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PALESTIJNEN BEZOEKEN HONGARIJE

In de tweede week van maart bezocht een door PLO-veiligheidschef

geleide delegatie Boedapest. Voordat de Palestijnen in de Hongaarse

hoofdstad arriveerden, hadden zij een met geheimzinningheid omgeven bezoek

gebracht aan Praag. Over de activiteiten van c.s. in Hongarije werd

door de media niets medegedeeld, hetgeen erop duidt dat er over delicate

zaken is gesproken. Na afloop van het bezoek publiceerde het Hongaarse
partijdagblad Nepszabadsag wel een interview met , waarin deze o.a.

inging op de officiële Palestijnse standpunten inzake terrorisme^dat naar

zijn mening niet verward moet worden met de bevrijdingsstrijd. De Hongaar-

se autoriteiten vonden de betreffende passage klaarbljkelijk van zodanig
belang, dat deze ook vermeld werd in een Engelstalige, op het buitenland
gerichte uitzending van Radio Budapest.

Eind maart arriveerde in Hongarije vervolgens een door geleide

DFLP-delegatie. Aan dit bezoek werd in de Hongaarse media wel vrij veel aan-

dacht besteed. Van een op 1 april door gegeven persconferentie deed
het Hongaarse persbureau MTI tamelijk uitgebreid verslag. Deze publicitaire
openheid is temeer opvallend als bedacht wordt dat het DFLP behoort tot de

radicale verzetsbewegingen, die zich kritisch opstellen tegenover de diplo-
matieke activiteiten van PLO-leider , met name zijn contacten met

Jordanië. Pikant is in dit verband dat de persconferentie van
werd gehouden op het moment dat zich voor als cruciaal omschreven

overleg ophield in de Jordaanse hoofdstad.
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PALESTIJNEN BEZOEKEN HONGARIJE

in Boedapest

Op 10 maart j.l. arriveerde een als afvaardiging van de overkoepelende

bevrijdingeorganisatie PLO aangeduide Palestijnse delegatie in de Hongaarse

hoofdstad. De bezoekers, naar mag worden aangenomen allen leden van de

verzetsbeweging Al Fatah, werden geleid door de bekende (alias

), die lid is van het CC/AI Fatah en hoofd van het Verenigd Veilig-

heidsapparaat van de PLO .De delegatie werd op het vliegveld va.n Boedapest

verwelkomd door , de Hongaarse minister van Binnenlandse Zaken,

waaronder o.a. het veiligheids- en politieapparaat ressorteert. Zijn aanwezig-

heid op de luchthaven mag als indicatief voor de aard van de te bespreken

onderwerpen worden beschouwd.

Op 14 maart vertrok vanuit Boedapest naar Koeweit. Over zijn activi-

teiten in Hongarije is in de pers inhoudelijk niets medegedeeld.

Nepszabadsag interviewt

Tijdens zijn verblijf in Hongarije werd geïnterviewd door het partij-

dagblad Nepszabadsag. In het verslag van het interview, dat op 15 maart

werd gepubliceerd, introduceerde de krant bij de lezers als "hoofd

van de veiligheidsdienst van de PLO en plv. hoofd van Al Fatah", waaraan

werd toegevoegd dat hij "onlangs gesprekken voerde in Boedapest".

In antwoord op de vraag hoe hij de uitspraken van de jongste zitting van

de Palestijnse Nationale Baad (PNC) beoordeelt, karakteriseerde deze

als "een analyse van de realiteit". Zij "tonen politieke rijpheid" en

"waarborgen de tactische flexibiliteit die noodzakelijk is om de met

principiële vastberadenheid vastgelegde strategische doelstellingen te

realiseren". Op de inhoud van deze strategische doelstellingen ward in het

interview overigens niet verder ingegaan, zodat deze passage alleen de meer

ingewijde krantelezers iets heeft kunnen zeggen. Zoals bekend behelzen de

lange termijn-opties van de PLO o.m. dat er geen ruimte is voor het

voortbestaan van het huidige karakter van de staat Israël.

