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Luchtmachtaspecten van het conflict in het Midden-Oosten
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Te 09.00Z kondigt Israël een gedeeltelijke mobilisatie van haar
strijdkrachten af; te 11.40Z maken radio KA3SO en DAMASCUS het uitbreken van vijandelijkheden bekend. Egyptische troepen steken het .
Suez-kanaal over /en Syrische eenheden vallen de GOLAN-heuvels aan.
Israëlische luchtaanvallen concentreren zich op de bruggen over het
Suez-kanaal en de g/l-gw opstellingen in Syrië. In de Sinaï werden
Egyptische commando's per helicopter achter de Israëlische stellingen
gebracht.
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De Sovjet-Unie was blijkbaar via haar inlichtingenkanalen.op de
hoogte van de ophande zijnde aanval. Het een luchtbrug waaraan 24
•vliegtuigen deelnamen werden tussen 4 ®n 6 oktober de gesinnen van.
de militaire adviseurs en technici in Syrië naar de Sovjet-Unie
teruggebracht.
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De Israëlische Isk zetten hun aanvallen .op de bruggen over-het Suezkanaal en de Egyptische troepen in de Sinaï voort. Voorts vierden er .
70 a,anvalsvluchten gemaakt tegen ds Ivd-stellingsn (g/w en lua)
langs het Suez-kanaal. Hierbij souden 2 SKYHAWKs verloren zijn ge- :
gaan. Een daarop volgende aanval op. 8 Egyptische vliegvelden, zou
zonder vliegtuigverliezen voor de Israëliërs zijn verlopen,
Egyptische middelzware bommenwerpers van het type BADGER voerc.en een
aanval uit op SEARM EL SHEIZ, de Israëlische vesting iri de zuDdolijks
punt van de SIKAI.
Volgens onbevestigde berichten zou Israël, in de eerste 2 dagen van
het conflict, aan het .Sinai front 57 vliegtuigen en aan het Syrische
front 4:3 vliegtuigen hebben verloren. Egypte gaf het verlies van
16 vliegtuigen en een aantal helicopter's toe. Israël verklaarde in
de eerste tv.-ee dagen 90 vi j .vliegtuigen te hebben neergeschoten.
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Egyptische vliegtuigen voerden aanvallen uit op 2 Israëlische vliegvelden in de Sinaï woestijn, waarbij esn aantal HAWK-sites zou zijn
vernietigd. Volgens Israël souden. 30 Egyptische jagers zijn neergeschoten.
Israël voerde aanvallen uit op 5 Syrische vliegvelden, waarbij volge;
Syrische bron £'9 Israëlische jagers vierden neergeschoten. Voorts
zouden sindK het begin van de oorlog 15 Israëlische piloten gevangen
zijn genomen. Jordanië zou 2 Israël.vliegtuigen hebben neergeschoten
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Steun van andere Arabische landen.
Irak zou haar krijgsmacht van 9^.000 man en 200 vliegtuigen ter
beschikking van het Syrisch/Sgyptisch commando hebben gesteld.
Iraakse vliegtuigen waren volgens persberichten reeds in actie
boven Syrië.
•
Algerij zou een onbekend aantal FISHBEDs naar Egypte hebben gezonden
Er zijn nog geen aanwijzingen dat Libische eenheden aan de strijd
deelnemen.
4. 9 oktober 1975?
Volgens de radio nieuwsdienst hebben Israëlische PEAïïTOM jagers
hedenmorgen een aanval gedaan op DAMASCUS. Doel van de aanval was
volgens de Israël, het Syrische militaire hoofdkwartier. Gesproken
worclt ook over een vergelding voor de Syrische aanval met FROGraketten op Israël.nederzettingen.
. Hedenmorgen werden door de Israël. Isk eveneens aanvallen uitgevoerd op twee Egyptische vliegvelden.
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