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18 januari, hebben Israëlische parachutisten en eenheden van
de Golani-brigade, die wordt beschouwd als de Israëlische
elite-pantserïnfanteriebrigade, in de nacht van 18 op 19 januari een heli-borne aanval gedaan op de plaatsen Arnoun en.Aichiye,
beide gelegen in het Palestijnse concentratiegebied ten noorden
v a n d e Litani.
,
• . . • • • •
Voorafgegaan door artilleriebeschietingen vanaf Israëlisch grondgebied, heeft de expeditie bij genoemde plaatsen Palestijnse artillerie-, mortier- en luchtafweeropstellingen onschadelijk gemaakt, terwijl bovendien zoals gebruikelijk gebouwen zijn opgeblazen, welke door Palestijnen zouden zijn gebruikt. De actie zou
vier uren hebben geduurd. De getroffen plaatsen liggen dicht bij
de Syrische voorposten ten oosten van de Litani, maar van Syrische
actie is geen sprake geweest.
Volgens Palestijnse zegslieden-zouden tegelijkertijd Palestijnse
posities in het Arqub-district, ten noorden van de Hermon, zijn
j aangevallen, alsmede kustgebieden bij de monding van de rivier
l Abou Assouad en bij de Kazmiyeh-brug over de Litani,-beide ten
noorden van Tyrus, Deze berichten zijn tot dusverre onbevestigd.
Uit Libanese bron wordt vernomen, dat bij de aanval op Arnoun en
Aichiye ook posities van het Libanees Arabisch Èeger (LAL) zijn
getroffen. Het LAL is de groep van het voormalige Libanese leger,
dat tijdens de burgeroorlog bij de desintegratie van de Libanese
I11stri:jdkfachl;èn"^ë zijde" koos van de links-moslim/Palestijnse
combinatie. De Israeli's zouden 25 leden van het LAL bij hun
actie hebben meegenomen, alsmede een aantal LAL-militairen hebben
gedood. Leze berichten zijn tot dusverre niet bevestigd.
\
In' Jeruzalem wordt op de Israëlische regring diplomatieke druk
uitgeoefend om Israëlische medewerking te verkrijgen voor uit-

r
L

breiding van de TINIFIL-controle over geheel Libanon bezuiden
de, Litani. Dit heeft betre'.king in eerste instantie op de door de
Christenmilities beheerste strook langs de Israëlische grens.
Onbekend is, of UNim zijn presenüT^k in de Saillant van"^^""
Tyrus zou dienen te vestiGen. Van Israëlische zijde is gesteld,
dat de Christenmilities bepaald ongezeglijk zijn, weshalveUNIFIL, naar Israëlisch zeggen, met majoor Heddad, de Ohristen_j=qmmandant, zou moeten leren leven, evenals Haddad mefUNIPIL
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zou moeten Ie ren leven. Israëlische autoriteiten hadden bovendien .
de onderschep te aanval bij Ma'alot aangehaald om te onderstrepen,
dat huns inzi ens UNIFIL zijn taak niet nauwgezet vervult.
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Nogmaals werd bevestigd, dat de Christemnilities trachten, hun
gebied naar h et noorden uit te breiden, om zuidw aartse Palestijnse

j
•

bewegingen te gen te gaan,
1 Eveneens werd bevestigd, dat het Libanese leger- in- opbouw
j zestig milita iren naar het Zuiden zal zenden voo:c liaison met
UNIFIL en de (JNIFIL-contingenten en als- aen eers te manifestatie

„j

j
l

...!
J

van de Libane se soevereiniteit over het gebied. 7Verwacht wordt,
zoals eerder ( gesteld, dat dit de Christenmilitiess in hun tot dusverre betoond s houding van verzet tegen UNIFIL ziil versterken,

