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AL FATAH-LEIDER OVER ACTIES IN DOOR ISRAËL BEZETTE GEBIEDEN

Op 29 februari jl., publiceerde het in Londen verschijnende Arabische blad

'Ash-Sharq Al-Awsat', een interview met , lid van het Centrale

Comité van de Palestijnse verzetsbeweging 'Al Fatah' en naar verluidt de

belangrijkste politieke adviseur van PLO-voorzitter . Het

vraaggesprek had een dag eerder plaatsgevonden in de Jordaanse hoofdstad

Amman, waar op dat moment verbleef als lid van een door

geleide Palestijnse delegatie.

gaf toe dat de PLO zich in het afgelopen jaar gedwongen had gezien

zich vooral bezig te houden met inter-Palestijnse conflicten, maar voegde

daar direct de waarschuwing aan toe dat deze bevrijdingsorganisatie dit

jaar zal proberen "het politieke en het militaire initiatief terug te winnen11

In dit verband kondigde hij aan dat "in de bezette gebieden" binnenkort

"militaire operaties van een specifieke aard" uitgevoerd zullen worden.

Volgens de Al Fatah-leider tillen de Palestijnen zo kenbaar gaan maken dat

"alle pogingen om hun geweren tot zwijgen te brengen zijn mislukt". Naar

zijn mening geloven zijn volksgenoten nog onverminderd dat "politiek succes

en erkenning van het Palestijnse recht op zelfbeschikking alleen met ge-

bruikmaking van het geweer kan worden bereikt"*

Deze op zichzelf al veelzeggende opmerkingen van een door veel waarnemers

als gematigd omschreven Palestijnse leider krijgen nog een extra accent

als bedacht wordt dat op de dag waarop hij dit interview gaf, explosieven

ontploften in een winkelstraat in West-Jeruzalem, het stadsdeel dat reeds

voor de Zesdaagse Oorlog in juni 196? deel uitmaakte van Israël. Alhoewel

de verantwoordelijkheid voor deze terreurdaad in Damascus werd opgeëist doox

het "Democratisch Front voor de Bevrijding van Palestina (DFLP) van
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*), is daarop door vanuit Amman positief gereageerd

Dit is met name interessant omdat het DFLP weliswaar niet deelnam aan

de gewapende opstand tegen de PLO-voorzitter, maar zich wel heeft aan-

gesloten bij de politieke oppositie tegen het beleid van laatstgenoemde.

Overigens is ook op de op 2 april jl. door het DFLP in Vest-Jeruzalem

uitgevoerde bloedige aanslag instemmend gereageerd door *,*).

Voorts moet bij de opmerkingen van aangetekend worden dat

gewelddaden in "de bezette gebieden" slechts uitgevoerd kunnen worden

met in ieder geval een zekere mate van logistieke steun van buitenaf* De

ernstige geschillen tussen en het regiem in Damascus maken het ze

onwaarschijnlijk dat deze hulp verleend wordt via de door Syrië gecon-

troleerde gebieden in Libanon. Als Al Fatah derhalve weer tot acties

overgaat, dient het te beschikken over verbindingslijnen vanuit Jordanië

of Egypte danwei via Europa. Aangezien de regering van Jordanië al jaren

zeer effectief optreedt tegen infiltratie- en smokkelpogingen vanuit

dat land en de Egyptische leiders alleen al op grond van het vredes-

verdrag met Israël geacht mogen worden dergelijke activiteiten te

verhinderen, moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de

bedoelde steun via Europa gegeven zal worden. In dit verband dient zeke

niet alleen gedacht te worden aan Palestijnen, die op familiebezoek in

Israël en de bezette gebieden directieven of explosieven meenemen, maar

vooral ook aan niet-Arabische sympathisanten met de Palestijnse zaak

en zelfs aan goedgelovige toeristen, van wie zonder dat zij zich dat be-

wust zijn misbruik wordt gemaakt.

* ) In de in Damascus uitgegeven verklaring werd gezegd dat de
actie was gericht tegen Israëlische militairen. In werkelijkheid
werden evenwel civiele passanten het slachtoffer.

**) In dit geval werd in een in Damascus uitgegeven verklaring gezegd
dat het ging om een actie tegen een gebouw waarin een tweetal Israël
sche ministeries was gehuisvest. Ook nu werd echter in werkelijkheid
het vuur geopend op toevallig passerende burgers.


