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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt alweer de laatste Info-Scoop nr. 12 van het jaar 1996. In dit nummer vindt u achtereenvolgens de Balkan
in de ban van de verkiezingen,nieuwe ontwikkelingen binnen de Kroatische luchtmacht en een proefballonnetje over
het Midden-Oosten.
Als eerste gaat de smi Nieboer G. in zijn artikel in op de nieuwe vredesmacht voor Bosnië Herzegovina genaamd
SFOR (stabiliteitstroepen) met een Nederlandse deelname van +/- 1500 militairen. Daarnaast gaat hij in op de ongeregeldheden bij de verkiezingen in Servië en de vervanging van Mladic door Colic.
De Aooi Breurkes, A geeft de nieuwe ontwikkelingen binnen de Kroatische Luchtmacht tijdens de oorlogsjaren en
wat voor materieel er is aangekocht na het opheffen van het wapenembargo.
De elnt D.A. van Amerom komt met een nieuwe opzet voor zijn bijdrage aan de Info-Scoop. In dit artikel benadrukt
hij de politieke - , militaire ontwikkelingen en de huidige situatie in het conflict gebied.
Namens al het personeel van 101 Mlpel wensen wij u en de uwen zeer prettige en genoegzame feestdagen toe en wij
zien u ook in 1997 graag als lezer van ons blad terug.

COLOFON;
INFO-SCOOP Is een maandelijkse uitgave van l O l Mlpel
Adres:
Simon Stevinkazerne, MPC 41 A, Postbus 9012, 6710 HC Ede
Telefoon: 0318-683055
Redactie: Maj H.J. Jacobs, Elnt P.W.T.S. Menting, Sgtl A. Wever
INFO-SCOOP wordt verzonden aan die instanties welke functioneel belang hebben bij actuele informatie
De inhoud van de INFO-SCOOP is volledig samengesteld uit open bronnen. Overname uit deze publikatie is toegestaan mits de bron wordt vermeld.
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BALKAN IN DE BAN VAN
VERKIEZINGEN
Smi G. Nieboer
In deze Info-Scoop een overzicht van
de actualiteiten op de Balkan afgelopen maand november.
Op 20 december komt formeel een
einde aan het IFOR-mandaat. Er
komt dan in Bosnië Herzegovina een
nieuwe NAVO-vredesmacht. Daarvoor zouden 30.000 militairen tot het
eind van 1997 voldoende zijn. Deze
vredesmacht is een vervolg op het
huidige IFOR-mandaat en noodzakelijk om een hernieuwd oplaaien van
de strijd te voorkomen. Immers de
door IFOR afgedwongen "vrede " is
nog zeer broos. Met nog een aantal
grote gebeurtenissen in het verschiet
zoals: de toewijzing van dePosavinacorridor aan de moslims of de
Bosnische Serviërs en de uitgestelde
gemeenteraadsverkiezingen heeft de
nieuwe vredesmacht de komende tijd
de handen vol. Er wacht nog een
zware taak die met minder militairen
moet worden uitgevoerd. Is Bosnië
Herzegovina gedoemd tot hetzelfde
lot als Cyprus? Het blijft een verdeeld
land waarvan alleen de Bosnische
Serviërs en de Bosnische Kroaten de
verdeeldheid accepteren, terwijl
maar een enkeling bereid is er echt
iets aan te willen doen om tot een
oplossing te komen.
Voor dit maandoverzicht is o.a. gebruikgemaakt van de volgende periodieken: Trouw, de Volkskrant, NRC
Handelsblad, Algemeen Dagblad, de
Gelderlander, Veluws Dagblad, de
Telegraaf, The Times, Europaische
Sicherheit, The International Herald
Tribune en de Frankfurter Allgemeine
Zeitung.
VS ZEGGEN NIEUWE MILITAIREN TOE IN BOSNIË
HERZEGOVINA

De Verenigde Staten zijn in principe

bereid militairen te leveren aan een
nieuwe NAVO-vredesmacht in
Bosnië Herzegovina. Aan de
vervolgmissie, die volgens president Clinton in anderhalfjaar moet
worden voltooid, zullen de VS
8.500 militairen bijdragen. De
nieuwe vredesmacht zou een beperktere opdracht hebben dan IFOR
en daarom ook kleiner kunnen zijn.
President Clinton eist wel dat de
"follow up-missie" een duidelijk
mandaat moet krijgen. De "stabilisatie-macht", of SFOR zoals de
vervolgmissie wordt genoemd,
moet de "stabiliteit" in Bosnië
Herzegovina bewaren die IFOR tot
stand heeft gebracht. Een kleiner
contingent zou nog in Bosnië
Herzegovina gestationeerd blijven
tot juni of juli 1998. Elke zes maanden zullen de Amerikanen bekijken
of de stabiliteit ter plaatse met minder troepen gegarandeerd kan worden. Overigens doen in de S-macht
ook vele niet NAVO-landen mee
zoals Rusland. De definitieve
beslissing over de nieuwe vredesmacht zal de NAVO-raad op 10
december nemen. Daarna moet de
Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties de S-macht nog goedkeuren.
De vervolgmissie zal bestaan uit
drie multinationale brigades, geleid
door respectievelijk de Verenigde
Staten in noordoost Bosnië, GrootBrittannië in zuidwest Bosnië en
Frankrijk in zuidoost Bosnië. De
naamsverandering in SFOR moet
worden doorgevoerd op voertuigen,
ander materieel en documenten.
Maar de overlast wordt voor lief
genomen om het onderscheid met de
huidige IFOR-troepenmacht te
onderstrepen. Stabilisatie is iets anders dan implementatie en die boodschap moet bij alle betrokkenen
nadrukkelijk overkomen. Er zijn
geen plannen om SFOR nieuwe taken op te dragen die IFOR nog niet
had.
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NEDERLAND HEEFT RUIM
1500 MILITAIREN VOOR SFOR
Nederland overweegt 1530 militairen te leveren voor de nieuwe vredesmacht in Bosnië Herzegovina.
Minister van Defensie Voorhoeve
heeft dat op 19 november gezegd.
Voorhoeve en minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo, stellen de
ministerraad voor een gemechaniseerd bataljon te sturen. Dit bataljon zal moeten opereren in het deel
van Bosnië Herzegovina waar nu
het huidige NL-bataljon operationeel is. Het gebied zal echter wel
worden aangepast. Gezien de
troepenreductie ligt het voor de
hand dat het gebied opnieuw verdeeld wordt. Zo zal de Jajce-pocket
worden losgelaten en komt de
Vitez-pocket binnen het gebied van
verantwoordelijkheid van l NL
Mechbat. Het NL-bataljon blijft onder Brits bevel.