-j
i
_j
J

vanuit hun op-matting, dat het "nieuwe" Libanese :.eger in feite
een Syrische <langelegenheid is. Het ligt in de v«srwachting dat
een wijziging in de UNIFIL-samens telling, als gei^olg van de Franse
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en Iraanse terugtrekking en de vervanging door onbekende contingenten,
de
< Christenmilities in het Zuiden zal sterken in hun voornemen, met
Israëlische steun een vaste greep' te behouden op het onder hun ^
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controle staande
gebied.
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. compromis, aangezien Frankrijk slechts een verlenging
.""" """",' ™së't'"v'ier""ë"n secretarïë-g^
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Tevens zijn er aanwijzingen dat ook andere .landen:van de Raad

j
j

c«.....De....S.yr.ische...-de.£.eiisie*-beffr.o.tin/%......;............-...............________________________________i......,_.;!.-:.:_....;— ._,>...
L..hee£.t.....aan ...de....per s .••v.erklaard.-.-de-"
Syrische defensie-uitgaven
in
1979
te
verdubbelen
vanwege de"algemene
i-'Ö_të.n'v'.''"'"Së"..__
t;..:C^rr:s.£-;j^...:v?e^a1i'£w:^
Conflicten te kunnen dragen. Voor 1979 wordt 2 miljard dollar voor
'"deTënsïe"''"gë'rëserveerd,' tegen T',"1 mTÏ'j 'afd"""doT'l ar"""ïn"""T9T8«
c.: 2oals.-.bekend.....v.orIne.n....Sy-E.i-sche....s.tri-jdk^ac.hten••••he.t-..-ov.eEg3?otodeel van de Arabische vredesmacht in Libanon*
J» Libanon
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Palestijnen in de bezette gebieden en in Israël hun acties zullen
"opvoeren, Hï"j '^ëT~iëven"ë"ens"'"d"at""d"ë~"PLCr"d'e"' Iris truc tïe s van de ÜÏÏÏFÏL
betrekking t o t h e t komende Nederlandse detachement z a l d£p"n
..
~s™cTi¥ïd"'"woraen""g"em¥akT7"ook"'"aT"v^^^
politiek

Commentaar! Deze woordvoerder deed de genoemde uitspraken ter
.................................................. gèïëgënfiëra""van""de'.....T'^e^TtTIFg'^^''''
Nationale..-Raad,.....die.....momentee-l--in--I)aEiaseTis.....Êi-jeen-Of de "PLO
" " "bij haar acties tegen" doelen in Israël
Imï¥rl"aad"""z"üTdTI"i3k"™rïïïanön ^
te worden
dat zich reeds aantallen guerilla's ophouden in_ het
""'dö'ör''''UNÏFÏÏi "wö'rdt'b'e waakt.'
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haar_detachement bij de Arabische vredesmacht in Libanon terug; te____
r~ ,„^^.7'. trekken*
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wens te kennen gegeven haar aandeel in deze vredesmacht
•-. te willen beëindigen. Vermoedelijk onder druk van
;S-aöedi-A-r-abië--is--dit •teen--n-ie-t--ddorge-gaan-.--i>e_yredesmacht
in Libanon
bestaat
over_wegend
.uit..Syrische
_
_
.
.
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militairen en verder detachementen uit Saoedi-Arabiê'

j
Soedanese besluit ïiot terugtrekking is niet geheel'
_S„r.iË.i^..9.B.1i._.?iB.3?1.5i.,.yM...J.S..?.^
.....
Keinige.... .Arabische...
leiders is die sympathie heeft voor het vredesinitiatief

b»
"H.T.R.
N.T.R.

__

NIET MEDE SEINENjntern:sc ( Ö)","ÏÏPN ,~"TÖGi7TËRS',~'5ÏLA "(6 e'xrï)

infQ

BL2 ..ó.

