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Vrede zal moeten leiden
tot keiharde garanties
voor een veilig Israël
Hoewel de verwachtingen niet hoog gespannen zijn en de obstakels enorm, kan uit een vrede
tussen Israël en de Palestijnen een economische grootmacht opbloeien in de regio. Maar dat kan
alleen als de veiligheid van Israël als staat voor het Joodse volk door de internationale gemeenschap wordt gegarandeerd.

T

erwijl de hele wereld de ogen vooral heeft
gericht op de monsterlijke burgeroorlog in
Syrië en de politieke vrijage met Iran, pendelt de Amerikaanse minister van Buitenlandse
Zaken John Kerry onvermoeibaar tussen
Israëlische en Palestijnse politieke leiders om het
vredesproces nieuw leven in te blazen. De verwachtingen over de vredesbesprekingen tussen
Israël en de Palestijnse Autoriteit zijn niet hoog
gespannen. Ondanks positieve uitspraken van
zowel Netanyahu als Abbas eind januari jl. op de
jaarlijkse conferentie van het Institute for National
Security Studies, lijkt het ‘raamwerk’ waar Kerry
aan werkt, voorlopig het best haalbare resultaat.
Zelfs in een lovend artikel in de Washington Post
verdiende Kerry niet meer dan de bijnaam “meester van de interim deal”.1
Maar een vrede tussen deze oude vijanden zou
kunnen betekenen dat er een economisch blok
in deze chaotische regio zou kunnen ontstaan,
waar de hele wereld profijt van zou hebben – de
regio zelf niet in de laatste plaats.2 Uriel Sinai berekende in de New Yorker de cumulatieve kosten
van het conflict tussen 2001 en 2010, alleen al
voor Israël, op $ 25.513 BBP per hoofd van de
bevolking.3
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De wereldgemeenschap lijkt echter moe van het
conflict, dat met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid het meest complexe conflict ter
wereld mag worden genoemd. Na hooggespan-