DE SFOR KAN VEEL BETEKENEN

Ut H.V>F.L in l hè Fnnkfancr AJJp-nx-iw (Fr.*

FAZ
Gaat het met de VS en NAVO wel
de goede kant op in het voormalig
Joegoslavië? Dat zal nog moeten
blijken. De Bosnische moslims, de
Bosnische Serviërs en de Bosnische
Kroaten zijn oorlogsmoe, maar
stappen in de richting van verzoening en samenwerking bij de wederopbouw zijn niet gezet. Voor dit
fenomeen zijn twee verklaringen
mogelijk. De eerste luidt dat
Bosnische moslims, Serviërs en
Kroaten elkaar zo intens haten, dat
samenwerking buiten hun bereik
ligt. Als dat zo is, zou het verstandig zijn om - naast een verlengde
3

IFOR-presentie - het akkoord van
Dayton uit te kleden en van zijn
multi-etnische pretenties te ontdoen. Dan kan Bosnië Herzegovina
het beste alsnog in drieën worden
verdeeld, overeenkomstig het laatste mislukte plan van bemiddelaar
David Owen. Dat blijft zacht gezegd
erg nadelig voor de moslims (die
anders dan de Serviërs en Kroaten
geen aansluiting kunnen zoeken bij
volksgenoten aan gene zijde van de
grens) en uiteraard voor gemengde NRC Handelsblad 021196.
huwelijken en het geslonken aantal
Bosniërs dat zichzelf niet primair in
etnische categorieën definieert. De (Servië en Montenegro) zijn vanaf l
tweede verklaring zoekt de oorzaken november door de VN-veiligheidsvoor de slepende impasse niet primair raad unaniem opgeheven. De sancties
bij het volksgevoel, maar bij de werden in 1992 ingesteld als straf
machtsstructuren in ex-Joegoslavië. voor de betrokkenheid van Servië en
Wat onmiddellijk opvalt is dat, overal Montenegro bij de oorlog in Bosnië
in Belgrado, Zagreb, Sarajevo en in Herzegovina. Voorlopig mag de
Pale, dezelfde groep leiders aan de Republiek haar zetel in de Algemene
macht is als vlak vóór en tijdens de Vergadering van de VN nog niet beoorlog. Het vergt wel erg veel van de zetten. De Amerikaanse ambassadeur
verbeeldingskracht om zich voor te bij de VN, Madeline Albright, zei dat
kunnen stellen dat uitgerekend zij Joegoslavië voorlopig evenmin mag
enthousiaste voorvechters zouden aankloppen bij het Internationaal
worden van een vrede die haaks staat Monetair Fonds (IMF) en de Wereldop hun oorspronkelijke inzet. Wil er bank. De Veiligheidsraad waarook iets terecht komen van de in het schuwde Joegoslavië dat indien het
komend voorjaar geplande gemeente- land niet meewerkt aan de verdere
raadsverkiezingen dan zal dat op z'n invoering van het Dayton-akkoord, de
minst voor die gelegenheid moeten sancties opnieuw ingesteld zullen
veranderen. Want volgens de Dayton- worden. Een waarnemer bij de VN
akkoorden hebben alle inwoners van noemde de kans dat dit zou gebeuren
Bosnië Herzegovina het recht, desge- uiterst klein omdat Rusland eventuele
wenst in hun oorspronkelijke woon- nieuwe maatregelen tegen Joegoslavië
plaats, te gaan stemmen. Dat zou met een veto zou treffen. Rusland zou
plaatselijk tot verrassende resultaten bereid zijn geweest Joegoslavië met
kunnen leiden die de tijdens de oor- onmiddellijk ingang zijn plaats in alle
log afgedwongen etnische homoge- belangrijke internationale instituties
niteit en de positie van de Bosnische terug te geven.
potentaatjes ondermijnen. Als de
SFOR bereid is om zich daarvoor in SILAJDZIC IN REGERING VAN
te zetten, zal ze zich niet hoeven te BOSNIË HERZEGOVINA
vervelen en kan de gestolde vredesdynamiek zich alsnog ontplooien. Dat De drie leden van het collectieve
is ook de enige garantie dat het IFOR- Bosnische staatspresidium zijn het
mandaat niet eindeloos opnieuw hoeft tijdens een ontmoeting op l novemte worden verlengd.
ber niet eens geworden over de bevoegdheden van de toekomstige feSANCTIES TEGEN KLEINderale regering van Bosnië. Na overJOEGOSLAV1Ë ZIJN OPGEHE- leg in Pale zei het Servische lid van
VEN
het staatspresidium, Momcilo
Krajisnic, dat "vooruitgang" was geDe handelsacties tegen Klein-Joegoslavië boekt maar dat ook sprake was van

"misverstanden" die overeenstemming met zijn collega's - de moslim
Al ij a Izetbegovic en de Bosnische
Kroaat Kresimir Zubak - in de weg
hadden gestaan. De drie leden van het
collectieve presidentschap van
Bosnië Herzegovina zijn op 30
november weer bijeen geweest en
hebben toen alsnog een akkoord
bereikt over de structuur van de regering. Volgens een bron van het
presidentiële bureau wordt de oud-

Haris Siiajdzic

Volkskrant
premier Siiajdzic, mede premier van
de nieuw te vormen centrale regering.
Ook wordt Siiajdzic mede-voorzitter
van het kabinet namens de Bosnische
moslims. Siiajdzic was premier van
de Bosnische (moslim-)regering
tijdens de burgeroorlog. Voig jaar trad
hij af en verliet hij de regerende
Partij van Democratische Actie van
president Izetbegovic. Naast de twee
voorzitters en de vice-voorzitter zijn
er drie ministers, voor Buitenlandse
Zaken (een Kroaat), voor Buitenlandse
Handel (een moslim) en voor Civiele
Zaken en Communicatie (een
Serviër). De internationale gemeenschap stelde de vorming van een
regering, een van de belangrijkste
punten van het akkoord van Dayton,
als voorwaarde voor verdere hulpverlening aan Bosnië Herzegovina.

