GEHEIM
KLu-bijdrage GVIN
dd. 24 oktober 1973.

Sinai front.
1.

Bij het oplaaien van de strijd na het "staakt het vuren" op

22 oktober werd de Isr. luchtmacht opnieuw ingezet. Phantoms en Skyhawks bombardearden Eg. posities aan beide zijden van het Suez-kanaal. De
operaties van de Egypt. jachtvliegtuigen zouden inmiddels worden belemmerd door de aanvallen die Isr. vltgn op de grondinstallatios van de
Egypt. vliegbases hebben uitgevoerd. Egypte heeft nu ook de L-29 MAYA
combat-trainer bij de .steun aan de grondtroepen ingeschakeld.
-2.

Persberichten maken melding van vluchten op 70.000 voet van

2 MIG-25 FOXBAÏS boven de Sinai. De vltgn zouden in Egypte zijn gesta. tioneerd.
3.

Israël heeft inmiddels raketten van het type SA-3, SA-7 en AT-3

(SAGGER) buitgemaakt.

'

Syr_ie front.
4.

Een groot aantal Isr. vltgn vielen op 2-3/10 het gebied ten I

van Bamascus aan. Er vond een luchtgevecht met Syr. vltgn plaats,
Syrië zou nóg over slechts 40 operationele FISHBED-piloten beschikken.
Ook voerden Isr. vltgn aanvallen uit op .FiSBAJESIf-p.psi t ie s .tegenover
Mount HERMON.
5.
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Jordanië zou uit veiligheidsoverwegingen een groot deel van

haar (kleine) luchtmacht naar IRAK hebben overgebracht. De Jordaanse
bases zijn nl. onvoldoende tegen luchtaanvallen beschermd.
6.

Meerdere bronnen maken thans melding van de aanwezigheid van

TU-22 BLINDER' s • in IRAK, tot nu toe werd algemeen aangenomen dat de 14 in
September uit de Sovjet-ïïnie overgevlogen inibows TU-16 BADGERS w^seri.
Irak zou inmiddels 12 HÜKTERS in de strijd hebben verloren.
Logistiek..
7.

Door 1IA Washington worden de vliegtuigverliezen aan Arabische

en. Isr. zijde per 212100Z geschat op resp. 410 en 115. De Amerikaanse
mi 1. hulp aan Isr. zoxi inmiddels zijn opgevoerd tot 700 ton per dag en
bestaan uit raketten, electr. uitrusting en munitie. Daarnaast worden
tanks en jachtvltgn geleverd.
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Het aantal vluchten.van Russische transportvltgn. t/m 22 okt.

bedroeg voor Syrië 390 (6619 ton) en naar Egypte J8? (8101 ton). Totaal
aantal naar het MO: 802 vluchten. Turkye zou q£. op grond van juridische
en machtspolitieke overwegingen geen uitdrukkelijk "bezwaar hebben gemaakt
tegen het overvliegen van Russische transportvliegtuigen.
Conclusie.
9,

Gelet op de grillige frontlijn bij het ingaan van het "staakt

het vuren" ©p maandagavond, was een voortduren van de strijd om strategisch/takt is che posities te verwerven die binnen bereik lagen, te verwachten. Dit geldt vnl. voor de Isr. strijdkr. op de west-oever van het
Suess-kanaal. Gelet op de benarde positie waarin thans zowel de Egypt.
als de Syr. strijdkr. kwalitatief taktisch en logistiek verkeren, lijkt
hét nieuwe bestand van hedenmorgen wat duurzamer van aard.
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