nen verwachtingen van Camp David II in 2000, de
Taba Conferentie in 2001 en het Plan-Olmert uit
2008, die uiteindelijk op niets uitliepen, durft de
wereld niet meer optimistisch te zijn en worden
nu al sancties in stelling gebracht, die vooral en
waarschijnlijk zelfs alleen Israël zullen treffen, als
om wat voor reden dan ook de besprekingen mislukken.
Naar wat er precies achter de gesloten deuren
gebeurt, is het alleen maar gissen. Waarom, bijvoorbeeld, is er besloten het doorbouwen van de
nederzettingen in te ruilen voor de vrijlating van
langdurige Palestijnse gevangenen, waarvan velen met het bloed van onschuldige Israëlische
burgers aan hun handen? Was het niet veel logischer geweest de Israëli’s te dwingen tot een
bouwstop, in ieder geval op de Westbank, en de
echte Palestijnse terroristen te laten zitten waar
ze zaten?
Waarom ook het wiel helemaal opnieuw uitvinden, terwijl alle partijen al in grote lijnen weten
waar zo’n vredesakkoord op neer zou komen?
Misschien was het idee van de Israëlische analist Ben Dror Yemini, zoals hij dat op 4 juni 2013
tijdens een CIDI-bijeenkomst in Amsterdam verwoordde, zo gek nog niet: leg een goed doordacht plan neer bij beide partijen en zeg: take it
or leave it, waarna beide partijen wellicht hier en
daar nog wat wensen zouden kunnen uitruilen en
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een definitief plan in werking zou kunnen worden
gesteld.
Daarnaast zitten beide partijen, zowel van
Israëlische als van Palestijnse kant, met een groot
deel van de bevolking dat cynisch is geworden en
is gepolariseerd. Van Israëlische zijde zijn er de
kolonisten, die zich beroepen op het feit dat hun
‘Judea en Samaria’ het hart vormt van het Joodse
land van hun voorvaderen, waarvan ze al eerder in
de recente geschiedenis, namelijk in 1948 tijdens
de vorming van de staat Israël, zijn verdreven. En
een significant deel van de Palestijnen wil nog
altijd dat heel Israël verdwijnt.4 Maar al daalt het
vertrouwen dat er een twee-statenoplossing bereikt kan worden, uit peilingen blijkt nog altijd dat
een merendeel, in ieder geval de Israëli’s, daadwerkelijk vrede wil. Zoals wel eerder gezegd: dit
is niet een conflict tussen Israëli’s en Palestijnen,
dit is een conflict tussen degenen die wél en degenen die geen vrede willen. De mooiste vergelijking die met dit conflict valt te maken, komt van
de Israëlische schrijver Amos Oz in zijn boek How
to Cure a Fanatic.5 Daarin vergelijkt hij het conflict
met een zeer pijnlijke scheiding na een huwelijk in
gemeenschap van goederen, en met de verdeling
van een appartement dat al tijdens het huwelijk
veel te klein was.
Het probleem van de nederzettingen
Als grootste, zo niet hét obstakel voor die vrede, wordt de aanwezigheid van de nederzettingen op de Westbank gezien. En zeker, het is van
Israëlische zijde het grootste struikelblok. Maar
Israël heeft eerder al aangetoond dat het heel ver
wil gaan voor vrede, getuige de terugtrekking uit
de Sinai vanaf 1980 en de unilaterale ontruiming
van Gaza, door niemand minder dan voormalig
havik Ariel Sharon, in 2005. Die laatste, moedige
stap pakte na het oorspronkelijke optimisme dat
er nu een kans was om opnieuw te kijken naar
een alomvattend vredesakkoord, beroerd uit, omdat Israël nog geen twee jaar later werd geconfronteerd met een democratisch aan de macht
gekomen Hamas-regering, die niet veel later de
Fatah-krachten in Gaza vakkundig uitschakelde.
Sindsdien heerst er in Gaza een dictatuur, onder
een internationaal als terroristische organisatie
bestempelde leiding, en vrijwel dagelijks worden
raketten op Israël afgevuurd. Gebeurtenissen die
zelfs in Israël het dagelijks nieuws al lang niet
meer halen.
Hoe zit het met de eventuele ontruiming van de
nederzettingen op de Westbank? De consensus
in Israël is dat de terugtrekking uit Gaza in vergelij-
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king daarmee kinderspel was. Allereerst heeft op
Gaza nooit een Joods/Israëlische claim gelegen.
Aanvaarding van bestuur over Gaza was de
grootste aderlating die Israël deed
voor het vredesverdrag met
Egypte, dat onder geen
beding verantwoordelijk wilde zijn
voor dit gebied.
Ten
tweede
praten we op
de Westbank
over heel andere aantallen.
In Gaza ging
het om achtduizend kolonisten,
op de Westbank
om honderdduizenden. Ontmanteling van
de nederzettingen zal
dan ook gefaseerd moeten
plaatsvinden.

Dit is niet een
conflict tussen
Israëli’s en Palestijnen,
maar een conflict tussen
degenen die wél en
degenen die geen
vrede willen

