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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
16 oktober 1973 in
vergadering CVIN

Syrië-front
De toestand aan het Syrië-front is onduidelijk.
Zowel van Israëlische als van Syrische zijde worden successen gemeld. Een Israëlische woordvoerder verklaarde
dat Israël geen belangrijke terreinwinst heeft geboekt
en hier ook niet naar heeft gestreefd. Dit is in tegenstelling met hetgeen tevoren - althans naar buiten toe steeds werd gezegd (o.a. door DAYAN).
De noordoostelijke rand van de Golan-hoogvlakte en een deel van Israël (de Hulé-vallei) zou nog
onder Syrisch artillerievuur liggen.
Intussen werd in de loop van vandaag blijkbaar plaatselijk door de Syrische strijdkrachten weer een aanval
ingezet.
Nog steeds hebben de Jordaanse en SaoediArabische troepen zich niet in de strijd gemengd.
£ Het zwaartepunt van de Israëlische luchtmacht
is verplaatst van het Syrische-naar het Sinaï-front.
De Syrische luchtstrijdkrachten beperkten zich tot plaatselijke luchtverdediging boven hun vliegvelden.
Gezien het feit dat op 15 oktober Sovjet transportvliegtuigen moesten afdraaien als gevolg van Israëlische
luchtaanvallen en het belang van de bevoorrading zal
deze wijze van optreden nog wel voortduren. Volgens betrouwbare bronnen zouden de mobiele grond/luchtgeleide wapenbatterijen in Syrië zijn uitgeschakeld.
Dit zou tevens de verklaring zijn voor de plaatselijke
luchtverdediging van de Syrische luchtstrijdkrachten.
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De Syrische verliezen worden op 100 - 120 vliegtuigen
gesteld. De zware verliezen en de vermoeidheid van de
vliegers zouden van nadelige invloed zijn op het optreden van de Syrische luchtstrijdkrachten.
Sinai-front
Ook op het Sinaï-front is het onduidelijk wie
van beide partijen het initiatief heeft bij de hevige
gevechten die vandaag (voor de derde dag) zijn gemeld.
Voor zover nu na te gaan zijn nog geen beslissende
successen behaald en is een slijtageslag, waarbij door •
beide zijden nog steeds reserves worden aangevoerd, nog
aan de gang.
Volgens Israëlische bron zouden gisteren 280 vijandelijke tanks zijn vernietigd tegen een eigen verlies van
30 tot 40 tanks. De Egyptenaren hebben verklaard zelf
100 tanks te hebben verloren terwijl zij 150 Israëlische
tanks zouden hebben afgeschoten.
Aan Israëlische zijde wordt aangenomen dat
zich momenteel ca. 100.000 man Egyptische troepen in
de Sinaï bevinden. Indien dit juist is bevindt zich
het gros van de Egyptische gevechtseenheden nu oost
van het Suezkanaal.
De Israëlische luchtmacht voerde aanvallen
uit op voorwaarts gelegen vliegvelden in de Kanaalzone,
met name op Iboe Soewir, Fayid en Inchass. De Egyptische luchtstrijdkrachten beperkten zich tot het leveren van grondsteun. In de nacht is in de noordelijke
sector een Israëlische helicopteraanval uitgevoerd.
Uit berichten van verschillende bronnen blijkt
dat de Israëlische luchtstrijdkrachten de grootste verliezen leden tengevolge van de g/1 geleide wapensystemen. Vooral de mobiele SA-6 bleek zeer effectief. Een
Israëlische woordvoerder zei "they - de SA-6 - have
been fired in unbelievable numbers".
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Marine
Situatie is in zoverre gewijzigd dat groep
Sovjet-eenheden benoordoosten Cyprus wederom is uitgebreid. De groep lijkt in afwachting van komende
ontwikkelingen. Betrokken landingsvaartuigen lijken
een pendeldienst Syrië-Kitheron (zuidpunt Griekenland)
te onderhouden.
Egyptische marine-eenheden zouden volgens
nog onbevestigde berichten 2 Israëlische eenheden tot
zinken hebben gebracht nabij RASHID (beoosten
Alexandrië).
•
Logistiek
De U.S. is op grote schaal begonnen een
luchtbrug in te stellen via de Azoren. Er zijn meldingen dat 50 Phantom straaljagers zouden worden ingevlogen.
De logistieke bevoorrading van de Arabische
oorlogvoerende landen door de Sovjet-Unie lijkt ook
overzee in belang toe te nemen.
Uit betrouwbare gegevens blijkt dat de
Sovjet-Unie luchtgewijs Syrië met ^andgeleide grond/lucht-raketten herbevoorraadt.
Eveneens is gebleken dat Irak aan;SaoediArabië en Jordanië heeft verzocht tanktransportvoertuigen te leveren. Jordanië heeft geweigerd; SaoediArabië schijnt hiertoe bereid te zijn.
Sedert 10 oktober zouden in het kader van de
Sovjet-luchtbrug ca. 280 vluchten zijn uitgevoerd,
waarmee ca. 2300 ton wapentuig naar Syrië en ca. 2100
ton naar Egypte zou zijn vervoerd.
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Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de
Sovjet-ünie de Arabische landen richtlijnen verstrekt
voor hun militair en politiek optreden.
De Sovjet-pers heeft tot nu toe de eigen
achterban niet ingelicht over de eigen steunverlening
aan de Arabieren noch commentaar geleverd op de Westerse hulp aan Israël. Het lijkt hierdoor of zij de
eigen bevolking niet wil voorbereiden op een escalatie
in de internationale verhoudingen.
Olie
Geen nieuws.
Overige landen
Vanuit het Israëlisch/Jordaanse grensgebied
worden geen vijandelijkheden gemeld. De bruggen over
de Jordaan zijn normaal geopend.
De Lybische regering zou fondsen ter beschikking stellen voor terroristische activiteiten, welke
in de naaste toekomst zullen worden uitgevoerd, tegen
doelen in Europa en in de V.S.
Conclusie
Nu de aanvoer van Amerikaans materiaal t.b.v.
Israël op grote schaal op gang is gekomen, is de positie
van Israël, die zich de laatste dagen minder rooskleurig
liet aanzien, aanzienlijk verbeterd.
N.B. Verlieseijfers
Uit Amerikaanse bron werden de volgende verliescijfers
ontvangen. Na 10 dagen van strijd worden de Arabische
verliezen geschat op 13.500 - 16.600 man, 1.150 1.240 tanks, 250 - 270 vliegtuigen en 20 - 26 schepen.
De Israëlische verliezen worden geschat op 2.900 3.100 man, 750 - 850 tanks, 95 - 110 vliegtuigen en
ongeveer 4 schepen.
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