IZETBEGOVIC ZWICHT VOOR
DE VS
President Izetbegovic heeft zijn
onderminister van defensie ontslagen.
Het vertrek van Hasan Cengic was
een eis van de VS. Washington weigerde een wapenleverantie ter waarde
van 100 miljoen dollar vrij te geven,
tenzij de onderminister opstapte.
Cengic, die als vertrouweling van
Izetbegovic gold, onderhield in de
ogen van de Amerikanen te nauwe
banden met Iran. Vervolgens eisten
de moslims ook het vertrek van de
Kroatische minister van Defensie
Soljic, die ervan wordt beschuldigd
de integratie van moslim- en
Kroatische strijdkrachten in één leger
tegen te werken. De VS zijn aansluitend begonnen met het leveren van
wapens ter waarde van honderd miljoen dollar aan de moslims (ABiH).
IS MILOSEVIC DE STABIELE
FACTOR OP DE BALKAN?
Zonder al te veel problemen behaalde
de Socialistische partij van de
Servische president Slobodan
Milosevic een klinkende overwinning
tijdens de federale parlementsverkiezingen van 3 november.
Milosevic kon rekenen op ruim 50
procent van het aantal te verdelen
zetels. Een absolute meerderheid dus.
En dat is niet slecht voor een man die
zich nog openlijk socialist noemt, die
verantwoordelijk wordt gehouden
voor het uitbreken van de oorlog in
het voormalig-Joegoslavië en die extreem nationalisme en geweld niet
schuwt om aan de macht te blijven.
In de hoofdstad van klein-Joegoslavië,
Belgrado, zaten de leden van de
gezamenlijke democratische oppositie met een kater. Hun zoveelste.
Want sinds het einde van de jaren
tachtig zijn zij er nog nooit in geslaagd om Milosevic een nederlaag
te bezorgen. Opnieuw bleef hun
stemmenaantal steken op een magere
23 procent. Dat komt met name omdat het blok van de oppositie intern
hopeloos verdeeld is (over bijna alles). Het enige wat hen samenbrengt
is dat ze niets moeten hebben van

Milosevic. Zonder duidelijk alternatief van de kant van de oppositie
kozen de meeste Serviërs eieren voor
hun geld. Met Milosevic weten ze
immers wat ze hebben, met een
bijeengeraapte oppositie is niets
zeker. En veel stemmers beloonden
Milosevic voor het feit dat de internationale sancties tegen kleinJoegoslavië onlangs zijn opgeheven.
Trouwens, niet alleen Milosevic is blij
met de uitslag, maar ook zijn wouw
Mirjana Markovic. Zij staat aan het
hoofd van de partij Joegoslavisch Links
en vormde al voor de verkiezingen een
coalitie met de Socialistische partij
van .haar man. Op deze manier komt
de macht wel heel vast in handen van
een echtpaar dat slechts een woord
kent in hun woordenboek: Macht.
Afhankelijk van de heersende politieke wind voerde het echtpaar een
fascistisch bewind, vervolgens waren
ze plotseling weer de tolerante linkse
figuren, daarna wilden ze een markteconomie introduceren om vervolgens
strikt vast te houden aan versteende
communistische principes. Opnieuw
is Milosevic er in geslaagd om aan
de macht te blijven. En wil hij dat nog
een paar jaar kunnen blijven doen,
dan moet Milosevic van baan veranderen. In de grondwet van Servië staat
namelijk dat een persoon slechts twee
maal gekozen kan worden tot president van klein Joegoslavië.
OPPOSITIE IN SERVIË WINT
IN GEMEENTEN

van Servië en de Burgeralliantie hebben ook in Belgrado een meerderheid in de gemeenteraad veroverd.
Maar de Servische autoriteiten hebben op 24 november de uitslag in de
hoofdstad Belgrado ongeldig verklaard. De Servische oppositie, onder
leiding van Vuk Draskovic, heeft aansluitend haar aanhangers opgeroepen

Draskovic
The Times

De Servische oppositiepartijen hebben in de gemeenteraadsverkiezingen
van 17 november de controle over de
belangrijkste steden in handen gekregen. Volgens de uitslagen heeft de oppositie, die tot dusverre slechts vier
van de 138 gemeenten van Servië
controleerde, in 38 gemeenten
gewonnen. De resultaten steken schril
af bij die van de recente parlementsverkiezingen, die op een zege uitliepen van de socialistische partij van
president Milosevic en de neocommunistische partij van zijn echtgenote. De samenwerkende partijen
- de Servische Vernieuwingsbeweging, de Democratische Partij
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de straat op te gaan en de stadhuizen
te bezetten, uit protest tegen wat ze
ziet als een massale poging van het
bewind van president Milosevic om
de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen te vervalsen. De
oppositionele coalitie Zajedno (Samen) zegt dat ze in vijftien van de
achttien grote steden heeft gewonnen,
maar de socialisten hebben alleen toegegeven dat ze in Belgrado, Nis en
Novi Sad hebben verloren. De kiescommissie had eerder bevestigd dat
de oppositiecoalitie Zajedno de meerderheid (60 van de 110 zetels) had
gewonnen, maar een rechtbank annu-

leerde op 24 november 52 van de 60
zetels die de oppositie had behaald.
Het annuleren van de verkiezingsuitslag
door Milosevic lijkt niet alleen bedoeld
om de oppositie uit te rangeren, maar
ook om het Westen te tarten. Westerse
diplomaten in Belgrado hebben
herhaaldelijk laten weten dat het opheffen van de resterende internationale sancties afhankelijk is van
vooruitgang op het gebied van democratie. Ondertussen demonstreren
tienduizenden burgers van KleinJoegoslavië in de Belgrado tegen

generaal voor alles wat hij de afgelopen drieënenhalf jaar voor de
Bosnisch Servische gemeenschap
heeft gedaan. Mladic is vervangen

Pero Colic
• Tijdens hun protestbetoging lieten de studenten van Belgrado duidelijk zien wat ze van hun
president Milosevic vonden.

FAZ

De Gelderlander

president Milosevic. Over de hele wereld zijn beelden van de massale
demonstraties te zien, behalve in
Klein-Joegoslavië zelf. Milosevic
controleert de media, en de media
houden de schijn op dat het land rustig is en voorspoedig gaat. Door er
geen aandacht aan te schenken gaan
de demonstraties vanzelf over, hoopt
de Servische leider. De VS noemt de
onregelmatigheden "volstrekt"
onaanvaardbaar. De EU heeft de
handelsvoordelen opgeschort. Op 6
december onderzoeken de EU-ministers de toestand opnieuw.

door generaalPero Colic.
Mladic voerde persoonlijk het commando bij verscheidene BosnischServische militaire acties, zoals de
inname van de moslim-enclave
Srebrenica. Hij was ook het brein achter het jarenlange beleg en de
beschietingen van Sarajevo. Het
leger lijkt het ontslag van Mladic en
daaropvolgende reorganisatie van de
Servische strijdkrachten in Bosnië
niet zonder slag of stoot te pikken. De
58-jarige Colic was tijdens de oorlog
als majoor gelegerd in de regio Banja
Luka. Behalve Mladic heeft president
Plavsic ook de gehele generale staf
vervangen.

