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PALESTIJNEN BEZOEKEN TSJECHOSLOWAKIJE

In de tweede week van maart verbleef een tweetal Palestijnse delegaties in

Praag. De ene delegatie, die door PLO-veiligheidschef werd

geleid, sprak vooral met Tsjechoslowaakse veiligheidsfunctionarissen,

de andere - een delegatie van het PFLP - voerde met name politiek overleg.

Terwijl over de activiteiten van vrijwel niets werd medegedeeld,

ongetwijfeld wegens de delicate aard van de besproken onderwerpen, werd

aan het bezoek van de door geleide PFLP-delegatie vrij veel

publiciteit gegeven. Dit laatste is temeer opvallend als bedacht wordt dat

het PFLP de belangrijkste representant is van de radicale vleugel binnen

het Palestijnse kamp. Deze publiciteit kan best bedoeld zijn als een hint

aan het adres van PLO-leider om niet te ver te gaan in zijn huidige

diplomatieke activiteiten.



PALESTIJNEN BEZOEKEN TSJECHOSLOWAKIJE

Van 7 tot 10 maart j.l. bracht de Palestijnse leider (alias

Ü een bezoek aan Praag. is lid van het Centrale Comité van

de verzetsbeweging Al Fatah en hoofd van het Verenigd Veiligheidsapparaat

van de overkoepelende Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO. In de pers

wordt hij veelal de tweede man na PLO- en Al Fatah- voorzitter

genoemd, waarbij er ook nogal eens op wordt gewezen, dat er sprake

zou zijn van een zekere rivaliteit tussen deze beide Palestijnse leiders.

Naar verluidt zou over een dusdanige aanhang beschikken, dat hij bij

zijn activiteiten in ieder geval niet altijd rekening behoeft te houden met

de opvattingen van .

In het begin van de jaren zeventig was een van de belangrijkste leiders

van de uit Al Fatah-leden bestaande groep Palestijnen, die toen onder de naam

Zwarte September Organisatie (BSO) een groot aantal terreurdaden pleegde in

het Midden-Oosten en West- Europa (ook in Nederland). Van tijd tot tijd

circuleren er geruchten dat deze groep nog steeds bestaat en zelfs met de

gedachte zou spelen opnieuw actief te worden.

Op de dag van aankomst werd de in de Ts jechoslowaakse berichtgeving als

Al Fatah-leider omschreven ontvangen op het in Praag gevestigde hoofd

kantoor van de Internationale Unie van Studenten (IUS), de communistische

mantelorganisatie voor studentenverenigingen, waarbij overigens ook de

Algemene Unie van Palestijnse Studenten (GUPS) is aangesloten.

Aldaar voerde hij allereerst overleg met de Tsjechoslowaakse voorzitter van

de IUS, . Tijdens dat onderhoud overhandigde de lUS-leider

aan zijn bezoeker de slotdocumenten van de eind januarai in Athene gehouden

"Internationale Conferentie voor Solidariteit met het Volk en de Studenten

van Libanon en Palestina") *)

*) De conferentie vond plaats op 21 en 22 januari 1983 en was georganiseerd
door de IUS in samenwerking met de Nationale Unie van Griekse Studenten.
Er waren 100 deelnemende delegaties uit 6k landen in Europa, Azië, Afrika
en Latjjns Amerika. In de slotverklaring werd o.a. gesteld dat :
- De politiek van de VS en Israël het belangrijkste obstakel vormt op de
weg naar vrede in het Midden-Oosten en een gevaar voor de wereldvrede
betekent 5

- De door de USSR en de andere socialistische staten inzake het Midden-
Oosten gevoerde politiek constructief is en daarom lof verdient;

- De naties, die de Israëlische agressie bestrijden, gesteund dienen te
worden.
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Vervolgens hield een rede voor het secretariaat van de IUS, waarin hij

herinnerde aan de Palestijnse verwerping van het plan-' omdat het de

nationale rechten van het Palestijnse volk niet eens vermeldt, terwijl de

Palestijnen juist strijden voor de erkenning van die rechten. Ook memoreerde

hij dat de Palestijnse Nationale Raad (PNC) tijdens zijn laatste zitting

in Algiers op 1^-22 februari j.l. de noodzaak had benadrukt van een opvoering

van de politieke en militaire strijd voor de verwezenlijking van de onvervreemd

bare Palestijnse rechten en dat de Raad in dat verband had beklemtoond dat

de banden met de Arabische nationale bevrijdingsbewegingen verstevigd dienden

te worden met het oog op de gezamenlijke strijd tegen het imperialisme en het

Zionisme.

Overleg_met Tsjechoslowaakse_functionarissen

De volgende dag hield besprekingen met een Tsjechoslowaakse delegatie,

die onder leiding stond van de minister van Binnenlandse Zaken, ,

die overigens tevens lid is van het CC van de CP-Tsjechoslowakije (CPTsj).

Tijdens dit vrij langdurig onderhoud werd gesproken over 'politieke ontwikke-

lingen en bilaterale relaties!.