Maar zijn de nederzettingen het grootste obstakel voor vrede? Dat is nog maar zeer de vraag.
Veel van de grootste Israëlische bevolkingscentra op de Westbank liggen vlak langs de groene
lijn van 1967. In voorgaande vredesplannen is al
tot in detail uitgewerkt hoe die centra bij Israël
zouden kunnen worden gevoegd, en hoe die oppervlakten door middel van landruil zouden kunnen worden gecompenseerd.6 Wat dat aangaat,
moeten we ook even kijken naar de aankondigingen van de Israëlische regering voor weer de
bouw van zoveel woningen in de nederzettingen.
Aankondigingen die in deze fase overigens zeer
ongewenst zijn, laat daar geen twijfel over bestaan. Maar bouw binnen die nederzettingen die
bij een vredesakkoord toch bij Israël zouden worden gevoegd, heeft geen enkele consequentie
voor het vredesproces. We spreken immers in de
meeste gevallen niet van uitbreiding.
Veel schadelijker is het ‘spelen’ dat de Israëlische
regering doet met de bebouwing van het zogenaamde gebied E1, dat tussen Jeruzalem
en de grote nederzetting Ma’ale Adumim ligt.
Bebouwing van dat gebied zou inhouden dat een
toekomstige Palestijnse staat op de Westbank
vrijwel in tweeën zou worden gesplitst, en dat is
onaanvaardbaar. Gelukkig liggen die plannen in
de ijskast.
Na de voorgenomen landruil blijft een aantal nederzettingen over die daadwerkelijk zullen moeten worden ontruimd. Daarbij is ook de vraag of
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het denkbaar is dat de leiders van een Palestijnse
staat zouden kunnen leven met een Joodse minderheid binnen hun grenzen. Zoals we weten leven in Israël volgens het Israel Central Bureau of
Statistics zo’n 1,4 miljoen Israëlische Arabieren
met stemrecht en recht op bescherming van het
Israëlische rechtssysteem: een significante minderheid van zo’n 20%. Zou het denkbaar zijn dat
die paar Joden, die zo hechten aan het land van
hun voorvaderen zoals bijvoorbeeld in Sichem,
daar zouden kunnen blijven wonen en deel zouden kunnen gaan uitmaken van een Palestijnse
economie zoals de Arabische bevolking in Israël
dat nu doet? Ja, het probleem van de nederzettingen is een groot probleem, maar niet onoplosbaar.
Terugkeer van alle vluchtelingen uit 1948 en
daarna
Er zijn twee veel grotere uitdagingen voor Kerry
en de zijnen. Dat is het veilig stellen van Israël
wanneer de Westbank-buffer eenmaal is prijsgegeven, en het recht op terugkeer van alle vluchtelingen uit 1948 en daarna, alsmede hun nakomelingen, waar de Palestijnen met man en macht
aan vasthouden. Israël dankt zijn bestaansrecht
aan het feit dat de wereldgemeenschap heeft ingestemd met een thuisland voor het Joodse volk,
divers als het is. Het karakter van Israël moet
Joods zijn en blijven. Met Abel Herzberg ben ik
van mening dat zonder Israël iedere Jood een
ongedekte cheque is.7 Die uitgangspositie maakt
ook in één klap duidelijk waarom een tweestatenoplossing de enige oplossing is, als het
Joodse volk recht wil houden op zo’n
eigen staat. Utopische denkbeelden van één gemeenschappelijke staat van
Gaza tot het Meer
van Galilea en
van Eilat tot
Jericho,
zouden simpelweg
door de demografische ontwikkeling leiden
tot een Arabische
staat, met een grote
Joodse minderheid.
Het Joodse karakter van
zo’n
gemeenschappelijk
‘Israstine’ zou binnen de kortste keren verdwijnen en het is maar
zeer de vraag of de Joden dan nog veilig zouden
zijn in eigen land.