GENERAAL MLADIC UIT
FUNCTIE GEZET

NIEUWE OPDRACHT VOOR
"SUPERMAN"

Generaal Ratko Mladic, de militair
leider van de Bosnische Serviërs, is
als gevolg van internationale druk, uit
zijn functie ontheven. Dat staat in een
verklaring die de Bosnisch-Servische
president Biljana Plavsic op 9 november heeft uitgegeven. Volgens de
verklaring moet Mladic terugtreden
wegens de houding die de internationale gemeenschap tegenover hem
heeft ingenomen. Plavsic bedankte de

Superman waarschuwt de kinderen in
Bosnië Herzegovina voor het gevaar
dat mijnen en niet ontplofte munitie
oplevert. De kinderen krijgen allen
een stripboek uitgereikt waar door een
spannend verhaal op de gevaren hiervan wordt gewezen. Ook worden op
plaatsen waar veel kinderen samenkomen posters opgehangen. De stripboeken en posters worden in Amerika
gedrukt. De vrouw van de president,

De Telegraaf

i

Foto: Reuters

Hillary Clinton, is het brein achter
deze actie.
BOSNISCH PRESIDIUM IN PARIJS BIJEEN
De drie co-presidenten van Bosnië
Herzegovina en de internationale gemeenschap hebben zich op 14 november in Parijs vastgelegd op een gedetailleerd plan ter stabilisering van de
vrede in Bosnië Herzegovina. De
voortzetting van internationale hulp
bij de wederopbouw is voortaan afhankelijk van de strikte uitvoering
door de Bosnische leiders van het
Dayton-akkoord. Na in totaal negen
uur onderhandelen was er weliswaar
onder leiding van de "vredescoördinator" Carl Bildt overeenstemming gekomen over een "tweejarige
consolidatieperiode voor de vrede" in
Bosnië Herzegovina. De Westerse
ministers van Buitenlandse Zaken en
hoge vertegenwoordigers werden het
met de drie presidenten eens over een
actieplan van dertien punten. Men
sprak over wapenreductie, terugkeer
van vluchtelingen en bewegingsvrijheid. Zij gingen een "dubbele verlichting" aan: als het nieuwe gezag
van Bosnië Herzegovina meer zijn
best doet bij de uitvoering van het
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vredesakkoord, zal de internationale
gemeenschap steun blijven geven.
Maar tegenover al deze beloften voor
de toekomst en dit "belangrijke succes", zoals Bildt het noemde, stond
ook de realiteit op dit moment. Tijdens nog geen zes uur onderhandelen onder leiding van de Amerikaanse
Bosnië-gezant en onderminister van
Buitenlands Zaken John Kornblum,
werden de Bosnische partijen het opnieuw niet eens over de vorming van
een regering, die er al op l november
had moeten zijn. De moslim-president Izetbegovic, zijn BosnischKroatische collega Zubak en de
Bosnische Serviër Krajisnik verschillen van mening over de vraag hoeveel macht de overkoepelende raad
van ministers moet hebben over de
regerende organen van de twee gescheiden entiteiten, de moslimKroatische federatie (MKF) en de
Servische Republiek (RS).

OVSE BLIJFT NOG EEN JAAR
IN BOSNIË HERZEGOVINA
De Europese Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE)
heeft haar mandaat in Bosnië
Herzegovina met één jaar verlengd.
Tot de verlenging werd in Wenen
besloten door diplomaten uit de 54
aangesloten landen. Het nieuwe mandaat loopt af op 31 december 1997.
Eén van de belangrijkste taken van
de OVSE in het komende jaar is de
organisatie en supervisie van de
gemeenteraadsverkiezingen in
Bosnië Herzegovina.
BULGARIJE HEEFT EEN
NIEUWE PRESIDENT

BULGARIJE WIL COMPENSATIE
Bulgarije zal een resolutie indienen
bij de Verenigde Naties waarin het
vraagt schadeloos te worden gesteld
voor de gevolgen van het VNembargo tegen buurland Joegoslavië.
Volgens het straatarme Bulgarije
heeft het embargo het land tussen de
zeven en de negen miljoen dollar gekost. Door de boycot was Bulgarije
praktisch afgesloten van de rest van
de Europese markt. Bovendien deed
men traditioneel veel zaken met het
buurland.
SOCIAAL-DEMOCRATEN WINNEN VERKIEZINGEN IN
ROEMENIË

IFOR HAALT WAPENS WEG
Om een einde te maken aan de geï- welddadigheden in Bosnië Herzegovina zijn Amerikaanse en Russische
militairen begonnen met het in beslag
nemen van wapens. Veel wapentuig
werd aangetroffen in een opslagplaats
bij de noordoostelijke stad Celic. Het
ging om 200 geweren, twee pantserwagens, duizenden stuks munitie,
enkele kleine luchtdoelkanonnen, 82
machinegeweren en vijf granaatwerpers. Al het gevonden materiaal is
door IFOR vernietigd. De NAVOactie kwam na een ernstige opleving
van etnisch geweld. Het geweld hield
l verband met een onaangekondigde
terugkeer van moslims naar hun voormalige dorp Gajevi in de
gedemilitariseerde zone (ZOS) tussen
de Servische Republiek en de moslim-Kroatische Federatie. In verband
met de spanningen is het programma
voor de terugkeer van vluchtelingen
naar hun huizen in de vier kilometer
brede ZOS opgeschort. Het programma wordt pas hervat als alle
wapens uit het gebied zijn verdwenen.

tische Partij (BSP) de absolute meerderheid heeft. Het mandaat van de
huidige president Zelu Zelev, die in
1992 was gekozen, loopt in januari
1997 af.

Peter Stojanow

Foto AP

FAZ
De Bulgaarse oppositiekandidaat
Petar Stojanov wordt de nieuwe president van Bulgarije. Hij heeft 59.9
procent van de stemmen behaald. In
een overwinningstoespraak beloofde
de 44-jarige jurist zijn land dichter bij
Europa te brengen. Rivaal Ivan
Mazarov, de socialistische minister
van Cultuur, kreeg 40,1 procent van
de stemmen. Het staatshoofd heeft in
Bulgarije een voornamelijk representatieve functie. Politiek en economisch beleid zijn in handen van
regering en parlement, waar de excommunistische Bulgaarse Socialis-
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NRC
President Ion Iliescu (57) van
Roemenië heeft de nederlaag van zijn
Roemeense Sociaal-Democratische
Partij (PDSR) bij de op 3 en 17
november gehouden parlementsverkiezingen erkend. Volgens de uitslagen kreeg de oppositionele Demo-

cratische Conventie (CDR), waarin
veertien partijen en p o l i t i e k e
organisaties samenwerken, 31 pro-
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Constantinescu: market
reform is a priority

