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EEN OPENHARTIGE

Blijkens een op 13 december jl. door Radio Monte Carlo uitgezonden reportage

had de vooraanstaande, algemeen als gematigd aangemerkte Palestijnse leider

(alias )*) de vorige avond in Parijs een lezing

gehouden voor het 'Franse Instituut voor Internationale Betrekkingen"• Tijdens

de op zijn voordracht volgende bespreking vroeg een der aanwezigen hem op de

man af om zijn visie op de "in het Palestijnse Nationale Handvest geformuleerd

afwijzing van het bestaansrecht van de staat Israël".Volgens de verslaggever

verraste de spreker de aanwezigen door frank en vrij te antwoorden dat de

Palestijnen "hun Handvest omdat het historich gezien juist was, niet zouden

wijzigen". Weliswaar betoogde vervolgens dat zijn volk zich heel

goed bewust was van de bestaande feiten, de machtsbalans en de reële betekenis

daarvan en dat het de Palestijnen door hun Arabische en islamitische achtergrc

niet geoorloofd was wie dan ook het recht te ontzeggen "met hen samen te leven

doch deze toevoegingen lieten de principiële scherpte van zijn eerste opmerkin

geheel onverlet.

Dat zelfs iemand als in West-Europa en voor een Westeuropees

gehoor onomwonden uitsprak dat een wijziging van het met name in het westen fe

omstreden Palestijnse Handvest er niet inzit, moet als veelbetekend worden aac

gemerkt. Zoals reeds eerder werd opgemerkt **) geniet juist hij bij Westerse

politici de faam een Palestijn te zijn, met wie zaken zijn te doen.

* ) behoorde tot de oprichters van 'Al Fatah'. Hij is reeds
jaren lid van het CC van deze Palestijnse verzetsbeweging en leidt sedert
medio 19̂ 3 de afdeling voorlichting en propaganda van deze organisatie.
Voorts is hij voorzitter van de commissie voor buitenlandse zaken van het
officieuze Palestijnse parlement, de PNC. Hij staat te boek als een typisch
vertegenwoordiger van de op Saoedi-Arabië en de Golfstaten georiënteerde
conservatieve vleugel binnen 'Al Fatah'.

**) Zie FOCUS nr. A&3/015, d.d. 2-5-1983.


