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's PROBLEMEN EN DE HOUDING VAN HET OOSTBLOK (iVe)

In dit rapport wordt stilgestaan bij de kontakten tussen Warschau en

de PLO en bij de Poolse reactie op de Palestijnse perikelen.

In de verslagperiode (januari 1983 - april 1984) viel het op dat Warschau

slechts sporadisch werd bezocht door Palestijnse leiders. Onduidelijk

bleef of dit het gevolg was van Poolse onwil danwei van Palestijnse

terughoudendheid. Niet vergeten mag worden dat ook de Polen zelf in

deze periode tot over hun oren in de zorgen zaten.

Het is opmerkelijk, dat het Poolse persbureau in november 1983 tot tweemaal

toe internationale spreiding gaf aan een commentaar in een dagblad, waarin

kritiek werd uitgeoefend op PLO-voorzitter .



- 2 -

's PROBLEMEN EN DE HOUDING VAN HET OOSTBLOK (IVe)

in Warschau

Een als PLO-delegatie aangeduide Palestijnse afvaardiging onder leiding

van (CC/Fatah, hoofd 'Verenigd Veiligheidsapparaat') arriv

de op 14 juli 1983 vanuit de DDR in Polen voor een tweedaags bezoek

het was 's eerste bezoek aan dit land. De Palestijneen voerden

overleg met , onder-staatssecretaris van BuZa, en met

vertegenwoordigers van het 'Solidariteitscomitê' **) en werden ontvange

door BuZa-minister en interessant genoeg ook door

t secretaris van het CC van de PZPR, de Poolse CP,

belast met politiezaken en veiligheidsaangelegenheden ***).

In een door de Poolse televisie uitgezonden interview betoogde

de hervormingseisen van de Palestijnse rebellen te steunen maar hun wjjz

van optreden te veroordelen.

Kritiek op

Medio november schreef de regeringskrant 'Rzeczpospolita' ****) dat de

leiding van de PLO ondanks vele verdiensten niet heeft weten te verrijde:

fouten te maken. Als belangrijkste missers werden genoemd een te ver-

zoenende houding van de PLO-voorzitter tegenover de Amerikaanse plan-

nen voor een oplossing van het conflict in het Midden-Oosten en een te

tolerante opstelling jegens militaire commandanten die tijdens de

Israëlische invasie in Libanon in 1982 faalden in het vervullen van hun

* ) Vgl. voor hst doel van het bezoek en de vermoedelijke samenstel-
ling van de delegatie Focus nr. A84/04? dd. 4-7-198**, blz. 6.

** ) Van dit comité kan ongeveer hetzelfde worden gezegd als van
zijn Oostduit se naamgenoot (vgl. Focus nr. A84/050 dd. 18-7-1984,

blz. 8).

*** ) 'PAP' (Polen) dd. 15-7-1983.

**** ) 'PAP' dd. 18-11-1985.
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militaire plichten. Voorzover valt na te gaan was dit de enige keer

dat een Oostblok-commentator bepaalde Palestijnse militaire comman-

danten lafhartig gedrag in het zicht van de vijand aanwreef.

Enkele dagen later bevatte het in Warschau verschijnende dagblad

'Zycie Warszawy* een commentaar *) waarin werd opgemerkt dat de poli-

tieke lijn van PLO-voorzitter "niet steeds vrij is geweest van

tactisch gemanoevreer en consessies",terwijl hij zich ook "heeft inge-

laten met compromissen die niet altijd onvermijdbaar waren". De commen-

tator verweet vervolgens de dissidenten dat zij geen oog hadden voor

het belang van de status, die wereldwijd had verworven, en noerad

de rebellenleider "ondergeschikt aan Damascus", welke kwali-

ficatie ongetv/ijfeld niet lovend was bedoeld.

