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Golan front
Het gehele Golan-gebied is thans weer in Israëlische
handen. Versterkingen uit Irak zijn nog steeds niet
gearriveerd. De Israëlische luchtmacht voert aanvallen
uit op de wegen tussen de grens Irak:Syrië en Golan.
Hoewel er persberichten zijn dat Israëlische troepen
Syrische eenheden op Syrisch grondgebeid achtervolgen
in de richting van Damascus, ontbreken voorshands
aanwijzingen dat hier sprake is van een Israëlische
doorbraak. Aangenomen mag worden dat de Israeli's
er naar zullen streven hun succes op dit front uit
te buiten alvorens aan het Sinai-front hun volle gewicht
in te zetten.
Sinai-front
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Er zijn nog geen berichten die op een wezenlijke
verandering van de.situatie wijzen. Israëlische
commfido's hebben aanvallen uitgevoerd op militaire
installaties en aanvoerlijnen op de westelijke oever
van het Suez Kanaal. Anderzijds blijken de Egyptenaren
hun bruggehoofden nog steeds te versterken en te bevoorraden, o.a. met mobiele grond/luchtrakettan,
alsmede hun posities te consolideren op de oostelijke
kanaaloever, zulks ondanks krachtige pogingen van
Israëlische zijde de bruggehoofden terug te dringen.
Israëlische luchtacties in Sinai zijn voornamelijk
gericht op het uitschakelen van de grond/lucht geleide
wapenopstellingen, die bescherming bieden aan de Egyptische
bruggehoofden, en op de Egyptische vliegvelden.
o
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Marine
Het totale aantal Sowjet maritieme eenheden in de
Middellandse Zee is hoger dan normaal, o.a. in verband
met overlap van de halfjaarlijkse aflossing en de
aankomst van l Kruiser en 2 fregatten uit de Zwarte Zee.
Het ^rendeel van ae belangrijke Sowjet eenheden
bevindt zich nog nabij de zuidpunt van Griekenland en
nabij Kreta, waar zich eveneen eenheden van de
Amerikaanse 6e vloot ophouden.
Israëlische marine-eenheden deden succesvolle aanvallen
op Syrische marinebases.
Logistiek
Volgens verscheidene berichten worden de
voorraden van Syrië, Irak en Egypte door de Sowjet Unie
aangevuld. Russische transport-vliegtuigen zouden een
luchtbrug onderhouden met het vliegveld Aleppo voor
de aanvoer van munitie en raketten. In de loop van
10. oktober arriveerde in Syrië Iraaks materieel, waaronder
vliegtuigen en SA.2 batterijen. Iraakse vliegtuigen nemen
reeds enkele dagen aan de strijd deel.
Er is nog geen bevestiging van persberichten waarin
melding wordt gemaakt van Amerikaanse wapenleveranties
aan Israël. Israëlische eenheden in de Sinai zouden een
tekort krijgen aan bepaalde soorten artillerie munitie.
Olie
Er zijn nog geen aanwijzingen dat de Arabische olie
als wapen wordt gebruikt in de huidige strijd der
Arabische landen.
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Overige Arabische landen
In de houding van Jordanië is nog geen wijziging opgetreden,
Er is een toenemend aantal indicaties dat Saoedie-Arabië
de strijd zal gaan steunen.
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Terreur
Er bestaan geen aanwijzingen voor terroristische
activiteit buiten het oorlogsgebied.

Conclusie
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Het Syrische front lijkt weinig moeilijkheden meer op
te leveren voor de Israëliërs.
Het valt evenwel moeilijk de komende ontwikkelingen aan
het Suez kanaal te voorspellen.
Het Israëlische optimisme lijkt niet te rijmen
met de militaire kracht en positie van de Egyptenaren
aan het Suez kanaal.
Slechts een uiterste krachtsinspanning dan wel een verrassende ontwikkeling door de Israëliërs teweeg
gebracht zal wijziging kunnen brengen in de situatie
in de Sinai.
Temeer lijkt dit noodzakelijk door de toenemende
betrokkenheid van vrijwel alle Arabische staten.

