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G-EHEIMB BESPREKINGEN TOSSEN DE FRANSE REGERING SN DE G.P.R.A.

JSoals bekend hebben thans geheime besprekingen plaats tussen de Franse regering en de G.P.R.A. Het is de
bedoeling deze onderhandelingen zolang mogelijk geheim te
laten blieven en eerst tot een conferentie te komen, al? in
deze voorafgaande besprekingen de grootste moeilijkheden, praktisch zijn opgelost.
Als voornaamste punt staat op de agenda <ie
positie van de Fransen in een onafhankelijk Algerije. Dit is
ook een van de moeilijkste kwesties, daar men van Franse aijde niet tevreden is met een /garantie voor de Europeanen in
het algemeen en een meest begunstigingsclausule voor de Fransen, maar de zekerheid wil hebben, dat de Fransen hun maatschappelijk, cultureel en religieus karakter ongestoord kunnen behouden. Ook moeten hun economische garanties verleend
worden. 2o zal, als de Algerijnen plannen zouden hebben tot
nationalisering van de bedrijven, reeds nu vastgelegd moeten
worden, dat de Franse groep een dusdanige financiële schadeloosstelling kunnen krijgen, dat er geen sprake kan zijn van
een sociale vernietiging.
Ook wil men van Franse zijde, dat er een overgangsperiode
zal zijn voor de duur van vijf jaar, waarna de Fransen kunnen
opteren voor de Franse of Algerijnse nationaliteit.
De Fransen geloven, dat hun leger nog jarenlang in Algerije
zal moeten blijven en deze mening wordt ook gedeeld door de
meeste FLïï-leiders.
De grote moeilijkheid is, dat de G-.P.R.A. aan
de Fransen geen bijzondere status wil geven, maar een garantie, die iedere vreemdeling krijgt.
Van Franse zijde voelt men er weinig voor
BSF BELLA bij deze geheime besprekingen te betrekken. Men
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heeft de overtuiging, dat hij harder is en minder toeschietelijk dan BEN EBDDAH. Wel meent DBBRE, dat zijn
hardheid het gevolg zou kunnen zijn van zijn gevangenschap? hij verbijt zich, terwijl de anderen de macht
in de F.L.H. overnemen. Zijn in-vrijheidstelling zou
hem misschien innerlijk ontlasten en toeschietelijker
maken. In elk geval zal de F.1.N.-leiding rekening moeten houden met de opvattingen van BEN BELLA. Uiteindelijk hebben zij ook zijn .cautie nodig. Daarom wordt
van Franse zijde ook wel de stelling verkondigd, dat
het misschien verstandiger zou zijn BEN BELLA tot de
onderhandelingen toe te laten, zodat hij zich duidelijk:
moet uitspreken en, als er een accoord tot stand komt,
zich evenals de anderen gebonden weet.
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