VAN :..:5~Ï."BLZN

CONFIDENTIEE

VOLGBLADZIJDE
Jjiij-LÏÜLJLQLsJ^l^
5!£JLJïyULlLJS3i2£^

tg voeren„opmilitairg en econpmische doelen in Israël. Er„
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^ag inderdaad het werk is varr de Israeli's, _is_ wel_TDekend dat _
Abu Eassan hoog genoteerd stond op de Israëlische 11 jsi_van__mee_s_t_
gezochte personen. Hij werd nl. beschouwd als het brein achter de
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Spelen^Jfce^jIunchen^ ^„_1.9J£xïË§£5iJ.-~®M^JB5^AlA^J,?i_^!L..h^^
kwamen.
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Dienstgeheim. b» Zuid-Libanon
mmiaBBeaa»mL
'Ook op maandag en dinsdag hebben Israeli's en Palestijnen elkaar
weerbeschoten,waarbij beide partijen gebruik maakten van raketten
en artillerie. Israëlische artillerie beschoot hierbij de."stad
Nabatyeh, en omgeving JfÏMïx) terwijl de Palestijnen^de Noordisraelis hè
plaats Metullah beschoten,(Pers) ,'
. .
Confidentieel

•

•

In^Nabatyeh bevindt zich een hoofdkwartier(militair)^ van de PLCK

Er zijn geen__aanvijzingen dat vanuit^ of op UNIPIL-gebied wordt
geschoten.

Wel-dient te worden opgemerkt dat een'deel van de Israëlische uers
momenteel oproept tot een grootscheepse militaire actie tegen de
Palestijnen in het gebied ten noorden van de LItani, Mocht de
Israëlische regering _inderdaad__EïsxgzEK_ tot
lijkt het welhaast onvermijdelijk daSil|aooreht0|gDied heen
zullen moeten trekken dat door UïTIFIL wordt bewaakt,
c, Nederlandse Sector
KTR
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a» De Libanese minister van bultenianïïsê zaTcën~Üëe?t"~"a3.nsdag in Beiroet'
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'• '"".Libanon kwam hierbij aan yde orde.
"
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b. '-De Franse ambassadeur in Libanon heeft dinsdag verklaard dat Jiet Franse
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.......
~—

— e.e.n_,.ê.y,en..tM..e.e.l....y.a.c.uura,.....dal...n.L..hj=l..jre.rj;£.e.^

...............

wordt opgevuld is jjnog) niet geheel duidelijk. Opgemerkt dient te worden

doden en vijftig

fn

gexvonden. Van de vijftien doden verloren acht man

iTch.e'""mTnTs"t'ë^

—

gedwongen zal zijn rdet-militaire doelen in Libanon [aan te vallen.
•Tnm'i'a'deTs""'bTij:!^

^

vijandelijkheden tussen Israeli's en Palestijnen is afgenomen.
« Algemeen
Dienstgeheim a. Israël's minister van defensie Ezer Veizman heeft de
"~
Pal'estijnse'"gulirïtïa^
Ln,...IsraeJ...
blijven afschieten, Israël gedwongen zal zijn het vuur te 'beantwoorden
tussen 'Israeli 's en Palestijnen van de laatste
eJi-Kir.yat...Sh.mona-.on.dex....v.uur_.neme'h.T-...is....een-...de.e.l.-.v.an-de bevolking daarvan, gedwongen dag en nacht in de
"s'ch"üillïe'rd'ër's""'doo'r"""te
.-neem.t....h.i.er.door....srLe.l .toa.,.-.alsïïied.e de....roep.....om
afdoende tegenmaatregelen.,
b. Sinds de vroege uren van deze morgen is een staakt het vuren tot
"sTanS'"'g¥Kb¥ën7 ~w^^
ee-E.-be-sehie.ten-...-door.....Israe.l.ils....en....Eale.s.tij.nen.-.van.....de.....laats.te....dage.n..
Deze "wapenstilstand" is tot stand gekomen door de bemoeienis van
rW
iü'"ÏTë'w'.-'Yörk
-Commentaar-:—Hoe stabiel....dit...bas.tand z.al....bli.jken.....t.e aij-n
worden afgewacht* Wel kan worden g'esteld dat met dit
"b'esTan'd",' 'aTïh'ans "voorlopig^""een' ""eïnde nLT^ëK'öm"ë'n""aan"
.-ern.s.tige.....bedr.elgi.ng....van-.de s~ta-tus-quo...-G.e noemde
beschietingen kunnen gemakkelijk escaleren tot omvang'~fï"p'èr""mTH'iiaïrë

