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SALAH KHALAF OVER TERRORISME TEGEN FRANKRIJK.

Op 7 oktober gaf de bekende en vooraanstaande Fatah-leider Salah KHALAF (alias
ABU IYAD) in Parijs een persconferentie, waarop hij net zoveel woorden te
kennen gaf dat niet al het geweld uit het Midden Oosten voortvloeit uit de
Palestijnse kwestie. Zo achtte hij onvrede van landen als Syrië en Iran met de
buitenlandse politiek van Frankrijk de oorzaak van de recente bomaanslagen in
Parijs en de ontvoeringen van Fransen in Libanon. Volgens de Palestijn zou
alleen politiek overleg een einde kunnen maken aan de Franse problemen.
Impliciet gaf hij zo natuurlijk wel aan dat Parijs in ieder geval bepaalde
tegemoetkomingen zal moeten doen aan Damascus en Teheran. En misschien wilde
KHALAF met dit advies zelfs wel duidelijk maken dat terrorisme onvermijdelijk
zal voortgaan zolang er in de internationale politiek geschillen blijven
bestaan.
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SALAH KHALAF OVER TERRORISME TEGEN FRANKRIJK.

Begin oktober 1986 kreeg Parijs bezoek van de Palestijn Salah KHALAF, die
behalve lid van het centrale comité van Fatah tevens hoofd is van het verenigd
veiligheidsapparaat van de PLO. Velen zien KHALAF als de tweede man binnen
Fatah, terwijl hij ook wel als rivaal van PLO- en Fatah-voorzitter Yasser
ARAFAT wordt bestempeld.
Reeds enige tijd duikt KHALAF zo nu en dan op in de Franse hoofdstad. Hij
voert bij die gelegenheden niet alleen overleg met partij-politici, maar ook
met veiligheidsautoriteiten tot op ministerieel niveau. Terug in het Midden
Oosten pleegt de Fatah-leider dan met de nodige omhaal van woorden te bezweren
dat hij geen concrete gegevens met de Fransen heeft uitgewisseld.

Vormen van terrorisme veroordeeld.

KHALAF gaf op 7 oktober in het kantoor van de PLO in Parijs een
persconferentie* » De circa 50 aanwezige journalisten waren vooral
geïnteresseerd in de visie van de Fatah-leider op de achtergronden van de golf
van aanslagen die Parijs in september had getroffen.
De Palestijnse voorman legde een verklaring af, waarin hij benadrukte dat de
PLO tegen "het terrorisme" is en er alles aan zal doen om iedereen die door
deze gesel wordt geteisterd de helpende hand te bieden. Er moet volgens hem
een einde komen aan terrorisme dat zich ten onrechte rechtvaardigt met een
beroep op de Palestijnse zaak.
Jammer genoeg blijkt uit de persverslagen niet of KHALAF ook is gevraagd zijn
opvatting te geven over gewelddaden die worden uitgevoerd door bij de PLO
aangesloten Palestijnse verzetsbewegingen of zelfs door onderdelen van
Fatah (eenheid 17!). Dat antwoord zou namelijk om meer dan een reden
interessant hebben kunnen zijn. Reeds enige maanden betoogt KHALAF immers in
gesprekken met Arabische journalisten dat er een streep moet worden gehaald
door de zogenaamde 'Verklaring van Cairo' waarin ARAFAT in november 1985 alle
gewelddadige acties buiten het conflictgebied nog eens veroordeelde** . En tot
op heden heeft de top van de PLO geen maatregelen genomen tegen het bij de
organisatie aangesloten PLF, zoals bekend de club die verantwoordelijk was
voor de kaping van de Achille Lauro in oktober 1985*** .
In antwoord op vragen over zijn gesprekken met de Franse autoriteiten gaf
KHALAF te kennen dat er natuurlijk over het terrorisme was gesproken. Haar hij
voegde daaraan onmiddel!jk toe dat die kwestie niet tot in bijzonderheden was
uitgediept omdat hij een politicus is en geen professionele veiligheidsman.

