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Golan Front

De Israëlische strijdkrachten hebben praktisch de bestands-

lijnen van 1967 weer bereikt en hebben de locale toestand

vast in handen.

Er zijn berichten dat de laatste Syrische reserve tank-

divisie in de afgelopen 24 uur is ingezet. Anderzijds bestaan

er aanwijzigingen dat het moreel der Syrische troepen

bezig is in te storten.

In hoeverre de Israëlische strijdkrachten verder offensief

zullen optreden in Syrië zal mede samenhangen met'" de even-

tuele aankomst van Irakse versterkingen, in de vorm

van 16.000 man + 100 tanks, waaromtrent aanwijzigingen be-

staan.
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De minister van Buitenlandse Zaken

Van: Coördinator Inlichtichtingen- en Veiligheidsdiensten

Betreft: Toestand Midden-Oosten t
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Suez-kanaal Front

Terwijl de omvang van de Egyptische bruggehoofden op de

oostelijke kanaaloever niet noemenswaard is veranderd,

blijken de Egyptenaren in staat te zijn geweest in de

afgelopen 36 uur troepen en tanks ter plaatse aanzien-

lijk te versterken. Volgens Israëlische bron zou deze

sterkte zelfs van 20.000 tot 50.000 man zijn toegenomen

en van 400 tot 700 tanks.

Indien deze berichten juist zijn is het niet uitgesloten

dat de Egyptenaren erin zullen slagen hun bruggehoofden

te vergroten. In dat geval zou van de Israëlische strijd-

krachten een grote inspanning worden vereist om deze

strijdmacht te verslaan. Een eventueel Israëlisch tegen-

offensief zal op een beslissende schaal moeten worden

uitgevoerd.

Luchtmacht

Het is nu wel zeker dat de gevoelige verliezen die de

Israëlische luchtmacht in de afgelopen dagen (70-80 vlieg-

tuigen) heeft geleden, hoofdzakelijk zijn toe te schrijven

aan het gebruik van grond-luchtgeleide wapens van Russische

makelij ..

Naast de bekende vaste opstellingen van deze wapens, blijken

zowel Syriërs als Egyptenaren te beschikken over mobiele

(SA-6) geleide wapens en de van de schouder afgevuurde

infrarood geleide wapens (SA-7).

Daarbij hebben de Syriers ongetwijfeld geprofiteerd van

de aanwezigheid aldaar sinds enige maanden van Noord-Viet-

namese geleide wapenspecialisten.

Sovjet maritieme strijdkrachten

De grootste'concentratie van de Sovjet Middellandse Zee-

vloot bevindt zich overwegend ten anker bij Kytheron

(zuidpunt Griekenland). Er zijn evenmin andere aanwij-

zingen dat de S.U. haar gereserveerde opstelling t.a.v.

het conflict opgeeft.

Jordanië

De situatie lijkt sedert het vorig bericht niet te zijn

gewijzigd.
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Logistiek

Op logistiek gebied beschikt Israël volgens dezerzijds ont-

vangen berichten bij volledige inzet van strijdkrachten over

militaire voorraden voor 2 weken; Syrië zou nog voor 5 dagen

munitie bezitten, terwijl in Egypte bestaande militaire

voorraden bij de huidige omvang van de strijd nog voor 10

dagen voldoende zou zijn. In dit licht krijgt de hierna ver-

melde oproep van Bresnjew bijzonder gewicht.
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Politiek

Zoals uit de pers bekend zou Bresnjew de Arabische landen

hebben opgeroepen Egypte en Syrië materiële steun te ver-

lenen. De Sovjet-ambassadeur te Belgrado zou tevens met

de Zuidslavische regering de mogelijkheden hebben bespro-

ken Russische en Arabische hulp voor beide oorlogvoerende

staten via Zuidslavië te leiden.

Olie

Geen verandering te constateren met vorige evaluaties

Conclusie:

Het moment lijkt te naderen dat Israël genoodzaakt zal

zijn om in het bijzonder in de Sinaï de militaire situatie

op drastische wijze in hun voordeel te veranderen.