Sienstgeheim De Libanese minister van bu i t e n l and s ë~ z a.Terr'fcre'sra. Boetros heeft
........... '•'..............d'ïns'dag~"in""3ë"ïföë":E.....eën''''on3erKoud''"'gëïïaa""më'F"Që~^b'as¥ad¥ïï^^
.......
-------- aran~de~vi^f.~laiidoii^ie^©rBane-Bi-l-id--zi-3ji---v-an"-d-e—V^Ali^
......
- .......
__
Verenigde Naties» Hij heeft hun de situatie in het zuiden van zijn'
ïand'"~gë"s che t's't' ë.....ï!FóTTFölf~vëïKTaara¥~
ten"eeuwige dage"
i^
Libanon mag niet de énige zijn die de Arabische Jbelangen en de Belangen
" van~'"dë~TalTisTïjn'ën~v¥rTëdïgt , " v'öe gdë''"'hi j' hieraan toe....................."........................................."

s ü,u*' i-^, ^ «J )j jf: t=, .

s

..

"..

.....
• verantwoordelijkheid in, deze aanvaarden en garanties verstrekken- dat
rEibanoïï.....ö'Mer'"gëën"enke':r-'vo^
............
Confidentieel gommen t aar: Door 'de vijf .ambassadeurs van de landen die ~,
'•*---.........."................."""".....'•............;~...................permanent.....];'£-a;-"-z-£-jïï""V^----ae"-W''u^
____........___!__.;___.' _________ ._ __________________ B.o.e..trQS.....moge.lij.k.....t.e.....b.ex.e.ike:n.....da±.....de.z.e.....lanjd.e:a....dr.uk...,
!
•
op Israël zullen -uitoefenen zich te matigen bij
..... Ar.ajb.ia.che....x.e.ge.r.ing.en.._v?.or.d.t.jerm.o.e.de.lij.k.....Yer.waclit.
dat zij druk op de PLO zullen uitoefenen»
b. Zuid-Libanon 0)De Franse ambassadeur in Beiroet,
""ID'i'gri'stgeKeim Hübë1rT""lr'glDd""B'eëTT^
.Yan....Ae....miriis.ier.....y.aja....hui:tÊnlarLdse^^^^^—:.. _„
contingent troepen in de V,N.-vredesmacht in het zuiden van Libanon,.
rrT'''t'e'''ïïanaKa'vën'T"H^
tegè'n"
~"
C onf i d ent.ie ej.

Coamentaar;

Welke UNIFIL-eenheden primair het eventuele
bekend. Hogelijk zal dit worden gedaan door het

:_.±a....gel.eg;er.d-.....Z.Qals.....b.ei:e.nd_.H.or.dLt....naas.t....h.e.t..„F.x.an,s.e..............
- 66k het Iraanse detachement teruggenomen. Er zijn
ë""p^
..........
.......
overgenomen» Geèteld dient te worden dat het
-ïr^

ema.tige.....VÊX.z.w.akking....inh.o.ud.t„..yan.....de.....lIH.IF.IL,
—(.2.)

De vredesmacht van de verenigde naties in' de Libanon, die na de
TFfa'ëTïsclïë""3nval''"Yan"'lïaTf:-"'la'ar't'
hee£t....to.t...nu....t-0.e.....v.ijf..tie:i...maii..^^
handelingen. Vijftig leden liepen door gevechtshandelingen
ip~lJë'"s'wa^
door gevechtshandelingen en een door een ongeluk met explosieven,
^ë"i"Tr'arise"'''conTïngen't''," 'd'a"ï""nu""w"ör"d't ï e'r üggëtröXk'e n'i""'verloor''" vier''
i., .t.w.e.e.~.door.....ge.ve.chtsiiandeliiigen....en...een_ _..
man die van een dak viel), het Ierse contingent twee door een
~Eën"''mTIÏi'aTr'""ïï^
"aij een-..on.ge.luk....me.t-..£.en....v/.apen.,.....eea....ui.t....Z.weden.
stierf als gevolg van een mijnontploffing en een uit Nigeria stierf
~ë"ën""naïüürTi j'k'e''''aoo'dT"T'ï'jf'ïTg''mTK
"
negentien liepen verwondingen op bij auto-ongelukken, 8J werden
zijn—door— andere.....oor.zaken....^.iek....ge.wOi:den.».™(.^^s-) ---------