Op 9 maart werd vervolgens ontvangen door , die in Tsjecho-

slowaakse persberichten werd omschreven als "hoofd van een afdeling van het

CC/CPTsj". In werkelijkheid is lid van het CC/CPTsj en hoofd van de

CC-afdeling voor admiaistratirv* organen, welke afdeling o.a. leiding geeft

aan en verantwoordelijk is voor de activiteiten van het veiligheids- en

politieapparaat. Als zodanig is de meerdere van de minister van

Binnenlandse Zaken. Het onderhoud tussen en werd bijgewoond

door minister en door de PLO-vertegenwoordiger in Praag,

Alhoewel de Tsjechoslowaakse persberichten in het midden laten waarover preci<

gesproken is, spreekt het feit dat in die berichten alleen wordt aan-

geduid als "hoofd van het Verenigd Veiligheidsapparaat van de PLO" duidelijke

taal : kennelijk is overlegd over Tsjechoslowaakse steun aan dit apparaat,

dat niet alleen als veiligheidsdienst van de PLO optreedt, maar ook in staat

geacht moet worden tot terroristische activiteiten.

Een_kanttekening

Na afloop van het bezoek aan Praag werd geen communiqué uitgegeven, terwijl

de Tsjechoslowaakse media in de berichten over de beraadslagingen van

met en ook niet meldden of er overeenstemming was bereikt

inzake de besproken zaken. Deze magere berichtgeving is temeer opvallend
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omdat wel uitgebreid verslag was gedaan van 's bezoek aan de IUS. Het is

echter niet onaannemelijk, dat de aard van het besprokene met zich meebracht

dat publieke verklaringen maar beter achterwege konden blijven»

in Praag

Op 7 maart arriveerde in Tsjechoslowakije ook een door secretaris-generaal

geleide delegatie van het radicale Volksfront voor de

Bevrijding van Palestina (PFLP). Deze bezoekers werden op het vliegveld

verwelkomd door , een dar plaatsvervangende hoofden van de

CC/CPTsj-afdeling voor internationale zaken.

De dag na zijn aankomst bezocht lUS-voorzitter , die ook hem

de slotdocumenten van de solidariteitsconferentie in Athene overhandigde.

Vervolgens werd op 9 maart ontvangen door , presidiumlid

en secretaris buitenland/ideologie van het CC/CPTsj. In een na afloop van het

gesprek uitgegeven persverklaring werd o.a. Israël veroordeeld en het plan-

gediskwalificeerd. Aangaande het plan- en het plan-Fez werd

opgemerkt dat deze "in principe identiek zijn" *).

Dezelfde dag werden en de in zijn gezelschap zijnde

ontvangen door in diens functie van voorzitter van de overkoepelei

de organisatie van Tsjechoslowaakse vriendschapsverenigingen **). werd

bij die gelegenheid aangeduid als voorzitter van de Palestijns - Tsjechoslo-

waakse Vriendschapsvereniging ***. stelde zijn bezoekers op de hoogte

van het besluit om binnen het Arabische Comité van de door hem geleide orga-

nisatie een Palestijnse Sectie op te richten» Het is overigens aannemelijk da

er een samenhang bestaat tussen dit besluit en het feit dat de Tsjechoslowaak,

*) Toen de secretaris-generaal van het eveneens radicale Democratisch Front
voor de Bevrijding van Palestina (DFLP), , op 31 januari j»le

. had bezocht werd in het perscommuniqué gezegd dat het plan-
en het plan- Fez "substantieel gelijk zijn".

een
**] is sedert augustus 1968 (toen de Praagse lente/gewelddadig einde

vond) lid van het CC/CPTsj. Voorts is hij voorzitter van de federale
parlementscommissie voor buitenlandse zaken.

***) behoort al jaren tot de PFLP-top en leidt de PFLP-afdeling voor
externe relaties. Hij is voorts namens het PFLP lid van het CC/PLO.
Bekend is dat hij in ieder geval in het verleden betrokken is geweest
bij terroristische activiteiten van het PFLP.



minister van Buitenlandse Zaken op 1? maart aan de PLO-vertegenwoordiging

in Praag liet weten dat daaraan diplomatieke status was toegekend.

Tijdens het verblijf in Praag, dat tot 14 maart duurde, ontmoette de PFLP-

delegatie voorts , de voorzitter van het Tsjechsolowaakse Comité

voor Solidariteit met Afro-Aziatische Naties *), met wie werd gesproken over

de verdere uitbouw van de activiteiten van de Tsjechoslowaaks-Palestijnse

Vriendschapsvereniging.

Publiciteit

Het bezoek van werd met aanmerkelijk meer publiciteit omgeven dan

het bezoek van . Niet alleen werd er na afloop van het overleg met

een persverklaring uitgegeven, maar ook gaf op 10 maart een

persconferentie, terwijl de Tsjechoslowaakse televisie diezelfde dag een

interview met hem uitzond, hetgeen radio Praag een dag later ook deed.

In het televisie-gesprek verklaarde o.m. dat de PNC in Algiers het

plan- duidelijk had verworpen, terwijl hij voor de radio o.a. zei dat

de PNC weliswaar had uitgesproken dat er sprake was van speciale banden tusser

Jordanië en de Palestijnen, maar daaraan direct had toegevoegd dat deze niet

verder ontwikkelt zonden mogen worden als dat ten koste zou gaan van de vesti-

ging van een onafhankelijke Palestijnse staat.

* ) is lid van het presidium van het CC van het Tsjechoslowaakse
Nationale Front, de alle politieke en maatschappelijke groeperingen
overkoepelende organisatie die de leidende rol van de CPTsj erkent.


