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Conflict in het Midden Oosten.
Conclusies van de zondagavond gehouden vergadering van
het Comité Verenigde Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
in Nederland.

Ter beschikking stonden een medio 1972 opgestelde uitgebreide militair/politieke analyse van mogelijke gedragslijnen van beide kanten alsmede daarna en over het weekend
binnengekomen berichten.
Conclusies.
1)

Er is geen twijfel over dat de Egyptenaren en Syriërs tot
de aanval zijn overgegaan zonder provocatie van Israël.

2)

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat Rusland zich van het
conflict distantieert gezien de op 4 oktober aangevangen
massale evacuatie van Russisch personeel en hun gezinnen
uit Syrië en Egypte. Ook wordt verwacht dat de USA niet
bij het conflict betrokken zal willen worden.

3)

Tot zondagavond heeft voorzover bekend geen der strijdende
partijen zich gewend tot de Verenigde Naties. Indien
Egypte en Syrië dat bij een ongunstige wending van de
strijd zullen doen zal Israël zich daar vermoedelijk
weinig van aantrekken zolang het verloren gebied niet is
heroverd. De algemene vergadering waarvan sprake is lijkt
niet het forum om indruk op Israël te kunnen maken.
Volgens de nieuwsdienst is Amerika voornemens het conflict
voor de Veiligheidsraad te brengen.

4)

Het wordt niet waarschijnlijk geacht dat de Israëliërs
werkelijk verrast werden. De rol van verdediger is eerder
een calculated risk die indien de aanvaller wordt teruggeslagen, niet alleen politiek maar ook militair voordeel
zal opleveren.

5)

Als doelstelling van Egypte en Syrië werd en wordt nog
steeds gezien : het Midden Oosten conflict weer in de
internationale belangstelling te brengen.
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6) Militaire Appreciaties
Het grote aantal Egyptische tanks 400 (minstens twee
divisies) op de oost oever is geen verrassing.
De Egyptenaren hadden deze capaciteit en de Israëlische
verdediging is niet langs het kanaal, maar in de diepte.
Aangezien de Israëlische mobilisatie, aangevangen zaterdagmorgen, binnen 3 dagen de parate strijdkrachten van
90.000 man op 300.000 zal kunnen brengen, verwachten we niet
voor dinsdag een groot offensief.
Ook de Egyptenaren zullen niet voor dinsdag klaar zijn om
te kunnen uitbreken uit de twee bruggenhoofden indien ze
er in slagen de aanvoer over het Suezkanaal te handhaven.
Het antwoord ligt bij de luchtstrijdkrachten. Hoewel de
Israëlische luchtmacht zondag het luchtruim beheerste, is
noch de Egyptische, noch de Syrische luchtmacht verslagen.
Op basis van eerder gemaakte studies komen we tot de
conclusie dat de Israëliërs in staat moeten zijn de
Egyptenaren en Syriërs terug te drijven tot achter de
sedert 1967 bestaande linies.
We zien geen enkel Israëlisch voordeel om deze grenzen
te overschrijden. Er zijn geen betere militaire verdedigingslinies te bereiken en alleen plitiek nadeel.
Dit neemt niet weg dat tijdelijke en incidentele overschrijdingen van het Suez kanaal mogelijk is om belangrijke
militaire objecten en inlichtingen te vergaren.
7) Van belang is nog dat de Amerikanen in hun appreciatie
van de toestand rekening houden met toenemende Arabische
terroristische activiteiten buiten het Midden Oosten, om
ook op die wijze het Midden Oosten conflict te accentueren.
Gezien de Amerikanen bewezen hebben over goede informatie
op dit gebied te beschikken en Nederland steeds waar
mogelijk waarschuwen, werd Justitie en Binnenlandse Zaken
ingelicht.
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