
VERTROUWELIJK

Aan: de Minister-President

de Minister van Defensie

de Minister van Buitenlandse Zaken

Van: Coördinator Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Betreft: Toestand Midden-Oosten

Afgesloten 17.00 uur op
15 oktober 1973 in
vergadering CVIN

1. Syrië-front

Er is - geen wezenlijke wijziging in de toestand

op dit front, aangezien naar verwachting het opruimen

van weerstanden meer tijd neemt dan oorspronkelijk was

voorzien.

De Jordaanse brigade bevindt zich nu ca.

25 km noord van DERAA en is tot heden niet ingezet.

Uit Syrische bron komen nog berichten over

plaatselijke successen, o.a. een commando-raid naar

het gebied KUNAITRA, waar een tactisch belangrijke

heuvel zou zijn bezet.

Zowel de Syrische als de Israëlische lucht-

strijdkrachten concentreerden hun activiteit op steun

aan de grondtroepen in de Golan-hoogte. De Syrische

luchtstrijdkrachten zouden daarbij gesteund worden door

Iraakse jachtvliegtuigen. De Israëlische luchtstrijd-

krachten hebben voorts aanvallen op toevoerwegen naar

Damascus uitgevoerd om Syrische/Jordaanse versterkingen

te belemmeren naar het frontgebied te komen en logis-

tieke aanvoer te hinderen. Hedenochtend waren ook

Syrische vliegvelden het doel van Israëlische aanvallen,

enerzijds teneinde de Syrische luchtstrijdkrachten

hun thuisbases te ontnemen anderzijds om de logistieke

steun van de Sovjet Unie te breidelen.
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2. Sinai-front

Een Israëlische woordvoerder heeft verklaard

dat de Egyptische strijdkrachten thans een strook van

8 km diep langs de gehele oostelijke oever van het

SUEZKANAAL beheersen.

Hedenmorgen werd door de Egyptische strijd-

krachten wederom een aanval ingezet, ditmaal in het

noordelijk deel van het front; naar Israëlische meldin-

gen zou deze aanval opnieuw tot staan zijn gebracht.

De Israëlische luchtstrijdkrachten concentreren hun

inspanning in dit gebied op het leveren van steun aan

grondtroepen. -

3. Marine

1. Uitgesproken concentratie Sovjet-marine eenheden

rond Kreta thans verspreid. Alhoewel uit merendeel

daardoor ontstane bewegingen geen directe conclusie

te trekken is met betrekking tot situatie in Midden-

Oosten, volgende van belang geacht:

a. Commandant Sovjet-eskader thans ingescheept
aan boord kruiser, hetgeen gebruikelijk in
tijden van spanning.

b. Aanwezigheid benoordoosten Cyprus ter hoogte
van Iskanderun uitgebreid met derde grotere
eenheid.

c. Verhoogde belangstelling Sovjet-marine voor
gebeuren rond Straat van Sicilië (de smalste
doorgang).

d. Verhoogde activiteit tot verkrijgen van infor-
matie uit het Midden-Oosten met behulp van
speciaal daartoe uitgeruste vaartuigen.

e. Nieuwe aanwijzingen voor verhoogde waakzaam-
heid eenheden Sovjet-eskader

2. De beide landingsvaartuigen hebben inmiddels het

gebied bij Cyprus verlaten in westelijke richting

mogelijk met evacuëes aan boord.
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3. Twee van de zes verwachte amphibische eenheden

verlieten op 14 oktober de Zwarte Zee.

4. Betrouwbare informatie duidt op patrouilles grotere

eenheden Egyptische marine, waaronder onderzeeboten,

in de Rode Zee o. a. ter controle op westelijke

scheepvaart in en uit dat gebied.

4. Logistieke aspecten

De oorlog begint nu voor de strijdende par-

tijen ook in het logistieke vlak problemen op te le-

veren. Bij de Syrische strijdkrachten is gebrek aan

olie-produkten. De Egyptische g/1 raketbatterijen

hebben in de afgelopen dagen een bijzonder hoog ver-

bruik gehad terwijl de aanvoer vertraagd en in kleine

hoeveelheden plaatsvond.

Uit inlichtingenkanalen zijn geen gegevens beschikbaar

over de Israëlische logistieke situatie. Over bevoor-

rading wordt door de betrokken landen kennelijk grote

terughoudendheid betracht. '

De luchtbrugactiviteit van de S. U. is sinds

zondag geïntensiveerd. De aanvallen van de Israëlische

luchtstrijdkrachten noopten Sovjet transportvliegtui-

gen af te wijken van hun Syrische bestemmingen en elders

buiten Syrië te landen. Bij de aanval op Aleppo werden

twee Russische transportvliegtuigen vernield. Ook

Joegoslavische transportvliegtuigen zijn in de lucht-

brug werkzaam. Tot de lading zouden met name medische

artikelen en bloed behoren. Uit betrouwbare bron werd

vernomen dat de Israëlische aanvallen op Syrische

oliestations en raffinaderijen resulteren in een gebrek

aan vliegtuigbrandstof en smeermiddelen. Mogelijk wordt

aan de behoefte aan smeermiddelen voor vliegtuigen vol-

daan door Sovjet-leveranties via de luchtbrug.
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5. Olie

Volgens een persbericht is de olieconferen-

tie die door 11 Arabische landen op dinsdag 16 oktober

in KOEWEIT zou worden gehouden uitgesteld tot woensdag

17 oktober. Opgaaf van redenen werd niet verstrekt.

6. Overige landen

a. In Irak werden gevechten gemeld tussen Iraakse

troepen en opstandige Koerden. Voorts worden re-

servisten opgeroepen die zich binnen 48 uur moeten

melden. • •

b. De SAOEDI-ARABISCHE infanteriebrigade en een tank-

bataljon die in Jordanië gestationeerd waren zou-

den naar Syrië zijn verplaatst.

c. Libanon doet zeer veel moeite om de activiteiten

van het Palestijnse Bevrijdingsleger (PLA) onder

controle te houden om provocatie van Israël te

voorkomen. Van het PLA bevinden zich twee georga-

niseerde brigades in het grensgebied van Libanon

met Syrië. . .

d. Gebleken is dat Pakistan een medische eenheid naar

Irak zal zenden. •• • .
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7. Conclusies

a. Meer en meer wordt duidelijk dat de Syrische weer-

stand groter is dan door Tel Aviv was verwacht.

b. De situatie aan het Suezkanaal is niet wezenlijk

gewijzigd. Het is nog niet duidelijk hoe de Is-

raëlische strijdkrachten in de Sinaï de Egypte-

naren zullen aanpakken. Israël geeft zelf toe het

antwoord op-de huidige militaire situatie nog

niet te hebben gevonden.

c. Thans begint ook het logistieke aspect een grotere

rol te spelen. Voor de uitslag van de strijd is

bepalend hoe de toevoer naar beide partijen ge-

schiedt.

d. Aan het gewijzigde patroon van activiteiten van

het Sovjet-eskader kunnen nog geen conclusies

worden verbonden.


