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Sinaï-front
In het centrale deel van het front direct
ten noorden van de Bittermeren slaagden Israëlische
troepen er in in de loop van 16 oktober plaatselijk
de Egyptische verdediging te doorbreken. Deze doorbraak werd op 17 oktober verbreed waardoor vermoedelijk het verband tussen het 2e Egyptische Leger bij
Ismailia en het 3e Leger bij Suez werd verbroken.
Er bestaat onvoldoende inzicht in de plaatselijke toestand om aan te kunnen geven in hoeverre
de strijd aan het Suezkanaal in een beslissend stadium is gekomen, zoals heden door de publiciteitsmedia wordt beweerd.
De Egyptische luchtstrijdkrachten hebben
op 17 oktober slechts in beperkte mate steun verleend.
Tengevolge van eigen vuur zouden verscheidene Fishbeds
van Egypte zijn neergehaald.
Syrië-front
v

Geen wijziging in de algemene toestand. De
Israëlische troepen hebben zich ingegraven en verdedigen het door hen beheerste gebied tot ca. 25 km
oost van de voormalige bestandslijn. Er zijn aanwijzingen dat het Iraakse detachement zal worden versterkt.
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-2De Syrische luchtmacht heeft zich op meer
noord-oostelijk gelegen vliegbases teruggetrokken
nadat herhaalde Israëlische aanvallen het opereren
vanaf vliegvelden dichter bij het strijdtoneel te
zeer bemoeilijkten. Deze verplaatsing resulteerde in
een lagere vliegactiviteit.
• Uit betrouwbare bron kan worden afgeleid
dat de Syrische autoriteiten toegeven dat de situatie niet hopeloos maar ook niet goed is.
Logistiek
Op 17 oktober zou het totaal aantal vluchten naar het Midden-Oosten aanzienlijk groter zijn
geweest dan op vorige dagen werd bereikt.
Olie
Betrouwbare informatie duidt op mogelijke
acties van het Palestijnse bevrijdingsfront in
Libanon tegen de Trans Arabian Pipeline (TAP).
Overige landen
Niettegenstaande de Arabische landen naar
buiten toe de indruk willen wekken dat zij een gesloten
front vormen, bestaan er meerdere aanwijzingen die duiden op meningsverschillen over de wijze van onderlinge
materiële hulpverlening.
Inlichtingen uit andere bron bevestigen de
persberichten over de voortgaande defensieve houding
van Jordanië.
Marine

:. ;
Er zijn geen wijzigingen in het beeld te

melden.
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Inzet grond/grond raketten?
Naar aanleiding van de uitlatingen van Sadat
en Israëlische woordvoerder over het gebruik van grond/
grond raketten door Egypte, dient te worden opgemerkt
dat:
Ie. de aanwezigheid in Egypte van dergelijke wapens
van Russische origine tot nu toe nooit is gemeld;
2e. aan de inzetbaarheid van de in Egypte ontwikkelde
raketten gegronde twijfel bestaat.
Conclusies

.

Zoals reeds werd verwacht is het zwaartepunt
der militaire activiteiten verlegd naar het Sinaï-front.
De hevige gevechten welke zich hedenmorgen nog voortzetten kunnen van bepalende invloed zijn. Hoewel nog
geen details beschikbaar zijn wordt niet aangenomen
dat in de eerstvolgende 24 uur een beslissing zal worden
bereikt. Indien de Israëlische strijdkrachten in staat
zijn tot een offensief verwachten wij dat de beslissing
zal worden bevochten noord van de Bittermeren.
Met een verrassend optreden vanuit zee, wellicht in combinatie met een luchtlanding moet, mede gelet op de
grote activiteit die de laatste dagen in dit gebied is
ontplooid, rekening worden gehouden.
Aan het Syrië-front gaat de strijd niet uit
boven plaatselijke gevechtshandelingen.

