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SOWJET-UNIE - MIDDEN-OOSTEN;
Het nieuwe regime in Soedan is in navolging van andere arabische landen
begonnen de strijdkrachten volgens sowjetrussisch patroon op te touwen.
De Sowjet-Unie zal adviseurs tot op "bataljonsniveau ter beschikking stellen en geschikte wapens leveren. Moskou heeft aan Khartoem reeds een aantal tanks geleverd, kleinere wapens en munitie op grond van een in 1968
gesloten overeenkomst. Het totaal vertegenwoordigt een "bedrag van
60 miljoen dollar.
Opmerkingen; Ondanks klachten van Egypte, Syrië en Irak over de sowjetrussische hulp ontvangen deze landen uitgebreide en
gevarieerde militaire hulpleveranties. Het gemiddelde niveau
van de leveranties is ongeveer gelijk aan dat van het vorige
jaar.
Alleen Syrië heeft dit jaar Vliegtuigen van de Sowjet-Unie
ontvangen. In mei arriveerden 20 Mig' s 17 van een verouderd
type in Lotakia. De Soxpt-Unie "beantwoordde klachten van
araMsche zijde over vertraagde leveranties met een verwijzing
naar moeilijkheden in Tsjechoslowakije. Bovendien leveren de
Russen slechts het soort militaire materieel, waarvan zij
mogen aannemen dat de Arabieren het kunnen gebruiken.
Soedan heeft zich nu in de rij geschaard van Arabische staten
die effectieve militaire hulp van Moskou kunnen verwachten.

IRAK
Naast de "successen" in Egypte en Syrië heeft Moskou na lang aarzelen
ook Irak in zijn plannen opgenomen. De Russen zullen nu binnenstappen in
het grote oliegebied van de Perzische Golf.
Opmerkingen: Moskou heeft twee akkoorden getekend: één van $ 72 miljoen
als lening voor aankoop van boormateriaal, etc. en een tweede
van $ 70 miljoen voor de ontwikkeling van het reusachtige
olieveld Noord-Roemailah, dat eertijds door de I.P.G.'
(iraq Petrol Company) werd ontdekt, maar door KASSEM -
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indertijd werd onteigend.
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Deze betrekkingen zijn tevens een uitdaging aan de gevestigde westelijke belangen.

SO¥J]ST-UNIE - DDR - POLEN;
De oostduitse topdelegatie, die naar Moskou is vertrokken heeft waarschijnlijk besprekingen gevoerd over de economische ontwikkeling en de
houding ten opzichte van de Bondsrepubliek.
Opmerkelijk vfas dat de Polen op korte termijn een topdelegatie naar Moskou
stuurden, die daar 24 uur na de Oostduitsers arriveerde> Opmerkingen; Er is sprake van wrijving tussen de Polen en Oostduitsers
over de slechte economische samenwerking en de poolse "dialoog"
met Bonn.

Warschau wenst zijn eigen belangen in Moskou te beschermen.
ROEMENIE;
De Roemenen hebben de r.ussische regerings- en partijleiders uitgenodigd
de 25ste verjaardag van de bevrijding bij te wonen, die op 23 augustus
zal plaatsvinden. De Russen hebben nog niet geantwoord noch te kennen
gegeven of zij in juli naar Boekarest zullen komen om een nieuw vriendschapsverdrag te ondertekenen. Mogelijk is dit ook onderwerp van discussie
geweest gedurende de besprekingen tussen CEAUSBSCU en de russische plaatsvervangend premier LSSBCHKO op 9 juli. Het accent bij deze besprekingen
lag echter op de economische betrekkingen.
Opmerkingen; Er circuleren hardnekkige gerichten in Oosteuropa van op
handen zijnde grote manoeuvres van het Warschay Pact half
augustus, die zich zouden uitstrekken tot de westduitse,
Oostenrijkse en Joegoslavische grenzen.
Deze geruchten zijn o.a. blijkbaar in omloop gezet om de
Roemenen en Joegoslaven te intimideren>alsmede de Tsjechen
te waarschuwen met het oog op de 21ste augustus.

FRAMRIJK;
President POMPIDOU heeft reeds opdracht gegeven aan de UDR voorbereidingen
te treffen voor de gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar plaats zullen vinden. POMPIDOU is er op uit een solide basis te scheppen, waarop hij

GEHEIM

~3~

-3-

:

GEHEIM
7 jaar kan regeren. De UDR moet omgevormd worden van verkiezingsinstrument
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tot partij.
Opmerkingen; Gedurende de afgelopen verkiezingscampagne is ge"bleken, dat
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een van de grote troeven van POEBR was", dat deze de "burge-

;

meesters achter zich. had. Wanneer POMPIDOU er in slaagt het
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locale apparaat van de gemeenteraden te veroveren,betekent

::

dat een zware slag voor de linkervleugel, vooral de SPIO, die
de grootste kracht vindt in de gemeenteraden.

KBHYA;
De moord op Torn MBQYA heeft enige onzekerheid weggenomen omtrent de opvolging van president KÏÏNYATTA. De verbittering is echter toegenomen bij
degenen die politieke motieven achter de aanslag vermoeden. Met de dood
van MBOYA is vermoedelijk een eind gekomen aan een interne strijd binnen
de leidende "Kenya Africa National Union", tussen de naaste adviseurs van
de president en volgelingen van MBOYA.
Opmerkingen; De naaste adviseurs van de president — het Kikuyu establishmenl
waren bevreesd voor hun positie wanneer een niet-Kikuyu
president zou worden.
Met de dood van MBOYA zijn de kansen voor de kandidaat van
het Kikuyu establishment sterk gestegen. De kandidaat, DAMEL :
AMP MOI, is lid van een kleine stam., maar uiterst gewillig
ten opzichte van de wensen der Kikuyus.

ETHIOPIË - SOMALIË;
De grensincidenten tussen beide landen van 8 en 9 juli hebben de spanning
doen stijgen. Van ethiopische zijde werd zwaar geschut ingezet tegen de
nomaden. In Somalië is de druk op premier BGAL vergroot om met militaire
middelen te antwoorden op de ethiopische uitdaging.
Opmerkingen; Ben dergelijk incident op 24 juni kon nog worden bijgelegd
door het uitwisselen van bezoeken tussen de ministers van
binnenlandse zaken stan beide landen. Dit maal is de verontwaardiging in Somalië erg groot. De mogelijkheid van een
confrontatie is daarmede sterk toegenomen.
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