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GEHEIM

frankrijk

KRITIEK VAN M M. R.P. OP EBT 3BMÏB VAK DEBRÊ EN DE EUROPESE

POLITIEK VAM DE GAÜLLE

Tijdens de laatste vergadering van de
blée, waarin Louis JOÏE de aceoorden van Evian toelichtte
en het gehele probleem Algerij» was men ar zeer over ont-
stemd, dat BEBRJÈ niet vroeg te a temmen, hoewel dit in een
zo belangrijke zaak de gewoonte ia en de meerderheid meer
dan verzekerd «as* Dit ia een bewies temeer, dat DEBRE de
oppositie wilde sparen en nog altijd ondergrondse relaties
met haar onderhoudt. DEBRÊ zal dan ook beslist niet terug-
komen. De candidaat ia nu Louis JOiE, die zich in net Dépar-
tement Moselle candidaat wil a t ellen. JQÏE zou geen politi-
cus, maar een diplomaat zijn; in de Kamer sou hij een slech-
te indruk maken.

De MHB bereidt zich nu reeds op de oppositie
voojr. Zij is het geenszins met de Europa-politiek van
De GAULLE eans. Volgens MRP-kringen denkt De GAÜLLE onver-
anderd aan een Buropa tussen Amerika en Rusland, een *derde
macht1*, onder Franse leiding. Daarom is men in genoemde

tegen het plan NOSSTAD-STIKKER van een NAVO-atoom-
macht, omdat de beslissing dan te veel van *«n groep van
mogendheden afhangt «n met Frankrijk daarbij ia dit alles
te on a aker. Men pleit voor handhaving van het uitsluitend
Amerikaanse zeggenschap in de atoomkwestie .

Verder neemt men in vooraanstaande MRP-
kringen het De 0AÏÏÏ£i «n DEBRÉ zeer kwalijk, dat zij d*
Harki'a, de mohammedaanse soldaten van het Franse leger,
in de accoorden geheel hebben gepaaaeerd. 2i;j sullen niet
door de G-PfU worden overgenomen «n zullen zodoende door de
Algerijnen als verraders worden geliquideerd.

fweede neltt maart 1962,

GEHEIM


