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EEN OPENHARTIGE

In de afgelopen jaren bezocht de Palestijnse politicus

enige malen ons land, o.a. om informeel overleg te voeren met leden van de

vaste Tweede Kamer-commissie voor buitenlandse zaken. Tijdens deze bespre-

kingen deed hij zich tegenover zijn gesprekspartners kennen als een Palestijn

met, wat genoemd werd, zeer gematigde en realistische denkbeelden. Verschil-

lende gesprekspartners zeiden daarom te hopen, dat de door ver-

woorde gedachten binnen de overkoepelende Palestijnse bevrijdingsorganisatie

PLO de overhand zouden krijgen.

Begin april heeft in de Verenigde Arabische Emiraten voor eigen,

Arabisch publiek echter een lezing gehouden, die niet anders dan als open-

hartig en weinig gematigd gekenschetst kan worden. In ieder geval bepaalde

delen uit deze rede doen vermoeden dat zich in het verleden in

Nederland slechts een geslepen tacticus heeft betoond. Zijn kwalificatie

van de Negev-woestijn als bezet Palestijns gebied geeft immers duidelijk

aan, dat hij de voor de zesdaagse oorlog van juni 196? bestaande wapen-

stilstandslijnen zeker niet als definitieve grenzen van Israël wenst te zien.
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EEN OPENHARTIGE

Op 3 april j.1.maakte QNA, het nationale persbureau van het aan de Perzische

Golf gelegen ministaatje Qatar, melding van een lezing die de Palestijnse

politicus de vorige avond had gehouden aan de universiteit

van de Verenigde Arabische Emiraten, een ander ministaatje aan de Perzische

Golf. In het persbericht werd slechts omschreven als "een politiek

adviseur van de voorzitter van het PLO/Executief Comité, ".

Hij is echter een van de oprichters van de vredesbeweging Al Fatah, lid van

het CC/AI Fatah, lid van de Palestijnse Nationale Raad (PNC) en voorzitter

van de PNC-commissie voor buitenlandse zaken *).

wordt algemeen als een toonbeeld van Palestijnse gematigdheid

afgeschilderd. Hij is een van de belangrijkste contactpersonen tussen de PLO

en Saoedi-Arabië en andere als conservatief aangemerkte staten op het Arabisch

schiereiland.

Israëlische actie in_Pakistan op handen?

Volgens het persverslag hield zijn gehoor voor dat de PLO de be-

schikking heeft gekregen over een document, waaruit zou blijken dat "de

Israëlische vijand" van plan is om de Pakistaanse kernreactor aan te vallen

op soortgelijke wijze als indertijd de Iraakse reactor bij Bagdad. De PLO

zou de Pakistaanse autoriteiten inmiddels over een en ander hebben ingelicht.

voegde aan zijn mededeling nog toe, dat de Israëli's op de voor-

genomen aanval hebben geoefend "in de Negev-woestijn in bezet Palestina".

Deze toevoeging is daarom opvallend omdat de Negev-woestijn ligt binnen

de grenzen van het Israël van voor de juni-oorlog in 196? en derhalve niet

behoort tot de in het Westen als zodanig aangeduide "door Israël bezette

gebieden".

Overigens voorspelde niet alleen Pakistan kommer en kwel. Ook de

) is een broer van , die eveneens
tot de oprichters van Al Fatah behoorde en nu lid is van het
CC/AI Fatah en een van de belangrijkste adviseurs van
(niet in het minst inzake de PLO-contacten met Jordanië).
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Syrische en Palestijnse eenheden, die in de in het oosten van Libanon

gelegen Bekaa-vallei zijn gelegerd, zouden volgens hem binnen twee weken

door de "Zionisten" worden aangevallen.

De USSR betrekken bij vredesoverleg

gaf voorts te kennen dat het Israëlisch-Arabisch/Palestijnse

conflict zeker de eerste twee jaren nog niet opgelost zal worden. Hij

benadrukte in dit verband dat, wil in dezen een oplossing bereikt worden

een consensus tussen de twee grootmachten een eerste vereiste zal zijn.

Hiermee gaf hij impliciet te kennen, dat de Sovjet-Unie bij eventueel

vredesoverleg betrokken zal moeten worden. Daarmee gaf hij in feite aan

niets te zien in het plan- , dat niet alleen de PLO onvermeld laat,

maar ook geen enkele rol toekent aan de USSR.

Ook waarschuwde de spreker zijn gehoor ervoor dat de "Zionistische vijand"

probeert Jordanië en de PLO tegen elkaar uit te spelen om zo de eigen terug-

tocht uit de Westbank, de Gazastrook en Libanon te vertragen.

Acties vanuit Jordanië nodig

Tenslotte riep op tot een herleving van het zgn. oostelijk front

om "de Israëlische expansie op de Westbank" tegen te gaan. Met de term

'reactivering van het oostelijk front' doelen de Palestijnen op het opnieuw

vanuit Jordanië uitvoeren van gewapende acties in Israël en de bezette

gebieden. Sedert koning in het begin van de jaren zeventig ('de

zwarte september van 1970') de verschillende vanuit zijn land opererende

Palestijnse verzetsorganisaties op bloedige wijze uitschakelde c.q. ver-

dreef, worden dergelijke activiteiten vanaf Jordaans grondgebied niet meer

toegestaan. Uit het persverslag wordt niet duidelijk of de Jordaans

vorst nog zeggenschap toekent inzake de heropening van het oostelijk front.

Conclusie

Met name zijn opmerkingen inzake de Negev-woestijn en de reactivering van

het oostelijk front, geven op z'n minst aan dat wel eens

minder gematigd zou kunnen denken dan velen in de afgelopen jaren hoopvol

meenden te kunnen constateren.