The Times

partij (LDS) van de 46-jange premier
Janesz Drnovsek heeft de parlements!s cent van de zetels in het parlement. verkiezingen gewonnen. De LDS
j De Sociaal-Democratische Unie veroverde ruim 27 procent van de
j (SDU) van ex-premier Roman kreeg stemmen, 4,5 procent meer dan bij de
j 13 procent en de regerende PDSR verkiezingen in 1992. Drnovesk
kreeg iets meer dan 23 procent. Tij- kwam in 1992 aan de macht en leidt
dens de eveneens op 3 november sindsdien een minderheidsregering,
gehouden presidentsverkiezingen, samen met de christen democraten
was Iliescu in een nek-aan-nekrace (SKD). De nieuwe samenstelling van
verwikkeld met oppositieleider Emil het Sloveense parlement maakt de
Constantinescu. In een tweede vorming van een meerderheidsverkiezingsronde op 17 november is regering uiterst moeilijk. Het
Constantinescu als winnaar uit de bus parlementaire stelsel maakt het
gekomen. Hij kreeg ruim 53 procent onmogelijk voor partijen de absolute
van de stemmen. De zittende presi- meerderheid te behalen. Centrumdent, Ion Iliescu, kwam niet verder links kan met meer op een meerderdan ruim 46 procent van de stemmen. heid rekenen, centrum-rechts kan het
Constantinescu sprak van "een keerpunt ook niet. Bovendien zijn de leiders
in de geschiedenis van Roemenië" "de van de drie centrum-rechtse partijen,
tijd van haat is voorbij. Er zal geen de christen-democraten, Jansa's soenkele (juridische) vervolging en geen ciaal-democraten en Marjan
enkele bestraffing komen. We gaan Pobodnic van de Volkspartij, onderopbouwen - niet afbreken", aldus de ling hoogst verdeeld over de vraag
overwinnaar. De CDR en de SDU gaan wie het centrum-rechtse blok zou
samen de nieuwe regering vormen. moeten leiden. Volgens de grondwet
Waarnemers van de OVSE waren te- moet president Kucan eerst de leider
vreden over de gang naar de stembus. van de grootste partij - Drovsek - opZij signaleerden onregelmatigheden, dragen een nieuwe regering te formemaar die zouden geen invloed hebben ren. Als hij daarin faalt, komt een
op de uitslag. De opkomst onder de 17,3 leider van een van de andere partijen
l miljoen stemgerechtigden was onge- aan bod. Slovenië hoopt in het jaar
veer 70 procent. De gemiddelde 2001 lid te zijn van de Europese Unie.
Roemeen is het zat in armoede te leven
en wil vooruitgang zien. Er hangt TSJECHEN HEBBEN WEINIG
onmiskenbaar een sfeer van hoop en een ANIMO VOOR SENAATSwil tot verandering in Roemenië.
VERKIEZINGEN
REGERINGSPARTIJ WINT
PARLEMENTSVERKIEZINGEN
| IN SLOVENIË
f
l De liberaal-democratische regerings-

was 35 procent van de kiezers komen opdagen, en dat was al een
dieptepunt. De kiezers die naar de
stembus gingen, gaf de overwinning
aan de Democratische Burgerpartij
(ODS) van premier Vaclav Klaus,
die met 32 senaatszetels de Sociaal
Democraten (CSSD) van zijn grootste rivaal Milos Zeman (25 zetels)
duidelijk voorbleef. Samen met zijn
coalitiepartners de Christen Democraten (KDU-CSL, 13 zetels) en de
Democratische Burger A l l i a n t i e
(ODA) heeft de ODS daarmee een
royale meerderheid in de Eerste Kamer.

Vaclav Klaus, tschechischer \iinisterprasident.

Europaïsche Sicherheit

Amper 30 procent van de Tsjechen is
op 22 en 23 november naar de stembus gegaan om 77 van de 81 leden
van de Tsjechische senaat te kiezen.
Een week eerder, in de eerste ronde,
Inlb-Scoop/nummer 17/5 december 1996

NIEUWE ONTWIKKELINGEN BINNEN
DE KROATISCHE LUCHTMACHT

INLEIDING
Nadat Kroatië in 1991 een zelfstandige republiek werd, bestond de luchtmacht slechts uit drie MiG-21
Fishbed straaljagers, enkele Mi-8
HIP C helikopters, AN-2 Colt
transporttoestellen en enkele kleine
propeller vliegtuigen, waaronder de
UTVA-75. In de afgelopen vijfjaar
heeft de Kroatische luchtmacht, de
Hrvatsko Zracne Snage (HZS), ondanks het wapenembargo haar luchtvloot weten uit te breiden. De uitbreiding bestond uit de aanschaf van
MiG-21 Fishbed. vliegtuigen (20
stuks), Mi-24D HindE (15 stuks) en
een onbekend aantal Mi-8/17 HIP C/
H helikopters. Op 23 november 1995
werd het wapenembargo opgeheven
en heeft Kroatië, in de periode na het
opheffen van dit wapenembargo, het
hieronder beschreven nieuwe materiaal kunnen aankopen.

sportvliegtuig, officieel ontworpen
door de Spaanse firma CASA, wordt
bij de TAI (Turkish Aerospace
Industries) in licentie gebouwd. De
levering zal vanaf begin 1997 plaatsvinden. De HZS zal de komende tijd
haar transportcapacitieit nog verder
gaan uitbreiden.

OPLEIDING
De opleiding van de helikopterpiloten
vindt nu nog plaats op de MD-500D.
Dit toestel wordt echter niet alleen
voor opleidingsdoeleinden, maar ook
voor liason- en verkenning ingezet.
Hierin komt verandering, want op 30
oktober 1996 heeft de Kroatische regering een contract getekend met de
firma Bell Helicopter Textron (USA)
voor de levering van 10 Bell 206B-3
Jet Ranger helikopters, waarvan de
eerste helikopters in januari 1997 aan
de HZS zullen worden overgedragen.
De Bell 206B-3 is aangekocht om
Voor deze infoscoop is gebruik ge- aspirant- helikopterpiloten zowel
maakt van :
voor de civiele- als de militaire secDefense News; World Air Power tor op te leiden.
Journal; Air International; Jane's
Intelligence Review & Jane 's Sentinel Voor de basisopleiding van de
Pointer.
straaljagerpiloten wordt door de HZS
gebruik gemaakt van de UTVA-75,
TRANSPORT
terwijl men voor de verdere opleiding
Buiten de AN-2 Colt beschikt de HZS is aangewezen op de MiG-21UM
sinds enige tijd over twee AN-32B Mongol (trainerversie). De overgang
Cline transportvliegtuigen. Het opval- van de UTVA-75 naar de MiG-21UM
lende bij beide toestellen is, dat zij bleek voor veel piloten te groot. Om
zijn voorzien van civiele registratie- dit probleem op te lossen heeft men
nummers en hebben geen nationa- de PC-9 aangekocht, die als tussenliteitsaanduidingen met uitzondering stap zal fungeren. Midden augustus
van de Kroatische vlag op het kiel- 1996 is door de Zwitserse firma Pilatus de eerste drie van de tien PC-9
vlak.
Een verdere uitbreiding van de tran- vliegtuigen aan de HZS overgedrasportvloot vond plaats in september gen. Deze zullen op de vliegbasis
1996. De Kroatische regering tekende Zadar-Zemunik, waar de basisopleieen overeenkomst met Turkije voor ding plaatsvindt, worden gestatiode levering van drie CN-235 toestel- neerd. De commandant van de
len. Dit toestel is van dezelfde klasse Kroatische luchtmacht, Generaalals de AN-32B Cline. Dit lichte tran- Majoor Josip Culetic, beschreef de