Tot nu toe heeft geen van de Palestijnse leiders,
van Arafat tot Abu Mazen, het recht of, beter gezegd, de eis op terugkeer opgegeven. Als voor
Palestijnse vluchtelingen dezelfde definitie zou
worden aangehouden als voor alle andere vluchtelingen op de wereld, dan zou het alleen gaan
om de groep die zelf fysiek uit een gebied is gevlucht. Bij de Palestijnen is dat een ander verhaal.
De UNWRA, de VN-organisatie die zich toelegt
op het ondersteunen van Palestijnse vluchtelingen, houdt een totaal andere definitie aan. Niet
alleen de daadwerkelijke vluchtelingen, van wie
er nog enkele tienduizenden leven, worden als
zodanig aangemerkt, maar ook hun kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Daarmee heeft de UNWRA een gedrocht ontwikkeld, waardoor het vluchtelingenprobleem,
in tegenstelling tot alle andere, niet met de tijd
afneemt, maar groeit. Een Palestijns kind dat nu
wordt geboren in Jenin, waarvan de grootmoeder
uit Haifa kwam, wordt gekenmerkt als vluchteling. Dat betekent dat het onherroepelijk aan het
UNRWA-infuus komt te hangen, een organisatie die jaarlijks mag rekenen op 13 miljard euro.
Ter vergelijking: de UNHCR, die verantwoordelijk is voor alle andere vluchtelingen op de wereld, heeft een jaarlijks budget van 33 miljard.8
Officieel mag zo’n kind, als het eenmaal de volwassenheid bereikt, niet eens meewerken aan de
Palestijnse economie. Aangezien Israël, in tegenstelling tot de buurlanden, een democratie is met
slechts zo’n zes miljoen Joodse en bijna 1,4 miljoen Arabische burgers, zal een migratie van het
grote aantal Palestijnen dat wordt aangemerkt als vluchteling in Gaza
en de Westbank naar Israël
binnen de groene lijn van ’67,
hetzelfde resultaat hebben als
een één-statenoplossing: een
demografische vernietiging van
de Joodse staat. Compensatie
behoort uiteraard wel tot de mogelijkheden. Maar dan moet de
(Arabische) wereld ook tussen de
500.000 en 700.000 Joodse vluchtelingen compenseren die moesten
verdwijnen uit de Arabische wereld,
met achterlating van alles, na de oprichting van de staat Israël.

Het probleem
van de nederzettingen is een groot
probleem, maar
niet onoplosbaar
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Daarom ook zal een vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen niet alleen een
Israëlisch-Palestijns akkoord moeten worden,
maar een Israëlisch-Arabisch akkoord. En dat
is niet de enige reden waarom er gezocht moet
worden naar een regionale oplossing, waar de
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wereldgemeenschap borg voor zal moeten staan.
Een zeer zwak punt in de huidige onderhandelingen is dat het mandaat van Abbas zeer beperkt
is. Als Fatah-leider wordt hij geminacht door
Hamas. In zowel Gaza als op de Westbank hebben al in geen jaren verkiezingen plaatsgevonden. Er heerst heel veel onvrede ten opzichte van
de Palestijnse Autoriteit op de Westbank en begin februari gingen zelfs aanhangers van Hamas
en de Islamitische Jihad op klaarlichte dag, en
openlijk, de straat op.9 Het is niet ondenkbaar dat
drie maanden na het afsluiten van een vredesakkoord de kersverse Palestijnse staat zou worden
overgenomen door extreme Palestijnse partijen,
die hun raketten zullen richten op bijvoorbeeld
Netanya, waar Israël op zijn smalst is, namelijk
16 kilometer – net drie keer de Haagse Laan van
Meerdervoort.

Wantrouwen van Palestijnse zijde is begrijpelijk,
wantrouwen van Israëlische zijde, getuige de geschiedenis, nog veel begrijpelijker. Daarom zal de
gehele internationale gemeenschap borg moeten
staan, mocht een vrede tot stand komen. Die zal
ook daadwerkelijk keiharde consequenties moeten trekken, mocht bovenstaand, niet ondenkbaar scenario realiteit worden. En dan hebben we
het nog niet over de dreiging uit andere Arabische
landen, waar groeperingen als ISIS er geen twijfel over laten bestaan dat hun uiteindelijk doel de
‘bevrijding’ van Jeruzalem is.10 De internationale
gemeenschap zal zonder uitzondering, unaniem
en consequent garant moeten staan voor het
voortbestaan van Israël als staat voor het Joodse
volk. En de grote vraag is: kan Israël daarop vertrouwen?
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