•-.s

VOLGBLADZIJDE

.J..».....S.ame.nya.tting

en'..Conclusie..-._

• beslissing een bataljon naar Zuid-libanon te zenden, t.b.v.

rf/fl

ïse"""ml'nister" van""völksgëzónttKël'a'"'h'ëeTï"'Tsraër~van"
mas.aamo.D.r.d...b.e.s.cliuldigd...„
inforraati.e.:...hli4k.t dat....da....Israel.ische....ac.tie..~..
in de nacht van 18 °P 19 Jan j.l. geen "heli-borne" opera-is""geweest'; iaaa^' een" a'ctië" ovëf'"Tan"d'''"waar"5T3 'dë"""s"ë'cïof"
dit detachement werd geen enkele fre-)actie waargenomen.
"Mt"is'e:l'faë'"'gël'dt:'"vöor"de'"''Syrischë s't"rï'Jdlcraclaien"'van'"''dë
"
..Ar.abisc.he....ïre.de.siaach.t....die....iiun....dix;h.tB.t.b.i.j.z±jnde.....po.s.t-.-.op
--minder dan 5 km van de Israëlische operatiedoelen hadden.

i

-iGetieim
__

.a._Me.t....b.e.tr.ekking.....to.t de....Israelische.-..operat.i.e....welke-in..-ds.
nacht van 18 op 19 jan j.l. plaatsvond werd enige aanvulgeen "heli-borne" operatie, maar een operatie over land.
'

•t

voerd door twee compagnieën parachutisten en twee compag-

-

"

-

-

"

™

-

-

— •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .~...........- . . . . . . . . . . .

J5' km' van
' " de" Israëlische
' " " " ' doelen.
' ' ' Noch tijdenst noch na de
-o-ve-r-gegaan.»—
- Op weg naar hun doelen zijn de Jsraelische troepen door
™"''"'""''""''""~OTÏFÏI^
vonden. Hetzelfde geldt voor de terugkeer na afloop van
-werden-volkomen-^errast--«n--:rieagee-arden
_ aanvankelijk alleen met vuur vanjlichte wapens. Nader~~hand verct vanuit h'Ie't getroffen opstellingen met 120 ma
—nor-tier«ö.-*p-s-tel.l.i.n gen-van-d* Ghi!is.tel-i-jk«--Libanezen-—
te Maryayoen geschoten. Dit vuur werd door Israëlische
arTï'ÏTèr'ïe" "beantwoord.
"™
'
.—..Ev.ene©ns.-.i.n.....tegen s te-ll.i.ng..-tet--««-r-d&a?e--beri<!ht geving
werd_de actie_niet ingeleid door artillerievuur,_ waardoor het element verrassing verloren zou gaan.
•I.

_aan Palestijnse zijde:
"^~T6"'gè't"ë"ï"dë doden"
-of—5—v«uriDo»den--vaa—85- 2 mortieren van 120 mm;
- 2 jeeps met middVïzware mitrailleurs;
l-kri-jgsgevangen-Pales-t-i-j-n-,"

__...............
"ar tï l ë r ië-ö p s t e
—Ee-t-heofddoel—van-de-actie- wae--he-t--vernietigen-van-«en
.
,
.
. .
. . . .?ye.r. e.e.n. . . .
V-detachement in Libanon, ïie Syrische ambassadeur heeft

.

