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Egypte
HIBÏ3WE gQLlflEKB AVONTUREN VAK HAS3BR

Zlowel in Britse ambtelijke als politiek»
kringen wordt uiting gegeven aan de -verwaohting dat
H&SSER, gezien de mislukking van de Mos oel-ops tand en
andere politieke tegenslagen» weldra behoefte aou kunnen gevoelen aan nieuwe politieke avonturen om zijn
prestige in de Arabische wereld te herstellen. Hij
heeft eerder zijn toevluoht in politieke "blifcssmaf leiders1* geaooht.
Ben van de mogelijkheden waaraan men
denkt is een politiek avontuur in libye. Sr is in I«iby«
sprake van een nieuw» onrust over de kwestie wie van
zijn talrijke familieleden koning IDRIS zal opvolgen.
IDRIS heeft de laatste tijd wederom een aantal van zijn
familie Is den gevangen genomen of verbannen, omdat hij
hen van de opvolging wil waren. Het ia bekend» dat enigen van de leden van IDRÏS' uitgebreid» familie uitgesproken Egyptophiel sijn* Set zouÏÏA.SSERnatuurlijk zeer
welkom zijn, indien een van dezen IDHIS aou opvolgen. Jn
•fcibye liggen Veïrsohillende mogelijkheden voor Egypte
open om zioh opnieuw als de tegenstander en bestrijder
van het Westers imperialisme op te werpen, onder meer de
aanwezigheid van de Bri-fcae en Amerikaanse strategisohe
vliegvelden, Ben tweede voordeel voor HASSBH indien hij
in üibye vaste voet aan de grond zou kunnen krijgen, ia
dat hij aanzienlijk krachtiger druk zou kunnen uitoefenen op een van zijn politieke concurrenten en rivalen,
namelijk BOUR&ÏÏIBA, de president van Ltbye's buurstaat.
Een tweede mogelijke bliksemafleider voor
IASSER ia hernieuwde activiteit tegen Israël in de vorm
van zogenaamde "storingsvluohten* , uit te voeran door
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militair g000fen.de Palestijnse Arabieren, in het gebied
van Gaza gelegerd. Hst is bekend, dat Bgypte enige tijd
geleden begonnen is met de reorganisatie en heropleiding
van deze ongeregelde troepen»
Ben derde, dooh «eer geringe mogelijk*
heid is een toenadering tot HQBSSEIN. In Britse regeringskringen neemt men aan, dat FASSER hier wel voor voelt,
dooh dat hij bang ia, dat Israël op een dergelijke 3tap
zou reageren door het Jordaanse gebied ten westen van de
ifordaan te annexeren, een kans die deg te groter is omdat
de verhouding Irak-Bgypte 20 sleoht is*
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