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Onthullende uitpsraken van Abbas MÜSAWI.

Eind juli publiceerde een Libanees weekblad een opmerkelijk vraaggesprek met
Abbas MÜSAWI, een leider van de Hezbollah. Bij die gelegenheid spuide deze
fundamentalistische, op Iran georriënteerde shi'it felle kritiek op Amerika,
Israël en Frankrijk en verdedigde hij het gebruik van geweld tegen deze
"onderdrukkers van moslems".
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Onthullende uitspraken van Abbas MUSAWI.

Abbas MUSAWI en de Hezbollah.

Op 27 Juli jl. publiceerde het in Beiroet verschijnende weekblad 'La Revue Du
Liban' een vraaggesprek met Abbas MUSAWI. Deze Libanees werd aangeduid als een
leider van de Hezbollah. Van bevriende zijde werd vernomen dat hij een van de
belangrijkste Hezbollah-leiders is in Baalbek* , een stad in de in oostelijk
Libanon gelegen Bekaa-vallei. Zoals bekend zijn in en rond die stad de Iraanse
Revolutionaire Gardisten gelegerd, die na de Israëlische Invasie in Libanon in
1982 "als vrijwilligers" naar dat land zijn gekomen.

Het is nog steeds niet duidelijk of de Hezbollah - de "Partij van Allah" - een
strak gestructureerde organisatie is. Mogelijk is ook dat het veeleer een
etiket of een verzamelnaam is voor allerlei fundamentalistische, op Iran
georiënteerde shi'itische groepen, splinters en personen. Zeker is in ieder
geval wel dat een Libanees die zichzelf als een Hezbollahi - een lid van de
Hezbollah - aanduidt, daarmee wil aangeven dat hij zich rekent tot de

- fanatieke shi'iten in Libanon.

MUSAWI zelf gaf in het interview aan dat de Hezbollah geen partij in de
tradionele zin van het woord is. Volgens hem is elke echte moslem automatisch
een Hezbollahi en is het daarom onmogelijk om bijvoorbeeld een ledenlijst aan
te leggen.

Waakhonden van het Amerikaanse imperialisme.

Gevraagd naar de reden waarom zijn beweging was ontstaan, stelde MUSAWI dat
het Midden Oosten steeds in de gaten was gehouden door "twee waakhonden van
het Amerikaanse Imperialisme: Israël en de shah van Iran". Van de shah - aldus
de spreker - hebben we ons weten te ontdoen, "zij het dat de door ons voorge-
nomen uitbreiding naar de Perzische Golf is vertraagd door de oorlog van Irak
tegen Iran". Israël noemde MUSAWI "eenvoudigweg het kankergezwel in het Midden
Oosten, een kwaad waarvan we verlost moeten zien te worden". Hij verzekerde
zijn gesprekspartner dat "wij in de toekomst ieder spoor van Isra'él uit
Palestina zullen verwijderen. Voorts riep hij de Palestijnen op "hun wapens
niet meer, zoals voor de Israëlische invasie in 1982, te gebruiken voor para-

- des in Beiroet, maar voor de strijd tegen Israël". "En wij moeten hen daarbij
helpen met ons geloof en met onze hulpbronnen", aldus de shi'itische leidsman.

Acties geen terrorisme maar verzet.

Wij - aldus MUSAWI - vormen een onderdrukt volk, dat van alle kanten is
aangevallen, waarbij veel onschuldige burgers het leven lieten. De wereld
realiseert zich evenwel nog steeds niet de omvang van deze slachting.
Integendeel, "wanneer de slachtoffers tegen Amerikaanse belangen in opstand
komen of Israëlische posities aanvallen, weet de wereld niets anders te doen
dan hen te beschuldigen van terrorisme". Alhoewel er ook bij die acties
onschuldige slachtoffers zijn gevallen waren zij gerechtvaardigd "omdat wij
alle moslems in Libanon verdedigen tegen Amerika en Israël". MUSAWI gaf aan
niet te begrijpen waarom de hele wereld te hoop loopt als een Amerikaan wordt

*Abbas MUSAWI dient niet verward te worden met de eveneens vanuit
Baalbek opererende Hussein MUSAWI, de leider van de radicale
'Islamitische Amal'.
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gedood, terwijl niemand reageert op massaslachtingen onder de Libanezen.
Volgens hem ligt de verantwoordelijkheid voor de ontvoeringen van Amerikanen
en Fransen bij de regeringen in Washington en Parijs, "die zich hebben gemengd
in Interne zaken van Libanon en de moslems onderdrukken".

De aanslagen tegen de hoofdkwartieren van de Amerikaanse en de Franse militai-
ren van de Multinationale Vredesmacht in Beiroet in oktober 1983 werden -
aldus MUSAWI - uitgevoerd door moslems "die uiting gaven aan de gedachten van
alle moslems' ".

Begin juli had MUSAWI tegenover Franse journalisten al gezegd dat het een eer
is terrorist genoemd te worden als het geweld erop is gericht een onderdrukker
te verdrijven** .

MUSAWI en Iran.

Gevraagd naar zijn relaties met de "Gardisten van de Iraanse Revolutie" ant-
woordde MUSAWI dat zij "Gardisten van de Islamitische Revolutie" zijn. Volgens
hem is het heel normaal dat "wij goede contacten onderhouden met alle moslems
omdat we immers allemaal broeders zijn en voor dezelfde zaak vechten". Nog
duidelijker werd de spreker toen hij zei dat "iedere poging om ons te scheiden
van onze Iraanse broeders of van moslems in het algemeen een misdaad is". Deze
opmerking is in ieder geval mede een duidelijke waarschuwing aan het adres van
Syrië.

In dit verband is het interessant dat MUSAWI begin juli aan een hem bezoekend
team van Franse journalisten had laten weten dat "KHOMEYNI onze opperste
leider is" en dat de financiële middelen van de Hezbollah "vooral uit Iran
komen"*** .

Het is niet onmogelijk dat deze geldelijke steun loopt via de kanalen van de
Iraanse "Martyr Foundation of the Islamic Republic". Deze organisatie beschikt
namelijk volgens haar toezichthouder, ayatollah Mehdi KARRUBI, over kantoren
in Baalbek, in Beiroet en in het zuiden van Libanon**** . Dit vermoeden krijgt
nog meer substantie als bedacht wordt dat KARRUBI Libanon begin mei 1985 be-
zocht "om de moslems aldaar geluk te wensen met de zege die zij hadden behaald
op de zionistische bezetters van grote delen van Libanon***** .

Tenslotte

Het zal na het voorgaande duidelijk zijn dat de haat van MUSAWI tegen Amerika,
Israël en Frankrijk heel diep zit. Overigens moet men in kringen van de
Hezbollah ook niets hebben van de USSR en van Engeland, getuige uitlatingen
tegenover Franse journalisten die in juli 1985 korte tijd gevangen zijn gehou-
den door Hezbollahi****** .

**AFP dd. 10-7-1985.
***AFP dd. 10-7-1985.
****IRNA dd. 7-5-1985.
*****IRNA dd. 4-5-1985.
******Le Monde dd. 14/15-7-1985.
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