aanschaf van dit vliegtuig als een
eerste stap in de richting van een
westers georiënteerde luchtmacht. Uit
bovenstaande blijkt dat de Kroatische
luchtmacht zowel haar helikopter- als
straaljagerpiloten in eigen land opleidt.
STRAALJAGERS
Na de verovering van de Krajina in
augustus 1995, troffen de Kroaten op
het vliegveld van Udbina een aantal
SOKO G-2A Galeb en IJ-21 Jastreb
vliegtuigen aan. Men heeft een paar
van deze toestellen heeft kunnen
reviseren. De G-2A Galeb werd als
trainer en de IJ-21 Jastreb als fotoverkenner en lichte grondaanvalsjager bij de HZS in dienst genomen.
De fotocamera's van de IJ-21 zijn in
pods gemonteerd, die aan de uiteinden van de vleugels zijn geplaatst,
terwijl de bewapening van dit toestel
uit vrijvallende bommen en ongeleide
raketten bestaat.
NIET NIEUW
Tijdens de oorlog in 1995 hebben de
Kroaten gebruik gemaakt van microlightvlieg-tuigen. Deze werden ingezet om verrassingsaanvallen uit te
voeren en voor opdrachten van
"SpecOps" (Special Operations).
Deze vliegtuigen kunnen o.a. als
bewapening vier bommen van 25 kg
meenemen. Hoeveel er van deze toestellen op dit moment in de organisatie aanwezig zijn, is niet bekend. De
aanschaf van dit vliegtuig kan namelijk ongelimiteerd plaatsvinden, omdat dit type vliegtuig niet onder het
OVSE verdrag valt.

Afhankelijk van de economische ontwikkelingen van het land zelf, is een
verdere uitbreiding van de HZS zeker te verwachten en zal deze zich
de komende jaren als een zelfstandige
moderne luchtmacht verder gaan
ontwikkelen. Gezien de uitlating van
Generaal-Majoor Culetic zal het nog
aan te schaffen materiaal overwegend
van westerse makelij zijn.

Hrvatsko

Zracne
Snage
l Bell model-3 Jet Ranger
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INFO-SCOOP SPECIAL ISRAËL

EEN PROEFBALLONNETJE OVER
HET MIDDEN-OOSTEN
Elnt D.A. van Amerom
Deze Info-Scoop Special over Israël is
anders dan anders. In de special vindt
u namelijk een complete Intellscoop
voor het eerst (en mogelijk eenmalig)
afgedrukt. Naast het feit dat deze methodiek een hoop tijdwinst geeft voor zowel steller als lezer, wordt u tevens deelgenoot van de manier waarop de divisie-staf en brigadestaven op een speciale wijze over het Midden-Oosten
worden geïnformeerd. Dit artikel moet
als een proefballonnetje worden beschouwd en indien gewenst kunt u dan
ook reageren (zie COLOFON).
In deze ISRAëL-SPECIAL komen de
volgende onderwerpen aan de orde:
-INLEIDING
-INTELLSCOOP 017
Voor deze special is gebruik gemaakt
van open-, (nationale- en internationale-) bronnen.
INLEIDING
Maandelijks vindt u in de Info-Scoop
een bijdrage van de sectie MiddenOosten/Noord-Afrika(MO-NA). Wellicht heeft u zich weieens afgevraagd
waarom er door ons peloton tijd en
moeite wordt besteed aan deze regio's.
Daarvoor zijn een aantal redenen te noemen. Eén van de taken van 101 Mlpel
is zorg dragen voor algemene informatie over de brandhaarden in de wereld.
Deze taak is zoals u weet, perfect in ons
logo weergegeven. Helaas zijn er nog
steeds teveel van die brandhaarden, zodat er (in onderling overleg met de Sie
G2- l Div '7 Dec') prioriteitsstelling
heeft plaatsgevonden. Eén van de eisen was en is, dat in de prioriteitsgebieden sprake moet zijn van de inzet van
onderdelen of delen van onze krijgsmacht. Ook een mogelijke toekomstige
inzet daarvan was een belangrijke optie.

PRIORITEITEN
Binnen de MO-NA regio waren zonder veel moeite een tweetal gebieden
bepaald die aan de norm voldeden, namelijk 1.- Noord-Israël en 2.- NoordIrak. Een bijkomend aspect was uiteraard de VN-bemoeienis in deze gebieden. Noord-Israël nu, en in het bijzonder
de Golan-hoogvlakte, heeft prioriteit l
gekregen. Het spreekt vanzelf dat impliciet de zgn. invloedslanden Libanon,
Syrië, Jordanië en Israël zelf, worden
meegenomen. Daarnaast moet gezegd
dat Nederland binnen UNTSO (UN
Truce Supervision Organisation) permanent UNMO's levert, momenteel 13
(zes van de KL, vier van de Klu en drie
van de Marine). Hun taak is het observeren van de afgesproken bestandslijnen tussen de Arabieren en Israël op
de Golan, Zuid-Libanon en de Gazastrook. Verder ondersteund deze missie UNDOV (UN Disengagement
Observe Force), die uitsluitend op de
Golan-hoogvlakte is gelokeerd en waarvan de Nederlandse genm J. Kosters de
commandant is. Deze VN-eenheid bestaat uit 1100 militairen, voornamelijk
uit Polen, Oostenrijk en Canada.
ANDERE OPTIES
Binnen het kader van een mogelijke op-