PLO-delegatie_og_bezoek

Van k tot 10 januari 198*1 verbleef een handelsmissie van de PLO in Wars

De Palestijnen werden geleid door , "hoofd afdeling economie en

financiën van de PLO", en voerden besprekingen over het ontwikkelen van

economische samenwerking en handel. Het overleg resulteerde in de

afspraak "direkte kontakten tussen economische organisaties van beide

zijden tot stand te brengen"**).

Een officiële PLO-afvaardiging onder leiding van (PLO/EC

CC/Fatah) bracht van k tot 8 februari een bezoek aan Warschau. De Pales

tijnen werden ontvangen door het staatshoofd en voerd

overleg met BuZa-minister en met de beide Politburoleden

en . Vooral het optreden van

intrigeert omdat hij immers ook CC/PZPR-secretaris voor openbare orde

en veiligheid is.

Beide partijen stelden vast dat er sprake is van een voortdurende

groei in hun kontakten ***)•

* ) «PAP» dd. 25-11-1985.

** ) 'Trybuna Ludu' dd. 11-1-1984.

***) 'PAP' dd. 8-2-1984.



Uitnodiging aan

Zoals reeds eerder werd vermeld *X schreef een Jordaanse krant eind

februari dat de PLO-voorzitter tijdens zijn verblijf in Moskou in

verband met de begrafenis van was uitgenodigd voor een

bezoek aan Polen. Aangezien , als hij was uitgenodigd, daar geen

gras over zou hebben laten groeien - al was het maar omdat een derge-

lijk bezoek zijn positie zou versterken - mag, nu hij tot op heden nog

niet zijn opwachting heeft gemaakt in Warschau, aangenomen worden dat

de invitatie nimmer heeft plaatsgevonden.

in Polen

Op uitnodiging van het 'Solidariteitscomité bracht een door secretaris-

generaal geleide DFLP-delegatie van 2 tot 5 april een bezoek

aan Polen. OP de dag van aankomst van de afvaardiging in Warschau eiste

het Front in Damascus de verantwoordelijkheid op voor een bloedige aan-

slag op Israëlische burgers in Jeruzalem **). De Palestijnse bezoekers voer-

den overleg met , lid politburo PZFR en CC/PZPE-secretsris

buitenland, en met de voorzitter van het 'Solidariteitscomité1,

. De Polen gaven uiting aan hun steun voor de pogingen van het DFLP

om de Palestijnse eenheid te bewaren ***), een uitspraak die van belang

was omdat het Front behoorde tot de radikale verzetsbewegingen die eind

maart een voorstel hadden geformuleerd voor een oplossing van de menings-

verschillen binnen de PLO. Zoals bekend wees de Al Fatah-top dit voorstel

evenwel als onvoldoende van de hand ****).

Lof voor Syrië

Medio april bevatte het partijdagblad 'Trybuna Ludu' een commentaar over d<

politieke betekenis van Syrië, waarin de loftrompet over dat land werd ge-

stoken *****). Syrië werd een macht genoemd "die zich verzet tegen onrecht-

vaardige concessies van Arabische zijde aan Amerikaanse plannen die het

Israëlische expansionisme ondersteunen". Volgens de commentator toont de

houding van Syrië aan dat het bewind in Damascus niet alleen denkt aan be-

vrijding van de Golan, maar primair streeft naar bevrijding van alle in 196'

door Tel Airiv belette Arabische gebiedene Deze passage was zonder twijfel

bedoeld als een uithaal naar Egypte, maar waarschijnlijk ook als een signaal

aan Jordanië en PLO-voorzitter •

* ) Focus nr. A8V0^3 dd. 27-6-198̂ , blz.9.

** ) Vgl. Focus nr. A8V038 dd. 28-5-198*t, blz.15/6.

... ) «PAP1 dd. 2-4-1981*.

**** ) Vgl. Focus nr. A8V038 dd. 28-5-198̂ , blz. 15.

***** ) «PAP' dd. 16-̂


