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Mahmoud Abbas, gisteren in Ramallah. © reuters.
De Palestijnse leider Mahmoud Abbas noemt de massamoord op de joden in de Tweede
Wereldoorlog "de gruwelijkste misdaad tegen de menselijkheid in het moderne tijdperk."
Abbas, die eerder is beschuldigd van het ontkennen van de Holocaust, zegt dat in een
toespraak later cabdaag, aldus The New York Times en de Israëlische krant Haaretz.
"Wat de Joden is overkomen tijdens de Holocaust is de meest afschuwelijke misdaad die in de
moderne tijd begaan is tegen de mensheid", klont het in het communiqué. Abbas betuigde
voorts zijn sympathie met de families van de slachtoffers en met de talloze andere
onschuldigen gedood door de nazi's.
Abbas zei de bewuste woorden in een gesprek met een rabbijn die een bezoek bracht aan zijn
hoofdkwartier op de Westelijke Jordaanoever. De Amerikaanse rabbijn wil de dialoog tussen
moslims en joden bevorderen.
Het gaat om de strengste beoordeling tot op heden van de Palestijnse president. In het
verleden werd Abbas verweten dat hij twijfels had geuit over de omvang van de
jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Kans grijpen
Abbas verwees op deze herdenkingsdag ook naar de huidige situatie in Palestina. Hij riep de
Israëlische regering op "de kans te grijpen om een rechtvaardige en globale vrede te sluiten in
de regio", op basis van een tweestatenoplossing waarin Israël en Palestina zij aan zij leven.

De vorig jaar opnieuw opgestarte vredesgesprekken werden donderdag door Israël stopgezet,
daags na een verzoeningsakkoord tussen de PLO van Abbas, en Hamas, dat de scepter zwaait
in de Gazastrook. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wil niet onderhandelen met
een Palestijnse regering waarvan Hamas deel uitmaakt.
"Abbas moet keuze maken"
Zaterdag herhaalde Netanyahu zijn tegenstand. Abbas moet kiezen tussen "echte vrede met
Israël" en een "alliantie met Hamas, een terroristische organisatie die Israël wil vernietigingen
en de Holocaust ontkent".
De Palestijnse hoofdonderhandelaar Saeb Erekat bestempelde de stopzetting van de
gesprekken als een "fout". Abbas is bereid om opnieuw de Israëlische premier te ontmoeten,
klonk het.

