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
17 oktober 1973 in
vergadering CVIN

1. Syrië-front
Er zijn geen wezenlijke wijzigingen in de
toestand aan het Syrië-front. De Israëlische strijdkrachten consolideren hun posities op de GOLAN-hoogvlakte.
- In het centrale deel in de omgeving van
CHEIK MESKIN werd een eerste treffen gemeld tussen
Israëlische en Jordaanse troepen, waarbij 20 Jordaanse
tanks zijn vernietigd.
Volgens appreciatie uit Israëlische bron
hebben de Arabische strijdkrachten onvoldoende
offensieve kracht om nog een bedreiging te vormen
voor de Israëlische posities op de GOLAN-hoogte.
De dispositie zou zijn:
3
- noord op de berg HERMON: twee brigades van het Palestijns Bevrijdingsleger;
- ten noorden van weg KUNEITRA-DAMASCUS:. Iraakse troepen (inf.-divisie en pantserbrigade);
- aan de weg naar DAMASCUS en zuid daarvan:.Syrische
troepen;
- in omgeving CHEIK MESKIN: de Jordaanse pantserbrigade
en zuid daarvan de Saoedi-Arabische brigade.
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De Israëlische troepen zullen zich tot verdedigen
van hun posities bepalen. Er worden reeds eenheden
overgebracht naar het Sinaï-front.
Een Israëlische militaire commentator
meldde dat Syrische vliegtuigen 2 Iraakse vliegtuigen die laag over een Syrisch convooi vlogen hebben
neergeschoten. Dit zou het gevolg zijn van de gebrekkige communicaties aan het front. Gisteren zijn
er veel luchtaanvallen geweest.
2. Sinaï-front
Langs het Suezkanaal wordt door beide partijen wisselend het initiatief genomen. Er is nog
steeds sprake van plaatselijke gevechten met voornamelijk artillerie- en tankeenheden, aanvankelijk in
het centrale deel van het front, later zich meer
verplaatsend naar het zuidelijk deel.
Het volgende berust op een appreciatie van
een betrouwbaar geachte Israëlische bron:
a. De verliescijfers uit Amerikaanse bron die gisteren zijn opgenomen zijn voor beide partijen te
hoog ingeschat. Onder meer zijn in de verliezen
aan tanks ook verliezen aan gemechaniseerd geschut
begrepen.
b. Egypte heeft momenteel 115.000 tot 120.000 man en
ca. 1200 tanks oost van het kanaal.
c. Het optreden van de Israeli zou er op zijn gericht
de Egyptische troepen in een strook langs het kanaal vast te houden totdat zij voldoende reserves
hebben kunnen opbouwen om op verrassende wijze
een beslissende slag te kunnen toebrengen.
d. Men houdt zelf geen rekening met een"spoedig einde
van het conflict.
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Israelische vliegtuigen hebben gisteren aanvallen uitgevoerd op vliegbases, radarinstallaties en
troepen, die aan het Suezkanaal-front wilden uitbreken.
Ook de Egyptische luchtmacht is actief geweest, in
het bijzonder in de interceptie-rol
Er zijn nu ook berichten dat vooruit geschoven Egyptische troepen zouden zijn voorzien van
aanzienlijke aantallen SA-7 raketten (tegen laagvliegende vliegtuigen, infrarood).
Lybische MIRAGES zouden gevlogen worden
door Egyptische bemanningen. Het is bekend dat Egyptische piloten reeds sinds 2 jaar een opleiding op
MIRAGES in Frankrijk krijgen.
3. Marine
1. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het restant
(4 stuks) van de reeds aangekondigde amphibische
eenheden de Zwarte Zee heden verliet.
2. Nog niet bevestigde informatie duidt op bevoorrading van Syrië en mogelijk ook Egypte met zwaar
materiaal vanuit een aantal Sovjet-koopvaardij- .
schepen (max. losvermogen 60 ton) welke zich bevinden nabij Rhodos. Verder transport van dit
materiaal naar de oorlogvoerende landen zou dan
kunnen geschieden per amphibisch vaartuig.
Naar verwachting zullen ook de onder punt l vermelde eenheden hiervoor worden ingezet.
4. Logistiek