Vervolgens werd gevraagd nader in te gaan op de zgn. antiterrorisme -

resolutie van de PHC . Hij begon met erop te wijzen, dat uit dio resolutie
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duidelijk blijkt dat deze zich fundamenteel richt tegen het terroristisch

geweld waarmee het imperialisme en het zionisme wereldwijd proberen

volkeren te onderdrukken en te intimideren. Hy wees er in dit verband

tevens op dat het een bekend gegeven is dat het westen steeds weer probeert

alle nationale bevrijdingsbewegingen als terroristisch te brandmerken,ter-

wijl het zichzelf juist schuldig maakt aan terroristische activiteit. Ver-

volgens verklaarde dat de PLO alle offensieve acties buiten de door

Israël bezette gebieden veroordeelt, ongeacht wie de dader is •). Naar zijn

zeggen vallen onder deze veroordeling ook "de dissidenten" (lees : de zgn.

-groep) die in de afgelopen tijd aanslagen hebben gepleeed tegen

synagoges in België, Oostenrijk e.d. Veelzeggend genoeg noemde hij in dit

verband niet de aanslagen op Israëlische diplomaten, zoals die op de ambas-

sadeur in Londen. Hij zei de acties tegen de Joodse religieuze centra met name

te veroordelen omdat zij zonder onderscheid tegen alle Joden gericht zijn.

Volgens hem strijdt het Palestijnse verzet alleen tegen de Zionistische

beweging die de Palestijnse rechten op een vaderland en een onafhankelijke

staat verwerpt. In feite kont deze waarschuwing erop neer, dat Joden die

zich veilig willen voelen zich maar beter buiten Israël kunnen gaan vestigen.

Tenslotte werd gevraagd iets te zeggen over het door hem in Boedapest

gevoerde overleg. Hy reageerde hierop met de nietszeggend? opmerking voldaan

te zijn over de besprekingen, waarbij hij zijn gesprekspartners nader om-

schreef als "partij- en staatsleiders". Over de inhoud van het overleg liet

hij niet meer los dan dat hij had gesproken over een komend bezoek aan

Hongarije van "een hogere Palestijnse delegatie **).

besloot het interview met een dankbetuiging aan partij, staat en volk

van Hongarije voor hun "actieve" solidariteit met de Palestijnse strijd,

Ontmoeting van met Israëlische vredesbeweging?

Ongeveer terzelfder tijd, n.l. van 9 tot 16 maart j.l. verbleef in- Boedapest

op uitnodiging van de Hongaarse Nationale Vredesraad een delegatie van

* ) Aangezien de bij de PLO aangesloten verzetsbewegingen ook acties uitvoe-
ren tegen civiele doelen in Israël zelf en deze publiekelijk claimen,
rekent hij het eigenlijke grondgebied van .deze staat blijkbaar ook tot
de bezette gebieden.

**} Inmiddels heeft recent een kort bezoek aan Boedapest gebracht.



de brede Israëlische vredesbeweging, waarvan o.a. vertegenwoordigers van

de Vrede Nu-beweging deel uitmaakten.

Blijkbaar gaf het samenvallen van dit bezoek met het verblijf van

aanleiding tot geruchten, want op 1*f naart gaf het Palestijnse persbureau

WAFA een verklaring uit waarin net nadruk werd gesteld dat suggesties als

zou in Boedapest leiders van de Israëlische vredesbeweging hebben

ontmoet, iedere grond nissen.

Niettemin naakte de bekende Israëlische vredesactivist in zijn

toespraak voor de eind maart j.l. in Den Haag gehouden bijeenkomst van de

'Parlementaire Vereniging voor Euro-Arabische Samenwerking' meldine van

een recente ontmoeting in Boedapest tussen en leiders van de Vrede

Nu-beweging.

