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EN ONTKENNEN OPNIEUW BESTAANSRECHT ISRAËL

Op 30 maart 1976 werd door Israëlische Arabieren (dat zijn de Palestijnen

die binnen de grenzen van het Israël van voor de zesdaagse oorlog in juni

196? wonen) in Nazareth fel geprotesteerd tegen de onteigening door Israël

van in Arabische handen zijnde grond in Galilea. Uiteindelijk kwam het tot

hevige botsingen met Israëlische veiligheidstroepen, waarbij zes Arabieren

om het leven kwamen, terwijl ruim dertig verwondingen opliepen.

Sindsdien organiseren de Israëlische Arabieren in Galilea en de Palestijnen

op de Westbank jaarlijks de 'Dag van het Land1, een herdenking van het ge-

beuren in 1976. Ook de Palestijnen in de diaspora laten deze dag niet onge-

merkt voorbijgaan : overal in de wereld organiseren zij dan herdenkings-

en solidariteitsbijeenkomsten. De toespraken - ook dit jaar weer bij deze

gelegenheid gehouden - plegen in het teken te staan van de solidariteit met

de Israëlische Arabieren, waarbij veelal met name wordt gememoreerd dat zij

wel degelijk behoren tot het voor zijn bevrijding strijdende Palestijnse

volk. Zo blijkt men van die zijde toch steeds nog te willen vasthouden aan

de in het Palestijnse Nationale Handvest geformuleerde lange termijn doel-

stellingen van de Palestijnse vrijheidsstrijd, die uiteindelijk geen ruimte

laten voor een staat Iqraël. Dat lijkt weinig hoopgevend voor de huidige

intensieve pogingen het Israëlisch-Arabisch/Palestijns conflict langs diplo-

matieke, niet- gewelddadige weg op te lossen.
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EN ONTKENNEN OPNIEUW BESTAANSRECHT ISRAËL

Zoals gebruikelijk werd op de 'Dag van het Land' ook dit jaar in Damascus

een massa-bijeenkomst belegd. De voornaamste gast vas de onverwacht op

30 maart in de Syrische hoofdstad gearriveerde PLO-voorzitter,

Indicatief voor de nog steeds verre van normale verstandhouding tussen de

Syrische leidejs en was niet alleen dat president de PLO-leider

ook nu geen belet gaf, maar ook dat 'Radio Damascus1 slechts berichtte dat

"de voorzitter van het PLO-Executief Comité" de herdenking bijwoonde, zonder

daarbij zijn naam te noemen .

De plotselinge komst van leidde ertoe dat de oorspronkelijk aange-

kondigde rede door de secretaris-generaal van het radicale PFLP kwam te

vervallen : stond zijn plaats gaarne af aan de PLO-voorzitter,

aldus een mededeling van de laatste. Pikant was dat hierdoor de geleg«

heid kreeg om zich aan de vooravond van zijn als cruciaal omschreven bezoek

aan Jordanië" in het openbaar te laten horen in Damascus, het bolwerk van zijl

critici.

De toespraak van '

In zijn rede stond allereerst uitvoerig stil bij wat hij noemde de

onverbrekelijke band die bestaat tussen heel het Palestijnse volk en heel

Palestina. Ons land, aldus de PLO-voorzitter, heeft in de loop der geschie-

denis verschillende bezetters gehad, maar die zijn allemaal verdwenen :

zo zal het de "Zionisten" ook vergaan. "Het Palestijnse volk en de Arabische

natie zijn vastbesloten het pad van de revolutie te blijven volgen totdat

Palestina is bevrijd". Het land, het volk, de PLO en de revolutie zijn één,

sterker nog, na de heldhaftige strijd rond Beirut is de PLO de offici'êle

woordvoerder van alle Arabische volksmassa's, zo vervolgde de spreker, en

" , en hun agenten in de regio" dienen dit goed te beseffen.

Ten aanzien van het vredesinitiatief van de Amerikaanse president wees

er nadrukkelijk op dat hij altijd heeft gezegd, dat de Palestijnse

kwestie alleen opgelost kan worden met het geweer in de hand : "Iedere

overeenkomst in dit gebied komt uit de loop van een geweer". De spreker voegi



- 3 -

hieraan nog toe dat hij dit nog zeer onlangs ook aan de Sovjet-Unie heeft

laten weten.

Aan het adres van hen, die de Palestijnen voorhouden dat de tijd dringt door-

dat de Israëli's onverdroten doorgaan met de vestiging van nieuwe neder-

zettingen op de Westbank, merkte op dat het Palestijnse volk zich

zo niet laat chanteren.

Zijn rede besluitend, hield zijn gehoor voor, dat hij altijd heeft

gezegd dat de vrijheidsstrijd lang zou gaan duren.Maar, zo vervolgde hij, de

dag komt wel steeds dichterbij dat alle Palestijnen elkaar zullen ontmoeten,

En hij stelde hierbij expliciet dat deze toekomstvisie geldt voor landge-

noten zowel in de in 196? door Israël bezette gebieden als in "de Negev,

Galilea en de Driehoek" (dat is een in het westen aan de Westbank grenzende

landstreek), welke drie gebieden tezamen vrijwel overeenkomen met de staat

Israël zelf.

spreekt in Koeweit

Ter gelegenheid van de 'Dag van het Land1 werd ook in Koeweit een massale

bijeenkomst gehouden. Daar werd het woord gevoerd door

(alias ), een der belangrijkste Al Fatah-leiders. In zijn toespraak

stelde hij het accepteren van het plan- gelijk aan het hijsen van de

witte vlag.

Co k in deze rede viel duidelijk te beluisteren dat de bevrijding van de in

196? bezette gebieden voor de Palestijnen niet het einde van de strijd zou

betekenen. Zo herinnerde zijn gehoor aan de Palestijnse verwerping

van het uit 19̂ 7 daterende VN-plan voor de verdeling van Palestina in een

Joodse en een Arabische staat. Vervolgens zei hij dat de Palestijnse leiders

de opdracht en de doelstellingen hen door hun volk gegeven, niet zullen

verraden. "Ons volk wil zijn vaderland, Palestina, en het ene deel is

ons daarbij even dierbaar als het andere. Wij hechten evenzeer aan Jeruzalem,

Hebron, Nablus en Gaza als aan Jaffa en Haifa". moge namen, grenzen e.c

wijzigen, de feiten kan ook hij niet veranderen, aldus besloot zijn

toespraak.

Tenslotte

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de Palestijnse leiding het plan-

niet alleen afwijst omdat het de PLO nergens vermeldt, maar dat men

zich in de PLO-top eveneens terdege realiseert, dat dat plan de Israëlische

Arabieren geen enkel perpectief biedt en dat aanvaarding daarvan daarom

verraad aan de Palestijnen in Israël betekent. Impliciet gaven en

dan ook te kennen dat de strategische doelstelling van de PLO,

de vernietiging van het huidige karakter van de staat Israël, nog steeds

recht overeind staat.