Een aantal Sovjet en -Tsjechische technici
zijn teruggekeerd naar Egypte om bijstand te verlenen
bij onderhoud en gebruik van SA-raketten.
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De thans door Amerika aan Israël geleverde
vliegtuigen moeten onttrokken worden aan Amerikaanse
gevechtseenheden, aangezien deze niet uit voorraad
leverbaar zijn. Er zouden 24 PHANTOM straaljagers geleverd zijn. Bovendien zouden nog 80 Skyhawk-vliegtuigen gereed gehouden worden.
Via Belgrado zouden 70 Russische gevechtsvliegtuigen worden aangevoerd, waarvan 40 voor Syrië
en 30 voor Egypte.
Er zijn berichten ontvangen dat de Russen in
hun airlift gebruik maken van hun nieuwe transportvliegtuig, de CANDID, waarvan aangenomen werd, dat
dit vliegtuig niet voor 1974 in gebruik zou komen.
Hoewel het mogelijk is, dat de Russen SCUD
missiles naar Syrië hebben ge-airlift, is er geen
definitief bewijs voor.
Het vliegveld Benghazi in Lybië wordt gebruikt als overlaadplaats van goederen vanuit Rusland
en andere steunverlenende landen in Egyptische vliegtuigen.
Warschaupakt-^activiteiten
Er zijn aanwijzingen dat in enkele delen van
de DDR paraatheidsmaatregelen worden getroffen. Ook
zouden veiligheidstroepen in Roemenië in verhoogde
paraatheid zijn gebracht. Er kan nog geen verband worden gelegd met het M.O.-conflict.
Op 3, 6, 10 en 15 oktober zijn Sovjet fotoverkenningssatellieten gelaunched waarvan de eerste
drie inmiddels zijn teruggehaald. Normaal blijft een
Sovjet verkenningssatelliet 13 dagen in de lucht.
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De militaire situatie gedurende het afgelopen
etmaal is nauwelijks gewijzigd. Zowel aan het Syrische
front als in de Sinaï werd door geen der partijen getracht een beslissing te forceren.
Op grond van de door de Israëlische zegsman
gegeven indrukwekkende sterkte van de Egyptische troepen is het wel duidelijk dat slechts een éénmalige en
uiterste krachtsinspanning van Israëlische zijde in de
Sinaï voor hen het getij kan doen keren.
Op het Syrië-front verwachten wij in de komende dagen geen veranderingen van betekenis.
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Egyptische grond/grond raketten
Omstreeks 1960 is Egypte reeds begonnen om met behulp
van buitenlandse experts grond/grond raketten voor
middelgrote afstand te ontwikkelen.
De eerste proeflanceringen vonden reeds in 1962 plaats
In 1963 werd op een parade te Cairo voor het eerst
een g/g raket getoond (dit wil uiteraard niet zeggen
dat de raket toen operationeel was) .
Tot 1965 werd vooral gebruik gemaakt van Duitse deskundigen. De resultaten van de ontwikkelingsprojecten
waren echter teleurstellend, met het gevolg dat omstreeks 1969 besloten werd de ontwikkeling te stoppen.
Sinds begin 1972 circuleren er echter weer berichten
volgens welke de ontwikkeling van g/g raketten weer
ter hand was genomen, waarbij door Sovjet experts
hulp werd geboden bij het oplossen van geleidingsproblemen.
Volgens recente (open) onbevestigde berichten zouden
reeds enkele honderden raketten zijn vervaardigd.
Opgemerkt dient te worden dat de gevechtskop weinig
meer effect kan hebben dan een gewone vliegtuigbom,
gezien het gewicht der lading. Aangenomen dat Sadat
inderdaad over de raketten beschiht, zal het effect
vooral van psychologisch belang zijn.
Type
Bereik
Lanceergewicht
Gewicht gevechtskop
Aantal trappen
Brandstof
Lanceerinrichting

AL ZAFIR
380 km
2 ton
ca. 300 kg
l
vloeibaar
mobiel

AL KAHIR
600 km
12 ton
1000-1500 kg
l
vloeibaar
mobiel

AL RAID *)
720 km
14 ton
1000 kg
2
vloeibaar
vast

*)De laatste jaren niets meer over deze raket'vernomen,
zodat vermoed wordt dat ontwikkeling hiervan of is
gestaakt, of nog geen succes heeft gehad.