De aanslagen tegen Frankrijk.

De recente golf van terreurdaden in Frankrijk en tegen Franse objekten elders
was er volgens KHALAF op gericht om de Franse politieke stellingname inzake
het Midden Oosten te wijzigen en de rol van Frankrijk in Libanon te
neutraliseren. Hij noemde het daarom niet juist een familie op dit alles aan

* Vgl. voor verslagen Radio Monte Carlo dd. 7-10-1986 en Le
Monde dd. 9-10-1986.

** Op de verdere inhoud en betekenis van de in november 1985
door ARAFAT afgelegde 'Verklaring van Cairo' is nog recent
Ingegaan in Focus A86/36 dd. 3 oktober 1986.

***PLF-leider Mohamed Abbas ZEIDAN (alias ABU Al-ABBAS) is,
ondanks zijn rol achter de schermen bij die kaping, nog steeds
lid van het executief comité van de PLO.
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te kijken. Hiermee doelde hij ongetwijfeld op de verwanten van de in Parijs
gedetineerde Libanees Georges Ibrahim ABDALLAH* .
Naar hij vertelde had KHALAF zijn Franse gesprekspartners aangeraden contact
op te nemen met de Arabische Liga en met andere landen in het Midden Oosten,
"zoals Iran". De problemen die er over en weer bestaan, zouden dan eens goed
moeten worden doorgesproken. Naar het oordeel van de Fatah-leider was het
anti-Franse geweld namelijk een uitvloeisel van politieke geschillen en zeker
niet van persoonlijke vetes.

De rol van Syrië en Iran.

Toen de journalisten bleven aandringen werd KHALAF uiteindelijk meer concreet.
Zo zei hij dat de Franse regering geen waarde moet hechten aan verklaringen
waarin groepen als het ASALA en het CSPPA** zich verantwoordelijk noemen voor
de bommen die in september in Parijs zijn ontploft. Achter deze namen ging
volgens hem maar een instantie schuil: de Syrische inlichtingendienst. En ook
bij de ontvoeringen van Fransen in Libanon ging het niet om acties van
individuen, maar om een grootscheepse politieke operatie. Naar de mening van
KHALAF zal alleen een vorm van overeenstemming met Iran een einde kunnen maken
aan al het tegen Frankrijk gerichte geweld.

Tenslotte.

Met zijn advies aan Parijs gaf KHALAF op z'n minst impliciet te kennen van
mening te zijn dat de Syrische inlichtingendienst nauw met Teheran samenwerkt.
Dezerzijds wordt evenwel betwijfeld dat de coöperatie tussen Syrië en Iran
zover gaat als hij wil doen geloven. Dat er tussen beide landen ernstige
spanningen bestaan is reeds enige tijd zichtbaar in Libanon, waar op Damascus
georiënteerde groeperingen vaak pro-Iraanse islamitische fundamentalisten
tegenover zich vinden.

* Inmiddels is bekend geworden dat ABDALLAH in februari 1987
terecht zal moeten staan wegens zijn rol bij de moord op twee
diplomaten in Parijs, een Amerikaan en een Israëli.

**Zoals bekend staat ASALA voor 'Armenian Secret Army for the
Liberation of Armenia' en CSPPA voor 'Comité de Solidarite avec
les Prisonniers Politiques Arabes'. Het CSPPA zegt zich in te
zetten voor de vrijlating van Georges Ibrahim ABDALLAH, van de
Palestijn Anis NACCACHE, die een mislukte aanslag pleegde op de
voormalige Iraanse premier Shapour BAKHTIAR, en van de Armeniër
Varoujan GARBIDIAN, die veroordeeld werd voor zijn rol bij een
bloedige Armeense aanslag op het vliegveld Orly in 1983.
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