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Land:

Algerië/Tunesië

\

Onderwerp :

Vertrouwelijk gesprek met Ferhat ABBAS.

Referenties:

l

Datum van
waarneming:

"Eind februari i 961

Bron:

Betrouwbaar, heeft reeds jaren contact met
P.L.N, leiders.

Opmerkingen:

Bi j het gesprek was aanwezig Serge MIGHBL, de van
communisme verdachte, tot Fransman genaturaliseerde, Pool, die bekend is geworden doordat hij
een tijd lang de public relationsman van
IUMUMBA was in Leopoldville. Deze man is voige-ns
bron een communist. Hij heeft al geruimen tijd
een vertrouwenspositie bij de ]?LA. Ei j is door
hen, naar hij mededeelde, aan LTJMUMBA. uitgeleend.
Heeft een veroordeling achter de rug in
Frankrijk en kan daar niet terugkeren. Hij
tutoyeerde Ferhat ABBAS.

Verzonden aan:

De Minister van Buitenlandse Zaken.

Aan Zijne Excellentie Prof. Dr. d.E. de QUAY
Minister-President
Plein 'I8V-5 no. 4
'S-GRAVENHAG3.
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AlgeriS/funesië

VERTROUWELIJK GESPREK MET FERM ABBAS.
Ferhat ABBAS ontwikkeld een merkwaardige dialectische
probleemstelling over het object der onderhandelingen.
"Ofwel de GAULLE erkent ons als de enige vertegenwoordiger van
het algerijnse volk, en dan .kunnen we met hem over "Ie fond"
onderhandelen. Ofwel hij wil eerst door verkiezingen laten
uitmaken wie de meerderheid van het volk achter zich heeft.
Maar dan gaan we de verkiezingen in, niet met het referendum
van de G-AULLB, maar met het onse, en dat zal dan zo radicaal
mogelijk zijn* Als in dat geval het algerijnse volk gich voor
dat meest radicale program uitspreekt, hoe wil de G-AÜLLE zich
dan nog tegen die volksuitspraak verzetten? Dan slaat de GAULLE
een figuur tegenover de hele wereld. M.a.w als hij ons niet
erkent en alleen, de autodeterminatie met ons regelt, is hij
na de verkiezing elk onderhandelingsobject kwijt.
ferder zeide hij:"We eisen volledige onafhankelijkheid.
We eisen vrije verkiezingen omdat we er zeker van zijn dat ons
volk die directe volledige onafhankelijkheid zal eisen.
Sa de uitspraak over het referendum zijn de handen van de GAULLE
gebonden. Dat is zijn probleem, niet het onze. Onderhandeld kan
alleen worden op basis van de volledige onafhankelijkheid: en
dan alleen over samenwerking op economisch en cultureel gebied.
Samenwerking op gebied van buitenlandse politiek of defensie is
uitgesloten. We zijn een arabisch volk en een afrifcaa&s volk,
Dat bepaalt onze reacties. Wat zelfbestemming betreft, we
eisen controle op het organiseren van de verkiezingen, de
kiezerslijsten etc. Be veiligheid van mij en onsse candidaten
moet verzekerd worden door ons eigen leger. De Sahara is een
punt van het program der eisen van d« F.L.I. Een regeling is
mogelijk, maar alleen als de Souvereiniteit van Algerië over
de Sahara wordt erkend?
Opmerking.
Dit program laat weinig ruimte over voor overeenstemming.
Het is mogelijk dat hij dit zo heeft geformuleerd uit
voorzichtigheid. Het is in ieder geval duidelijk dat hij niet
van plan was mee te delen op welke punten hij tot een
compromis bereid is. De F.L.l.ers waren zeer bevreesd zich bloot
te geven.
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Be indruk is niettemin dat de stemming radicaal is.En
juist» omdat 3?erhat ABB^.3 geen krachtpatser is, verschanst hij
zich achter radicale eisen, om zich te beschermen tegen eigen
inschikkelijkheid*
Deze toon en die schijnbare radicale zelfverzekerdheid
eullen nog wel veranderen als het eerste contact met de GAÜLLE
begonnen is. Maar de onderhandelingen zullen uiterst moeilijk
zijn a. vanwege de koppigheid van de GAULLB; b» vanwege de
bijna dogmatisch krasse eisen waarmee de !*.I»«ïL de onderhandelingen s?al openen.