.

t
:
.
.
.
.
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VOLGBLADZIJDE

— minis.tfir.....Y.an....d8x..,.JQ..aauw:...van....b.uit.enlandsfi.....zaken....dat....lat.en
veten. De bewindsman zei dat donderdag na afloop van een
u.:commiesio.s.....van....def.enBi.e....-en-.-.van....bui.tenland.B.e.....zaken:..........................;
De tw.ee de helft van febr, gaat minister van der Klaauw -.
"naar'Tsraèl ""b~p"'''uïïno"drgln^
.....
ïïe'ï
...accen.t....van....de....te....voexen....besprekingeJl-.aal....daJ^....li.gse»-•o•P•••--.•-"•
het Nederlandse VN-aandeel. (Pers)
•
•
.-5-.--Libanoia...
a«..-Al gemeen.—.'...
.f.....I:brahin}....She.i.to.T.....
heeft Israël van massamoord in Zuid-Libanon beschuldigd,
..... dit....na..afloop.-van--de.....z-itting-van,-- —
het kabinet van woensdag, waarin de beschietingen tussen
-b...—
JUWR,

/

r

CQNFIDEiviïIË'p

Vtf ........ ........ .......
a. In de iïoordisraelische kustplaats' Netanya ontplofte zondagochtend een. .•a-is--g-evo-l-g^ïfaarvan"-twee,-ni«risen"-om--he-t--l even- kwamen-en—o-ngeveer-;veerevenals in het v

1. Samenvatting en conclusie

worden gehouden met Israëlische represailles,

zoeken ..._aan. „Israël ...en. Egypte., na_ar__d.e__.y_er_e^^
Het ziet er niet naar uit dat hij de kloof tussen Israël en Egypte
nog ....steeds een ....Nederlands e „c-ajne_rjmanmj)rjLstg.ehoujien^dop_r
de Palestijnse groepering El-Fatah. In zijn bezit werden enkele
.-• een opleving van de Shiitische bevolkingsgroep in de Libanon. Leze
__________ woordi.gt„._de__jgr_qo_tse..Jloslin-sekte jLn..het..l.................________________________________.......__................; _____
e. Volgens correspondenten zouden Noorse VN-eenheden in Zuid-Libanon zater-

kjinnj!n...to.t..._o.2....heden. ....niet....worden. beves.tigd, ........
f. De Israëlische miniater van buitenlandse zaken Dayan is zondag voor

ankri-j-}c""aiangek^in-eii-v----"ageli-jk--"da-t"'-naaist""'d'e""'ail'gein!giï'e'"'
-P.PJ.ten.... e.vene^
Zuid-Libanon tes? sprake sal komen.
Dienstgeheiis

a« Op de markt van de Israëlische badplaats Natanya ont-

Iet.....on.ts..teki.ng;s.me..e.h,ani.s,rD.e.._..w.a.s
steld dat de bom tot ontploffing zou komen op een tijd^^
..........
Len_.^^
den. De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd la-

^
...^
tina. Als redgn voor de aanslag zei een PLO-woordvoer-

..... H.e.t ...........
DFLP noemde de aanslag een vergelding voor de moord op
"£ïïSn-"~SaT;Ê^
.....
ïaïï~jVrr"BT3

..... .Qok...he..t...y.olks.-r.
front vooji? de bevrijding van Palestina heeft in een
'V'eTKiaT±ng"'g'ë¥ë'g'd''"W^
.aanslag.. L.e._..b.Qm5 £.ldua....d.e.„.Y.ej?jclarJ.ng.f.....-w.aa....ge.plaats.t doormensen dié opereren vanuit -"-srael. De aanslag was een
•gQ^~^-Q-Q^S^"~^~öS~v^T^diïTë''''^ïJ^~f^TT^^
...s.±rij.de.r.s yan....h.e..t....i'.r.o.n.t., die...
omgekomen bij een aanval in de Israëlische stad Ma'alot
"(Pers-)—ën""voor~"de militaire a"cties y3.-n.--£STa"el""öïlTangs""lTï~X!K"" ~"
tijnse groeperingen de verantwoordelijkheid
paganda. 2r xoet ernstig rekening gehouden
""wöïi5en'""me't"'"'ë¥n'"TsFel'ërïsch'e'"rë"pr
fensie daar vorige week reeds voor heeft

