
rapportage ov«r internationale ontwikkelingen
feiten en achtergronden die van betekenis
kunnen gijn voor de binnenlandae veiligheid

D86/01 11 februari 1986

Contacten tussen Italiaanse en Lybische diensten.

Het in Rome verschijnende dagblad 'La Republica' publiceerde op 16 oktober
1985 een door een zekere Magdi ALLAM afgenomen interview met de Lybi'ër Yunis
ABU AL-QASIM. Laatstgenoemde werd bij de lezers geïntroduceerd als secretaris
buitenlandse veiligheid van het Algemeen Volkscomite, hetgeen betekent dat hij
de supervisie heeft over de jacht op buiten hun vaderland vertoevende Lybische
dissidenten.
Het vraaggesprek werd gehouden in Rome. ABU AL-QASIM vertelde desgevraagd dat
hij in Italië verbleef voor een voortgezette medische behandeling, waarvoor
hij eerder al in de BRD was geweest. Hij zei overigens wel vaker in Italië te
zijn geweest en wees er in dat verband op dat hij belast is met de Lybische
samenwerking met Italiaanse geheime diensten. Toen de interviewer hem op dit
punt nader aan de tand voelde, vertelde ABU AL-QASIM dat de relaties tussen de
Italiaanse en de Lybische diensten al van heel wat jaren terug dateerden en
dat hij zelf in 1979 de zorg voor die coöperatie op zich had genomen. Volgens
hem waren die betrekkingen gericht op "samenwerking inzake
veiligheidsaangelegenheden van wederzijds belang".
Vervolgens memoreerde de interviewer hoogtepunten uit de samenwerking tussen
Italië en Lybië op dit gebied. Hij kwalificeerde de betrekkingen als intensief
en speciaal. In dit verband herinnerde hij eraan dat de 'Defense Intelligence
Service' (SID) van MICELI in 1970 in Triest een schip vol wapens en
explosieven had aangehouden, dat de haven van de Lybische hoofdstad Tripoli
als bestemming had. En in 1980 ontdekte de 'Military Intelligence and Security
Service' (SISMI) van SANTOVITO plannen voor een opstand in het garnizoen van
Derna. Tenslotte wees hij erop dat de eerste substantiële levering van
Italiaanse wapens was verzorgd door de SID.
Desgevraagd zei ABU AL-QASIM niet in te willen gaan op details. Wel bevestigde
hij dat er sprake was van "een intensieve samenwerking" tussen de wederzijdse
geheime diensten, in het kader waarvan "gegevens werden uitgewisseld over
Italiaanse en Lybische burgers die in beide landen problemen cre'érden".
Volgens hem was er tussen beide partijen sprake van "een sfeer van wederzijds
vertrouwen".

Later in het interview zei ABU AL-QASIM dat Lybiëgeen steun verleende aan
terrorisme maar alleen aan volkeren die voor hun vrijheid streden. In dit
verband moest de Lybische hulp aan de PLO, de SWAPO en de IRA geduid worden.
Overigens ontkende hij dat er sprake was van Lybische steun aan de ETA.
Ook onthulde ABU AL-QASIM dat hij het was geweest die had onderhandeld met de
beruchte terrorist CARLOS, toen die na de OPEC-gijzeling in Wenen in december
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1975 met de gegijzelden in Lybië arriveerde. Volgens hem was CARLOS nadien
niet meer in Lybië geweest.
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