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'Islamic Jihad' dreigt Amerikanen en Westeoropeanen.

Het kantoor in Beiroet van een westers persbureau ontving op 22 oktober 1987
een getypte, in het Arabisch gestelde verklaring, die afkomstig heette te zijn
van de beruchte groep 'Islamic Jihad'. Bij de brief waren zwart-wit foto's
gevoegd van de Amerikaan Terry ANDÉRSON en de Fransman Jean-Paul KAUFFMANN.
Zoals bekend bevinden deze twee mannen zich samen met enkele anderen reeds
lange tijd in handen van ontvoerders in Libanon die zich verschuilen achter de
naam 'Islamic Jihad'. Deze groep heeft in de afgelopen tijd een en andermaal
laten weten dat alleen communiqué's waarbij foto's van gegijzelden zijn
gevoegd authentiek zijn.
Volgens de verklaring zou "het werkelijke gezicht van de Verenigde Staten in
de komende dagen aan het licht gebracht worden". Dan zon namelijk blijken dat
Washington "niet in staat is weerstand te bieden aan de wilskracht van de
islamitische strijders". "De Europeanen, bondgenoten en helpers van de
Amerikanen, zullen hierbij niet ontzien worden", aldus het communiqué van deze
pro-lraanse groep* . "Duizenden van onze zelfmoord-martelaren vachten in het
Golfgebied op het juiste moment om opnieuw roem en eer te verwerven voor de
islam en de moslems"** . De akties zouden volgens de verklaring het patroon
volgen van de aanslagen tegen de Amerikaanse mariniers en de Franse para's in
Libanon op 23 oktober 1983. De aanslagen zouden eventueel ook buiten de
Golfregio kunnen worden uitgevoerd*** .

De 'iBlamic Jihad'

in 1983 heeft de 'Islamic Jihad' enkele opzienbarende aanslagen met autobommen
in Beiroet uitgevoerd. Op 18 april 1983 ontplofte zo'n bom bij de Amerikaanse
ambassade. Daarbij vielen meer dan zestig doden. En op 23 oktober waren de
hoofdkwartieren van de toen als vredesmacht in Libanon gestationeerde
Amerikaanse en Franse troepen het doelwit van aanslagen met autobommen. Bijna
driehonderd militairen lieten toen het leven.

*'Le Monde' dd. 23-10-1987
**'International Herald Tribune' dd. 23-10-1987
***'De Volkskrant* dd. 23-10-1987.
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Eind 1983, op 12 december, sloeg de groep voorts toe in Koeweit» Bij
gelijktijdige bomaanslagen tegen verschillende doelen, onder andere de
Amerikaanse en de Franse ambassades, vielen zeven doden «n zestig gewonden.
Later arresteerden de autoriteiten zeventien Arabieren op verdenking van
betrokkenheid bij deze meervoudige aktie. Deze arrestanten zijn inmiddels tot
zware straffen veroordeeld. De 'Islamic Jihad' eiste vervolgens in ruil voor
de door de groep in Libanon gegijzelde Amerikanen en Fransen steeds weer onder
andere de vrijlating van de zeventien in Koeweit. De leiders van het sheykhdom
hebben herhaaldelijk laten veten daartoe onder geen beding bereid te zijn.
Alhoewel alles erop duidt en de waarnemers het er ook wel over eens zijn dat
de 'islamic Jihad1 staat voor een groep van pro-Iraanse, radikale Libanese
shi'ieten, is er niets bekend over de preciese struktuur en omvang van de
groep.

Tenslotte.

Hoewel het niet bekend is over welke operationele capaciteiten de 'Islamic
Jihad1 precies beschikt, hebben de akties in 1983 wel uitgewezen dat de groep
bereid en in staat is tot het uitvoeren van zeer bloedige aanslagen.
In dit verband moet ook nog gewezen worden op een uitspraak die de Iraanse
ambassadeur bij de VN in New York, KHORASSANI, op 19 oktober tijdens een
persconferentie deed. Deze Iraanse diplomaat noemde toen "de aanwezigheid van
buitenlandse eenheden in de Golf de meest serieuze bedreiging voor de
stabiliteit en de veiligheid van de regio"* .
Tot op heden zijn er geen concrete aanwijzingen dat Iran of pro-Iraanse
kringen elders zich scherp kanten tegen de Belgische en Nederlandse
aanwezigheid in de Golf. Verklaringen als die van de 'Islamic Jihad' en van
KHORASSANI geven desondanks toch wel te denken.

*KUNA (Koeweit) dd. 20-10-1987

— 2 -