Diens tgeheim

b, De Amerikaanse onderhandelaar in het Kidden-0ostent
Atherton, is zondag naar' Washington vertrokken om
i-nis-teï!-va-n--Bu-i"t6nla-nd8-e.....Baken--Gy-r-us--¥a-nee--o-p-d-&.......-••'••-•.• —
hoogte te stellen van de stand van zaken bij de .yredesbesprekingen tussen Egypte en Israël. Be opvattingen
—van--Eg-y-p-t-e--en--I-8-r-ae-l--o-ve-3?--4e i-nt er-pre ta-t-ie---van-"twe e
—
artikelen in het ontwerp-yredesverdrag lopen nog steeds
uiteen. Deze mening uitten zaterdag in Cairo de Ameri-.
Premier Chalil van Egypte heeft Atherton laten
weten, dat Egypte niet bereid is aan een verdrag met

C'onf identieeï

het met Arabische landen heeft gesloten. _
(?.e.r.?.)
Commentaar; Het min of meer vastlopen van de onderhandeQAyi.. TT OP TT 771 "^ JD ....O n.—'T-CI--IT^O.A-^ ..... -lf-S>-TV«~l'*«'i'<*-1^"-™-"'^-yf^^& ___
O ^T II '•*-*&ƒ f V^Z
\SiX
-*• O J_ &~ i
JvCLU
II^Io u
JL W O

gezien worden van de vrij algemene vero_qrdepresf^ent Sadat door d e Arabische
Ook de ontwikkelingen in Iran spelen een
belangrijke rol aangezien1 Israël nu, zeer
waa-ïïs-ehi-j&Ori-jk-ï.....geen -ol-i-e--meer--ui--t.....I-ra-n
_
.
steun verloren heeft in de persoon van de

...._
B 5 i

ü i L.S""
L.J l»

R! 7

J

VAN

R!
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CONFIDENTIEEL l
VOLGBLADZIJDE

..Dl.e.n.s..t.gehe.im _

c..»_..De. Israelis.chjL.MM^^
2
Dayan, i.8 zondagavond in Parijs aangekomen voor een
Franse collega Poncet van gedachten wisselen over de
,•
'Commentaar! Mögell'j'k""
....alge..me.ne.
situatie in het Midden-Oosten ook nog
"begprelciTTgen""YO'eTeTr"övier'"de aanwen i ghel'd

yajO.e.jPransA..I!ini
vacuüm dat kan ontstaan na het vertrek

•(t)""
t

gens een PLO-woordvoerder houdt het vasthouden
te'VèT!1ö~VëTttËffi'a^^
.h.e.t_He.de.rlan.ds.e.....y.o.lk...„.(.P„ex.s_).____________„.
ge week op een voor de Palestijnen
"zTJh~camera~
zijn bezittingen vond men eveneens

1

Maar.do.or...-de....argwaan...no.g.-.verder.....t.o.en a m ..—
Overigens schijnt hij goed te worden

.-!

"'Cönfi'aën't'ïeëï

'

'"Y2'7"'VaaTschï3nTï3k"""geïnl'pTfëë:rii' 'ddö"r "de "successen"
:—.van.-.hun..ge loof sgeno.t.e.n..-in...Iran.^....is-.momen.teel.-. sprake..
van een zekere opleving van de Shiitische Libanese
inili.tair.«.po-l.itieke.....ta.kmvan-de.....'.!Movemen.t....o^-...tJie— _
Unprivileged" opgericht door Iman Mtisa Sadr. De
genwoordiger van de getalsmatig omvangrijkste
jïpsTïmsëc't'e.....ïn'"'aë"'Ti'b'anon'''lcaï'"aë""'MAÏ"''ëvënwel'
..we.z.enlijke...inv.loed.-zi.jn.....o.p-.de...-si.t.uatie-in._dat.-.land,
Commentaar; De groep heeft zich tot 16 'januari j.l.

i
f" ïv. S'T '
i f"

East Airlines" gekaapt met als doel de
èan'aacTï't''Të'"W^
.......
Musa....Sadr.,.....die..-momenteel.....vox.dt....Yenai.at —
en zich in Libië zou bevinden. Op 21 jan
dersteuning van de Iraanse Ayatollah
Kh'omèïnï'i ..... .....................