lossing in het vastgelopen vredesproces,
zijn er nog enige andere inzetmogelijkheden. Een tweetal hebben in
het verleden uitgebreid de pers gehaald.
Een daarvan is de mogelijke inzet van
een Nederlandse staf van brigadegrootte op de Golan, indien Israël dit
gebied aan Syrië teruggeeft. Een andere
is de deelname van Nederland aan een
korps VN-waarnemers dat mogelijk
toezicht gaat houden in Hebron, tijdens
(en wellicht na) de terugtrekking van
het Israëlische leger.
INFO-DATABANK
Het verzamelen en update houden van
algemene informatie over deze regio is
dan ook een must. Daarnaast is het voor
de beeldvorming van belang over
highlights (Info-Scoop specials) de
informeren om niet te verzanden in de
stortvloed aan Middenoosten artikelen.
Een permanent proces is tevens de opslag van alle relevante artikelen, periodieken, video-opnamen en andere militaire vakliteratuur, - zodat in geval van
een definitief besluit voor uitzending
voldoende materiaal voorhanden is om
tot een hoogwaardige voorlichting te
kunnen komen.
INTELLSCOOP
Onderstaand treft u de Intellscoop
aan. Ten behoeve van de leesbaarheid
is echter nu voor een weergave ZONDER MILITAIRE AFKORTINGEN gekozen
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NATO UNCLAS
Intellscoop
101 Militaire Inlichtingenpeloton
Sectie Midden-Oosten
Nummer
Verslagperiode
Bronnen

1.

: 017-96
: 150900 - 290900 B nov 96
: Open, - nationaal en internationaal.

ALGEMEEN
(Regio Israël-Libanon)
a.

Politiek
(1) Het Hooggerechtshof te Jeruzalem heeft op 14 november aan Shin Beth (Veiligheidsdienst) toestemming gegeven om de 30-jarige Mahmud Abdel Aziz Hamdan te folteren. De Palestijnse verdachte, die lid is van
de Islamitische Jihad, zou informatie kunnen verschaffen over mogelijke aanslagen in Israël. Hij werd drie weken
geleden opgepakt nadat hij, samen met 400 leden van Harnas en de Islamitische Jihad, in 1992 naar Zuid-Libanon
was uitgewezen. Hamdan zou een 'tikkende bom' zijn, die aan de praat moet worden gebracht om veel levens te
redden. In de Israëlische pers werd gesuggereerd dat hij deel zou uitmaken van het zelfmoordcommando dat ' de
grote Jihad-aanslag' voorbereidde, waarvoor sinds eind oktober was gewaarschuwd.
(2) Premier Netanyahu heeft recent voor het eerst aangegeven met Awoda (Israëlische arbeiderspartij) van oppositie-leider Shimon Peres te willen samenwerken. Tot voorheen was hij een fervente tegenstander van
zo'n samenwerking en van een regering van nationale eenheid.
(3) Israël reageerde is geschokt na het zien van de op 18 november via de TV uitgezonden videobeelden over de mishandelingen van een aantal illegale Palestijnse arbeiders. De twee Isralische grenswachten die
op de beelden zijn herkend, werden een dag later samen met vier anderen gearresteerd. Alle zes agenten is ontslag
aangezegd. Al langer werd, voornamelijk door Israëlische en Palestijnse mensenrechtenorganisaties, tevergeefs tegen het brute optreden van de para-militaire grenspolitie geprotesteerd.
(4) Arafat heeft op zaterdag 23 nov in een interview voor het Franse radiostation Europe-1 gezegd,
dat hij binnen twee jaar Palestina als onafhankelijk zelfstandige natie zal uitroepen. Premier Netanyahu reageerde
hierop woedend en verklaarde in de krant Ha' aretz' dat de Palestijnen nooit onafhankelijk kunnen worden, mede ook
omdat hij vreesde dat als de regering dit zou accepteren hetzelfde zou kunnen gebeuren met de 800.000 Israëlische
Arabieren van Israël'.
Op 27 november reageerde de Isralische minister van communicatie, Limor Livnat, in de Knesset (parlement) ook op de uitspraak van Arafat. Hij verklaarde dat 'Israël de Westoever en de Gazastrook opnieuw in bezit
zal nemen als Arafat de Onafhankelijkheid uitroept'.
(5) De Amerikaanse senator Arlen Spector lanceerde vorige week in Damascus een voorstel voor
een topontmoeting Assad-Netanyahu in Washington. Deze zoveelste poging was bedoeld om de huidige spanning
tussen beide landen terug te brengen. De Syrische minister voor informatie, Muhammad Saleman, weerlegde het
voorstel door te verklaren dat er in zo'n ontmoeting niets te bespreken was als Israël volhard in zijn opstelling om het
strategische Golangebied te behouden.
(6) Nadat vorige week bekend werd gemaakt dat ook het laatste overleg over Hebron (te Jeruzalem)
weer was mislukt, lag het onderwerp 'Hebron' even in de ijskast. Toch werd op 27 november enige vooruitgang
gemeld. Nadat de Israëlische president Ezer Weizman zich er mee had bemoeid, bleken de overlegcommissies
overeenstemming te hebben bereikt over twee punten, t.w. (1) het achtervolgen van verdachten door de politie zal in
Hebron worden uitgevoerd zoals nu gebruikelijk is bij die steden die al in volledige Palestijnse handen zijn, en (2)
dat de overeengekomen bufferzone, rond de joodse enclave (binnen Hebron), wordt verbreed.
(7) De nationale en internationale pers heeft zich de afgelopen week volledig op 'de nederzettingenpolitiek' van Israël gestort. De regering Netanyahu houdt vast aan haar uitbreidingsprincipe en de Palestijnen
hebben verklaard zich met hand en tand hiertegen te verzetten. Een hernieuwde intifada-achtige ontwikkeling is dan
ook te verwachten. Toch was er sprake van een lichtpuntje. Twaalf (!) vertegenwoordigers van joodse kolonies
binnen Palestijns gebied hadden op 26 november een onderhoud met Arafat 'himself in Bethlehem. De ontmoeting
was 'bepaald geen feestje', maar ging over de toekomstige samenwerking op gebied van toerisme en handel.
12 .
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b.

