
Vertrouwelijk

Aan: De minister-president

De minister van Defensie

De minister van Buitenlandse Zaken

Van: Coördinatoer Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Betreft: Toestand Midden-Oosten

afgesloten 17.00 uur op
12 oktober 1973

Golan Front :

De Israëlische strijdkrachten die de Syrische thans

achtervolgen zijn plaatselijk tenminste 15 km. over de

bestandsgrenzen van 1967 in Syrië doorgedrongen. Het is

nog niet duidelijk of zij zullen trachten Damascus te

bezetten. Een voor de hand liggend doel zou wel het

militair belangrijke Katana kunnen zijn, dat noordelijk

van de voornaamste opmarsroute ligt.

De troepen uit Irak hebben zich nog steeds niet

in de strijd gemengd, wel vallen Israëlische vliegtuigen

Iraakse troepen eenheden op weg naar het front aan.

Door de voortdurende aanvallen waaraan de Syrische

vliegvelden onderhevig zijn, zou de Syrische luchtmacht

bovendien ernstig in haar optreden zijn belemmerd.

Volgens Frans radiobericht van 13.oo uur zou Syrië,

zonder overleg met Egypte, de Sowjet Unie verzocht hebben

zich in te spannen een wapenstilstand te bereiken.

Sinai Front

Na een relatief rustige nacht zijn er geen aan-

wijzingen dat er belangrijke veranderingen in de

situatie zijn opgetreden. Wel was er weer nachtelijke

activiteit van Israëlische, door de lucht vervoerde,

commando's op de westelijke kanaaloever. Volgens

Israëlische, bron zijn de Istaelische troepen in staat

gebleken aan Egyptische uitbreekpogingen weerstand te

bieden.

Wegens de sterke luchtverdediging door geleide

wapens treedt de Israëlische luchtmacht slechts op
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beperkte schaal op in het gebied van het Suezkanaal.

De Egyptenaren zouden echter technische moeilijkheden

ondervinden met de electronische apparatuur van de

geleide wapens die zij over het Suezkanaal hebben gebracht.

De Egyptenaren zijn nog steeds spaarzaam met de inzet

van hun luchtmacht.

Marine : .

Op 11 oktober rond de middag werden 2 Sowjet

Russische amfibische eenheden gesignaleerd nabij

Cyprus, varend in oostelijke richting. Hoogst waar-

schijnlijk hebben beide landingsvaartuigen voorraden

ingenomen uit hulpschepen behorend tot de Russische

concentratie bezuiden Griekenland om deze in Syrië

aan wal te zetten.

Logistiek

Op 11.oktober werden boven de Straat van Otranto

(de zeestraat tussen Albanië en Italië) 12 grote

Russische transportvliegtuigen op weg naar Syrië

waargenomen. Gezien deze signalering is de meest

waarschijnlijke route waarlangs Russische vliegtuigen

militaire voorraden aanvliegen: uit het gebied ten

noorden van de Krim, via Tsjechoslowakije, Hongarije

en Zuidslavië naar het Midden-Oosten.

De Russische bevoorrading door de lucht heeft'

thans voor de derde achtereenvolgende dag plaatsge-

vonden . ,

Olie

Opgemerkt zij dat de schaarste waarmee een aantal

Europese landen te kampen .hebben en de daardoor veroor-

zaakte maatregelen zijn toe te schrijven aan militaire

acties in het oorlogsgebied, doch niet aan politieke

druk van de Arabische landen.
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Overige landen

Er is geen wijziging te constateren in de op-

stelling der onderscheidene Arabische staten.

Conclusies

Ondanks aanvankelijke verliezen vertoont de

Israëlische luchtmacht een nog opmerkelijke slagkracht.

Aan het Syrische front hebben de Israëlische

strijdkrachten de situatie duidelijk in hun voordeel

veranderd.

Aan het Sinai front is de toestand min of meer

gestabiliseerd. Wel. dient te worden geconstateerd dat

dezerzijds nog steeds geen inzicht bestaat op welke

schaal de gevechten plaatsvinden en of een van beide

partijen een voordeliger uitgangspositie heeft ver-

kregen.

Zowel op zaterdag als zondag zullen in de avond

overzichten worden gemaakt.


