwarten

O

nlangs maakte de politieke
leider van Hamas, Khaled
Meshal, zijn voorwaarden
voor vrede bekend. ‘Als Israël
belooft zich terug te trekken uit Westoever en Oost-Jeruzalem, het Palestijnse
recht op terugkeer inwilligt, de bouw
van joodse nederzettingen stopzet en het
Palestijnse recht op zelfbeschikking
erkent’, somde hij op, ‘dan is Hamas
bereid tot een serieuze stap.’ Daarmee
doelde hij op een twee-statenoplossing,
waarbij Israël wordt erkend.
Cynici schoten Meshals voorwaarden
meteen af. Geef de Palestijnen die in
1948 op de vlucht sloegen het recht
terug te keren naar Haifa en Tel Aviv en
de joodse staat zal in demografisch
opzicht niet meer bestaan. Ofwel, Hamas
streeft nog altijd de vernietiging van
Israël na. Maar wie de voorwaarden
goed leest, ziet bijna letterlijk de voorwaarden die de PLO 25 jaar geleden aan
een vredesakkoord met Israël stelde. En
die leidden tot de Oslo-akkoorden.
Westerse regeringen geloven echter

niet dat Hamas net zo’n ontwikkeling
kan doormaken als de PLO, van militante
bevrijdingsbeweging naar vredespartner. Evenmin geloven ze dat de Palestijnen op 25 januari massaal op Hamas
stemden omdat ze fatsoenlijk bestuur en
vrede wensten. En dus krijgen de stemmers straf. Volgens de New York Times
werken de VS en Israël aan een strategie
om de Palestijnse Autoriteit financieel

Hamas is wél in staat
de aanslagen te stoppen
droog te leggen via de Veiligheidsraad.
Europa houdt een slag om de arm,
maar ook hier heerst smetvrees. Zo wil
minister Bot niet samenwerken met de
islamisten zolang zij de vernietiging van
Israël niet afzweren. Die voorwaarde is
merkwaardig. Israël heeft Hamas ook
nooit erkend. Waarom moet Hamas de
eerste stap zetten? Dit is een onderwerp
waarover onderhandeld moet worden.
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Bot wil ook dat Hamas het terrorisme
afzweert. Feit is dat Hamas al een jaar
geen aanslagen heeft gepleegd in Israël.
Hamas heeft gekozen voor de politieke
weg om zijn doelen te bereiken — uit
opportunisme, maar so what? Nog
steeds duidt het Westen aanslagen op
Israëlische soldaten in de bezette gebieden als terrorisme. Terwijl het gaat om
verzet tegen een illegale bezetting.
Een diplomatieke boycot of het financieel afknijpen van de Palestijnse regering is een heilloze weg. Dan kunnen
Iran en Saudi-Arabië hun invloed in
bezet gebied fors uitbreiden, ten koste
van de toch al beperkte Europese invloed
op het vredesproces. De Russen hebben
Hamas inmiddels uitgenodigd. Die
begrijpen dat je verder komt met Realpolitik dan met dubbelhartige principes.
Nee, het Westen kan maar beter wennen aan Hamas. En Israël kan beter zijn
voordeel doen met de islamisten dan een
democratisch gekozen regering ondermijnen. Hamas kan wel eens een standvastiger vredespartner blijken dan de
versleten Abu’s van de PLO, die het
nationaal belang nooit hebben kunnen
loskoppelen van corruptie en partijgekonkel. Hamas is een gedisciplineerde

beweging. De islamisten hebben een grotere invloed op de straat dan de PLO. Ze
luisteren beter, en wat ze horen is een
hunkering naar stopzetting van geweld.
Maak je geen illusie over Hamas. De
islamisten drijven de joden het liefst de
zee in. Ze zijn echter ook pragmatisch.
De prioriteit van Hamas is de islamisering van de samenleving en niet de vernietiging van Israël. Dit pragmatisme
delen de islamisten met de Israëlische
regering.
Kandidaat-premier
Ehud
Olmert predikt niet langer de Groot-Israël-gedachte, maar wil terugtrekken uit
Palestijns gebied en meer veiligheid.
Zo zal de ‘hudna’, het langdurige
bestand met Israël dat Hamas nastreeft,
effectiever blijken dan de valse beloften
van de PLO afgelopen jaren aan Israël. In
tegenstelling tot de PLO is Hamas wél bij
machte de aanslagen te stoppen.
Ideaal is zo’n bestand niet. Definitieve
vrede is veel beter. Maar de Israëlische
en Palestijnse burgers zullen er hoogstwaarschijnlijk meer aan hebben dan aan
de met klaroengeschal omlijste vredesceremoniën van de afgelopen jaren.
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