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Toestand Midden-Oosten
1. Algemeen
Een groot aantal Arabische en andere Mohammedaanse landen heeft
steun en sympathie toegezegd aan Egypte en Syrië. Het is opmerkelijk
dat Jordanië, maar vooral Libië zich tot nu toe hebben onthouden van
tegen Israël gerichte militaire activiteiten. Vooral de houding van
Gadaffi is, gezien zijn pogingen tot het vormen van een federatie
met Egypte, verwonderlijk: wel zegde hij financiële steun toe, maar
tevens verklaarde hij het niet eens te zijn met de huidige militaire
acties der Arabieren.
2. Sinai-front
De toestand aan het Sinai-front is de afgelopen 24 uur niet wezenlijk
veranderd.- Nog steeds beschikken de Egyptenaren over drie bruggenhoofden (ten N van Suez, bij Ismailia en bij El Kantara) waar hevige
gevechten woeden.
Golan-front
De heuvels van Golan zouden door Israël, ten koste van vele verliezen
zijn heroverd. Van groot belang is het dat Irak hier aan de strijd
gaat deelnemen (ca 16.000 man en 100 tanks). De Luchtmacht van Irak
zou reeds op 9 oktober zijn ingezet in de Sinai en Golan.
Conclusie
Hoewel Israël thans volledig op oorlogssterkte is, moet worden gesteld dat Israël er nog niet in geslaagd is om snel een beslissende
slag toe te brengen. Het heeft er alle schijn van dat de situatie
in de Sinai op dit moment zo is, dat geen van beide partijen in staat
is om de ander te kunnen verslaan hetgeen mede veroorzaakt zou kunnen
zijn doordat Israël er blijkbaar de voorkeur aan geeft (of daartoe
wordt gedwongen) eerst de strijd in de "Golan" te beslissen om pas
later in de Sinai verder" te gaan.
Van zeer groot belang is thans de houding van de overige Arabische
landen in het bijzonder yan Jordanië. Zou Jordanië daadwerkelijk aan
de strijd gaan deelnemen, dan wordt Israël gedwongen om op tenminste
3 (of 4* Libanon) fronten te gaan optreden. Mogelijk zou Israël
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hiertoe voor een korte periode wel in staat zijn, maar zeker niet
voor een langdurige periode, gezien de aanwezige voorraden en de
personele en materiele middelen. De deelname aan de strijd door de
overige Arabische landen zou dan beperkt kunnen blijven tot het
aanvoeren van voorraden voor de strijdende Arabische landen, al zijn
ook de voorraden van de overige landen beperkt. In Jordanië zelf
wijst nog niets op een spoedige deelname aan de oorlog.
De reacties van de Sovjet-Unie bleven vooralsnog beperkt tot het
beschuldigen van Israël van het uitlokken van de strijd en het oproepen tot eenheid in het Arabische kamp. De overige Warschaupaktlanden
hebben nog steeds niet gereageerd.
Gezien eerdere toeaggingen van Tito, moet met de mogelijkheid
rekening worden gehouden, dat Joegoslavië zo nodig materieel doorvoer
faciliteiten zal verlenen.
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