Evaluatie van 's bezoek aan Hongarije

Het ontbreken van substantiële Hongaarse persberichten over zijn bezoek aan

Boedapest gecombineerd met zijn inhoudsloze antwoord op de vraag nasr het

door hè» gevoerde overleg, maakt het zeer aannemelijk dat Hongarije

bezocht in zijn kwaliteit van hoofd van de PLO-veiligheidsdienst en dat de

aard van het besprokene daarom maar beter stil gehouden kon blijven. Welis-

waar berichtte het in Algerije gevestigde Palestijnse radiostation

'Algiars-Stem van Palestina' op 16 maart dat enige socialistische

landen had bezocht om de resultaten van de laatste PNC-zitting tce te lichten

maar de grote zwijgzaamheid vaa zowel de Tsjeehoslowaakse als de Kongas.rse

pers kan nauwelijks anders worden uitgelegd dan dat ditnitthet hoofdthema

van de besprekingen is geweest : bezoeken met een puur politiek karakter

plegen n.l. in deze media vrij uitgebreid aandacht te krijgen.

in Boedageet

Van 17 maart tot 3 april j.l. bezocht een delegatie van het radicale

'Democratisch Front van de Bevrijding van Palestina* (DFLP) Hongarije op

uitnodiging van het Hongaarse Solidariteitscomitl. Tijdens het verblijf in

Boedapest voerde de door secretaris-generaal geleide delegaties

o.m. overleg met , secretaris buitenland van het CC/CF-Hongarij

met een delegatie van het Solidariteitscomité, met het secretariaat van de

Nationale Vredesraad en met leden van het Hongaarse nationale comité ter

voorbereiding op de in september a.s. in Parijs te houden internationale

VN-conferentie inzake de Palestijnse kwestie.
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Tijdens het onderhoud met de voorzitter van het Hongaarse Solidariteits-

comité dankte namens het Palestijnse volk en het DFLF voor de

steun van het Hongaarse volk, waarbij ook hij repte van "actieve"

solidariteit.

Publiciteit rond bezoek van

De verschillende besprekingen die de delegatie voerde werden of wel door de

Hongaarse media bericht of wel in het slotcommuniqué vermeld. Volcens dit

gezamenlijke communiqué verwierpen beide partijen zowel de accoorden van

Camp David als het plan- .

Op 1 april gaf in Boedapest een persconferentie. Hij onthulde toen

dat "imperialistische kringen" begin maart via Jordanië, Egypte, Saoedi-Arabii

en Marokko de FLO hebben opgeroepen de Jordaance koning te autoriscrei

om namens het Palestijnse volk aan het vredesoverleg in het kader van het

plan- deel te gaan nemen.Deze oproep zou vergezeld zijn gegaan van de

waarschuwing, dat als er voor eind maart geen positieve reactie van de PLO

zou zijn gekomen, "de Israeli's een nieuwe daad van agressie tegen de PLO

zouden begaan". zag in de rede, die PLO-leider op 30 maart te

gelegenheid van de 'Dag van het Land' in Damascus had gehouden, een duidelijk

signaal dat deze niet zou gaan toegeven aan de druk van het "imperialistische

ultimatum" *).

De recent in Arabische kringen geopperde voorstellen om op korte termijn een

tussentijdse Arabische top-conferentie bijeen te roepen, noemde een

nieuwe poging van reactionaire Arabieren om koning naar voren te

schuiven als representant van het Palestijnse volk. Volgens hem. was iets

soortgelijks al eerder gebeurd toen op de Arabische top-conferentie in Fez in

september 1982 door Marokko en Saoedi-Arabie een concept-vredesplan ter tafel

was gebracht, waarin het principe dat de PLO de «nige rechtmatige vertegen-

«s mededeling klopt, dan moeten met "de agenten van
en », die in zijn rede ondubbelzinnig de wacht aanzegde, de
leiders van Jordanië, Egypte, Sao«di-Arabië en Marokko bedoeld zijn. En dan
te bedenken dat van 26 tot 28 maart achtereenvolgens Marokko en
Sao»di-Arabiê bezocht en op 31 maart naar Jordanië reisde.
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woordiger van het Palestijnse volk is, niet werd vermeld *).

onderstreepte voorts dat het Palestijnse volk nimmer slappe

compromissen heeft aanvaard, maar integendeel onverminderd vast is

blijven houden aan zijn oorspronkelijke grondgebied, waarvan het welis-

waar is verdreven, maar waarheen het nog steeds zo spoedig mogelijk

hoopt terug te keren.

*) Het in augustus 1981 door de huidige Saoedi-Arabieche koning
gelanceerde plan voor een vreedzame regeling van het

Israêlisch-Arabisch/Palestijnse conflict noemde de PLO evenmin