Militair
1l) De Israëlische minister Mordechai (defensie) heeft op 17 november Syrië via de radio beschuldigd
van het, met Russische hulp, aanleggen van zenuwgasvoorraden (o.a. VX). De minister dreigde met een totale
vernietiging van Saddat's regiem, als dat land het waagt deze strijdmiddelen tegen Israël te gebruiken.
(2) Op 23 november verschenen er al weer negatieve berichten over de achteruithollende kwaliteit
van Tsahal (leger van Israël) in de nationale pers. De ruggegraat van Tsahal bestond tot aan de jaren zeventig uit
geharde Sabres, de in Israël geboren kibboets-jongeren. Nu bestaat het gros van het leger uit een mix van kersverse
immigranten en van Sabres, die beschikt over de dalende motivatie van de in welvaart opgroeiende jongeren. Anno
1996 volbrengt een kwart van Israëls dienstplichtigen (om medische, psychlogische en sociale redenen) de 36 maanden durende dienstplicht niet. Zeventien procent komt niet door de keuring of wordt om religieuze reden vrijgesteld.
Om het onzekere bestaan in Zuid-Libanon te ontlopen, vervullen velen hun dienstplicht bij de
inmiddels berucht geworden para-militaire (veiligheids-)troepen. Veel fanatieke joodse vrijwilligers en niet vrijgestelde orthodoxe jongeren maken deel uit van deze eenheden. Zij bewaken de binnengrenzen met Palestijns autonoom gebied, bezetten bij geweldsescalaties de tijdelijke roadblocks en beveiligen de verbindingswegen tussen en
naar de joodse nederzettingen op bezet Palestijns gebied. De direkte beveiliging van de vele joodse nederzettingen,
die als enclaves binnen Palestijns gebied liggen, wordt verzorgd door eigen kolonisten-milities. Regelmatig haalt
hun aggressieve optreden de internationale pers.
2.

SITUATIE CONFLICT-GEBIED
a.

Libanon-Zuid
(1) Nadat de Libanese verkiezingen in de periode augustus-september op een redelijk democatische
wijze waren gehouden, werd op 11 november de nieuwe regeringssamenstelling bekend gemaakt (hieronder weergegeven). Geconstateerd wordt dat de sleutelposten opnieuw worden bezet door dezelfde funktionarissen als in de
vorige regering.
(2) Volgens het Israëlische dagblad Ha'aretz van 22 november heeft het IDF (Israël Defence Force)
aan het SLA (South Lebanon Army) verzocht om het aantal aanvallen op Hezballah-doelen te beperken. Hierdoor
zou de hoeveelheid artillerie-afzwaaiers en de reactie van Hezballah-strijders daarop, worden voorkomen. Ook de
samenwerking tussen IDF en SLA zal beter worden gecoördineerd, zodat de SLA-militairen op tijd Israëlische
winteruitrusting krijgen. Tevens worden hun, in vergelijking met het IDF kwalitatief mindere gevechtsdekkingen
door de Israëli's verbeterd.
(3) Dinsdag 26 werd weer een nieuw incident gemeld vanuit zuid-Libanon. Hezballah-guerilla's
doodden daar een veiligheidsfunktionaris van de door de Israël gesteunde SLA-militie.
b.

Israël-Noord
Scherpe Syrische kritiek volgde op de bekendmaking van het Israëlische plan om voor het jaar 2000 op
de Hoogvlakte van de Golan 900 nieuwe joodse woningen te bouwen. Na ook veile protesten uit Egypte en van de
Arabische Liga, trachtte premier Netanyahu op 24 november de kritiek af te zwakken met de mededeling dat 'het
slechts de uitvoering van reeds bestaande uitbreidingsplannen van bestaande nederzettingen betrof. Tegenstanders
van Israëls huidige nederzettingenbeleid weerlegden dit door te verklaren dat de afstanden tussen de nieuwe wijken
en de bestaande nederzettingen te groot zijn op te kunnen spreken van 'uitbreidingen'.
c.

3.

Svrië-Zuidwest
NTR (Niets te rapporteren)

SITUATIE OVERIGE REGIO'S

Egypte
DIA (US Defence Intelligence Agency) maak zich steeds meer zorgen over de militaire intenties van Egypte.
Het analyse-artikel (INTELLIGENCE DIGEST, 15 november j.1.) vangt aan met de mededeling dat zich onder de
slachtoffers in de lobby van het Semiramis Hotel in Caïro (15-07-96), de DIA-medewerkster Judith Goldenberg
bevond. Zij was specialiste op het gebied van chemische wapens en ballistische raketten en rapporteerde regelmatig
over militaire aspecten in Lybië en Egypte. DIA gaat ervan uit dat zij een van de hoofddoelen was van de Egyptische
fundamentalistisch-islamitische terroristen, die alle in de lobby bevindende gasten overhoop schoten.
Verder volgde een opsomming van de zich snel toenemende militaire kracht van het Egyptische leger,
waar de VS (wordt erkend) zelf medeschuldig aan is vanwege de co-operationele militaire politiek met Caïro.
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In het assessment (inschatting) van het Intelligence Digest-artikel wordt ervan uitgegaan dat Egypte (in
samenwerking met Syrië) naar de mogelijkheid zoekt om, op een politiek gunstig tijdstip, eenzelfde soort verrassingsaanval als in 1973 (Yom Kippoer-oorlog) uit te voeren. Het succes van zo'n aanval laat zich raden, gezien (1)
het langzaam toenemende lage moreel en de onderlinge verdeeldheid binnen het IDF, (2) de binnenlandse problemen door het vastgelopen vredesproces en (3), het feit dat Egypte nu het Sinaï-gebied geheel in handen heeft.
4.

AANDACHTSPUNTEN

a.
Het Israëlische ministerie van Toerisme heeft toegeven dat 'de toeristen Israël massaal de rug hebben
toegekeerd'. De voornaamste redenen waren: te veel geweld, de dreigende terreurdaden en het stagnerend vredesproces. Dit jaar is het aantal toeristen teruggelopen met 20% en de boekingen voor de eerste maanden van 1997 zijn
met 40% gedaald. Op 26 november werd bekend gemaakt dat twee groepen investeerders een bod hebben uitgebracht op de noodlijdende staatsluchtvaartmaatschappij EL AL.
l

b.
Veel Israëlische analisten, maar ook diverse prominente militairen binnen de top van Tsahal, maken
zich zorgen over een toekomstige oncontroleerbaarheid van de binnenlandse veiligheidstroepen en de kolonistenmilities. De huidige rechtse regering heeft daarnaast diverse malen laten blijken weinig vertrouwen te hebben in het
oordeel van de huidige generale staf van het IDF. De vacatures voor hoge militaire posten worden dan ook steeds
meer gevuld met aanhangers van de huidige anti-palestijnse regeringspolitiek. Enkele analisten vrezen zelfs dat deze
voor Israël gevaarlijke situatie zal escaleren in een gewapend treffen tussen het joodse rechtse en linkse kamp (, een
eerste fase van een Israëlische burgeroorlog ?).

NATO UNCLAS

ON GUARD — Israeli soldiers manning a roadblock Monday near the settlement of Netzarim. Hundreds
of Palestinian motorists earlier thronged and closed the highway, which is forbidden to them, as a protest.
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