
 

 

 أنريـــكو مــاتيينبذة عن حياة 
 

بأكالنيا يف مقاطعة بيزار  1906 سنة أفريل 29ي يوم يُولـد مات

بإيطاليا، وهو من عائـلة متواضعة، كان والده ضمن مؤسسة الدرك 

 الوطين اإليطالي.

ة فبدأ حياته املهنية مبكًرا حيث كان ماتيي قليل امليل إىل الدراس

عمل مساعًدا  1923مصنع لألس ِّرة ثمِّ يف سنة متهن حرفة يدوية يف إ

مبصنع للدِّباغة حيث واصل نشاطه عاماًل يف هذا امليدان ثمِّ كيميائيًّا إىل 

وسرعان ما متيَّز  24مدير خمترب وسنه ال يتعدى  1929أن أصبح سنة 

مبقدراته الكبرية يف التنظيم وبروحه للمبادرة واتصاله اإلجيابي مع زمالئه 

 يف العمل.

من  بعد تنقله إىل ميالن عشية األزمة االقتصادية بداية الثالثينات

قرر أن يستثمر أمواله املتواضعة يف مؤسسة كيميائية  القرن الـماضـي

مسحت له يف وقت قصري بالدخول إىل الدوائر التجارية الكربى يف ميالن، 

 ( الذ  ويتعرَّف خالل هذه الفرتة على أستاذ اإلحصائيات )مارسيلو بوّلدريين

رة يف احلزب الدميقراطي املسيحي حيث عاش ثضمن األوساط املؤأدخله 

يؤيد  كان ، اليتفنشط ضمن صفوف الـمقاومة جتربته وتكوينه السياسي

 -1945لفاء سنة قادتها وأحتفل إىل جانبهم بعد انتصار احُل

حمافًظا فوق العادة –عيِّن من طرف اللجنة الوطنية االقتصادية  هابعد

 ( وكلَّف بتصفية هذه AGIPرأس املؤسسة اإليطالية العامة للبرتول )على 

األخرية لكونها مل تسجل جناًحا يف ميدان البحث عن البرتول يف كل من 

كما كانت هذه املؤسسة تعاني من ثقل ديونها –إفريقيا ورومانيا والعراق 

تعيًنا إاّل أن ماتيي وبعد قيامه بدراسة شاملة حول وضعية هذه املؤسسة مس

  (، وبفضل حنكته جنح يف إنقاذ AGIPاملنجميني يف املؤسسة ) رباءباخل

 



 
 

باستئناف عمليات  1946سنة هذه املؤسسة من التصفية حيث أمر 

 التنقيب واحلفر حيث مت اكتشاف حقل كبري من الغاز الطبيعي.

مل يكن هذا الرجل خياف املخاطر فقد كان خيوض طريقه حنو 

اته املتميِّزة وسداد قراراته فأفاد دولته اليت تبنته حتقيق األفضل بقدر

فرصة الدعم السياسي من الدولة –مستخدميه فأغتنم هذه الفرصة و

لريكب موجته احلماسية ليقنع كل الناس أن البرتول هو األساس يف 

 اإلنطالقة اإلقتصادية إليطاليا.

 ( اليت ENIوهكذا جنح يف إنشاء إحتاد شراكة عمومية حتت إسم )

أنيطت هلا مهمة ضمان التموين بالغاز والبرتول إليطاليا اليت كانت يف 

 حاجة ماسة إليهما يف إنطالقتها اإلقتصادية.

اهتمت هذه الشركة يف سياستها على وجه اخلصوص ببلدان املشرق 

األدني واألوسط وإفريقيا الشمالية، كما كان لـموقف ماتيي الرافض 

املصِّدرة للبرتول وألساليبه البسيطة يف التفاوض  لإلستعمار إزاء البلدان

بشأن القضايا اإلقتصادية باإلضافة إىل سياسته يف الرتكيز على التكوين 

املهين اخلاص باألطقم التقنية كل ذلك مما كان له دور كبري وحاسم يف 

  ( على املستوى الدولي.ENIالنجاح الذ  أحرزتِّه شركة )

إىل اجلزائر حديثة العهد باإلستقالل الذ  قبل أيام قليلة من زيارته و

كو ماتيي مدير أكرب قطاع يف الدولة نريكان يدافع عنه حبماس يغادر أ

، هذا العامل بعد حتّطم طائرته  (1962-1953) للمحروقات اإليطالية

بدقيقة واحدة قبل هبوطها على مدِّرج على متنها،  الشخصية اليت كان

 .1962أكتوبر سنة  27 وكان ذلك يف -ميالن–مطار مدينة 

 


