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21 juli 1939

Ir'ATTSI en Italië's buitenlandse politiek.
GEHEIM

Kort vóór het bezoek van Generaal
J,e G-aulle richtte da Franse redering
zich tot de Italiaanse re-aring met het
verzoek of Italië bereid zou zijn, Frank-
rijk te helpen net de ontwikkeling van
aardolie in 5e Sahara,- welke hulp niet
au leen mot ^e"" r! doch ook met arbeids-
krachten en know-hov; zou kunnen

Op dit vsrzoek reageerde Itali-ë, na
2 n zeer korte tijd vin beraad, negatief.

"et verzoek op zich zelf werd ter ken-
nis gebracht van de E.N.I., waarop Mattei
de zaak besprak met Crronchi en waarschijn-
lijk ook met Fanf ani . Mattei en Gronchi
kwamen tot de konklusie, dat een Italiaan-
se bijdrage tot de Franse plannen in de
Sahara de Italiaanse plannen voor de Ara-
bische wereld ongunstig zou beïnvloeden,
j?, zelfs grote schade zou berokkenen.

Hieruit ziet men dus de grote invlo.d
van Katte1! op de buitenlandse politiek van
Italië.'

De Gkiulle kwam dus in zeer slechte stem-
ming in Italië aan. De Franse ambassadeur
Gaston Palewski heeft de Gaulle voorgelicht
over de politieke situatie van Italië, zo
ook over de visie, die Gronchi op Generaal
~de Gaulle heeft.

"De Gaulle zou volgens pl:in Se reis vin
Noord-Itali" naar Home per vliegtujg maken.
Kaar or verzoek van Gronchi werd deze reis
per trein -emaakt en de Gaulle kwam hier- '
door in een dwan/r-positie, omdat de Itali-
aanse president nu 1[ uur nnt hem in zijn
privé salon-rijtuig een onderhoud hud, waar-
bij noch de beide ministers van buitenlandse
zaken noch de beide ambassadeurs aanwezig
waren. De Gaulle arriveerde in eer, zeer slechte
stemming in Rome.

Een dag na zijn aankomst in Rome,
arriveerde Ferhat Abbas eveneens in
Rome. Hij werd afgehaald van het vlieg-
veld door minister Aillaud, die met hem
een onofficieel onderhoud had van bijna
2 uur. Dit onderhoud heeft geleid tot
een kqnflikt in de regering van Ferhat
Abbas; men verwijt hem n.l., dat hij
geheime kontakten met de Franse regering
onderhoudt.

President Bourghiba bevindt zich sinds
enige weken in Italië, waar hij een kuur
ondergaat en zich laat onderzoeken en be-
handelen voor zijn kanker-aandoening. Hij
komt iri de komende dagen ook naar Rome en
men heeft aldaar aangekondigd, dat dit een
niet-officièel bezoek zal zijn. Maar niet-

i teanlj6,r.wordt hij met eerbewijzen op het
Quirinaal ontvangen en Gronchi zal hem een
onderhoud toestaan.

Op 12.7.1959 had er een onderhoud plaats
in de badplaats Salsomaggiore, waar Bourghiba
kuurt, waarbij aanwezig waren de Tunlfeieche
minister van buitenlandse zaken, van indus-
trie en transport en verder de ambassadeurs
van Bourghiba in Rome en In Parijs, en Knrioo
Mattei. De conferentie had plaats in de Villa
dei Gigli, waar Bourghiba tijdelijk verllijft,
en duurde van één uur tot half vier namiddags.
Wat er besproken is, is niet bekend geworden,
maar gezien de rol, die Mattei speelt, kan dit
moeilijk worden gebagatelliseerd.

In het kort samengevat: Italië heeft twee
buitenlandse politieken, de ene is de offici-
ële van de regering en van de overgrote meer-
derheid van het parlement, is pro-Frans, pro-
NATO enz. De. andere, de onzichtbare, is pro-
Algerijnse rebellen, anti-Frans enz. Deze po-
litiek wordt dooi- Mattei en de zijnen gesteund,
die er vast op rekenen, dat Frankrijks Noord-,
afrika-politiek een nederlaag zal lijden, wat
dan voor Mattei en de zijnen grote mo^eli,1khe-
den zal bieden.
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Het verzoek van de Franse redering,
of Italië voor de olie-winning in de Sahara
hulp zou kunnen bieden, was vanuit het Fran-
se standpunt bezien een meesterlijke zet.
Parijs beoogde de beide' buitenlandse poli-.
t'ieken van Italië te winnen voor misschien
wel het belangrijkste aardolie-projekt ter
wereld. Maar gelijktijdig beoogde Parijs .
ook klaarheid te brengen in de. vraag, wie
nu in Italië eigenlijk op buitenlands poli-
tiek gebied de lakens uitdeelt en nu blijkt,
dat de lakens worden uitgedeeld door hen
dié de nederlaag van Frankrijk in Noord-
Afrika wensen', misschien zelfs - in het geheim
min of meer - bevorderen, en die samenwerken
met anti-Europese krachten van Noord-Afrika.

De moord-aanslag op de Tunesiër in Home,
werkzaam op de Tunesische ambassade, is te-
kenend en wat het meeste opviel is het feit,
dat naar aanleiding van deze aansïikg, die grote'
indruk in geheel Italië heeft gemaakt,-de
"Unita" (communistisch rartij-orgaan) in bijna
gelijke termen en scheldpartijen tegen Frank-
rijk te keer ging als de "Giorno", het dagb'lad
van de E.N.I. Bepaalde kringen nemen deze aan- .
slag te baat om te zeegen, dat de dader van deze -
aanslag zich in alle rust en vrijheid .in Italië
heeft kunnen bewegen ondanks de zeer waakzame
vreemdelinpen-politie, de veili "heids-politie••
enz. enz.

Gezien het feit, dat ook in West-Duitsland,
ètèeds Noordafrikanen uit de weg worden geruimd,
die zich met wapen-handel bezighouden, wordt
opgemerkt, dat de S.N.I. ook wapens en ander'ma-
teriaal'aan de Algerijnse rebellen levert en dat
zelfs Nasser aan Italië heeft do3n weten, dat Rome
de centrale is,geworden van communistische agita-
tie in Noo--d-Afrika. Rome is immers de residentie
van Togliatti, die door Moskou belast is met 'de
leiding van ondergrondse communistische partijen,
bewegin.^n, organisaties enz. van Spanje, Pootugal,
Tunis, Algerië en Egypte.

Niettegenstaande dit alles gaat de
E.N.I. rustig zijn eigen gang, door
niemand gekontroleerd en door niemand
te kontroleren. De E.N.I. bezit een eigen
vlcot en heeft de beschikking over twee
eigen vliegvelden, n.l. in Gela en bij
Piacenza, waarvan ongekontroleerd en Oö-
kontroleerbaar vliegtuigen van en naar
'Afrika vliegen en passagiers mét of zon— .
der paspoort kunnen vervoeren. Bov'endién
heeft de Franse regering aan de Itali-
aanse regering gemeld, dat rebellen war— •
den gevangen genomen, waarop wapens wer- -
den gevonden, die in Italiaanse fabriekesi
zijn gefabriceerd.

Het is nog te vroeg om een definitief
oordeel over de politiële situatie in Ita-
lië te kunnen geven. Maar wel ia geblekfïï,
dat Enrico Mattel een centrale positie in-
neemt in de Italiaanse regerings-polltieï: . .
en vooral daar sijn wil kan doordrijven, waar
het Italiaanse economische belang en zijn' • "
economische plannen parallel lopen.
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