CONFIDENTIEEL
VOLGBLADZIJDE

^
een vier uur durende aTtillerie-beschieting
van Noorse
^
~~.
werd het vuur niet beantwoord, terwijl het vuren werd
""Beeïndigd"'nadat dë""lTöörsé commaHdan't-""e-ö-n-ta"ö't""ti-ad""öpge-nojaen...Bet.,..jaajo.or„...Saad....Haddad.,...lei.dex.....y.an.....d.e.....c.QJiSB.r.ya.-..

tieve militie in zuidelijk Libanon. Later zouden deze
"b''ë8chTë'ïïn'gën"""döo^
"" "
vuren tussen de Israeli's en de linkse en Palestijnse
-dö"ör""alïè"'paï1ti'3en""±n-"a"Cht"
—genomen*
-..

Rl 7

j"
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Rl 7N
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" .VOLGBLADZUDE

.

V

.1.,.....Sa:nenvat.tin£r
...en... conclusie. .-.
"1
. In Beiroet heeft maandag een schietpartij plaatsge.-- --.'
.„„„.^.„„rï.-..^.—g—^^

*

oorzaak van de schietpartij is ^og niets bekend.
b. Een Syrisch-Iraaks politiek comité is.zondag inpa1Eascüg"'wër^
.h«.bben....een.....v.er.r.egaand.e.-..samenwErking....in..dfi_n2.ajs±e._iae..-:
komst mogelijk te maken.
« . . .
;. •
c. Volgens een topadviseur van de Egyptische president
8adaT"zoïï''''E£ypTë^
.,
~'~

'5ïë'ns'tfreheÏ3

Aw—Xs-i
de Jordaan twee cellen van 31 Fatah uitgeschakeld.
~ Z ï j w o r d e'n~v¥^HFwo"cö:'HëlT3K"~gëh^ü"d1ënI"Vö'5r'"~ëëïf tiental
2„ 'Algemeen
Damascus haar werkzaamheden begonnen. Het comité
„„^..„.„..„™™„„_.j_^.™.™^^.____^™^._d..^. ~rQggQ2"s:i"gs~saE.ënverk-i-ng-~tuss-en--4e-"beide la-ad-en-ui-t—t-&-w63?Jcen»-3e-t-o<
wordt van Syrische aij£e voorgezeten door president
Taa~ëF'^Tn~TH1aT£s"i~Ti^T~d"ó"öF"'S'aTd'am

_ _

Commentaar:
Sr.„zij_n
aanwijzingen
dat naast een verre-_
.
„
_._„„
„.„_
•.

'

gewerkt
samenwerking
„-..™_„..„aan
..^^.een
_.™.^intensieve
.^^_. ^~ ^„^
.^^ militaire

""

aanzienlijk kunnen vers.toren. 2en sa.~en-_
werking op welk terrein dan ook, tussen

__^___

•

~~.

'

~

zaak zijn aangezien het onderlinge vantrouwen nog erg groot is na jarenlange ideo1-ogi-s-c-he—-o-neïi-i-ghe-id-.-—Seide lan-d-en—worden—•—
echter voor het nipnent bijeengehouden
van-de-B-gy-pt-i-s-ehe-p-res-id-en-t-Sada-t-*

Dienstgeheim
,

b, ï)e Egyptische top adviseur van president Sadat SI Baz
.—jige'fï't""'Bï£ftii'dS'g"'is'ten~diOO'rs-chessï'-en"-d^a-t--tgy-p^t-s-—&T-—onde-r-—de huidige omstandigheden meer voor voelt het yredejjoverïeg net ^sraei tijdelijk te bevriezen. Volgens

Confidentieel

e

doen op haa.r eerder irigenpnen sta.nd_punt? _ __C?e-s)
Commentaar; Al eerder waren er aanwijzingen dat Egypte
.
e-ers-1?--de-gehel-e--ib-oeö-te'nd -i-n—het
-_Midden-pos_ten, _inclusief de ontwikkelinsen
in Iran, nauwkeurig wil analyseren alvo-

~~jëL\jrli r> oTm; c n \
V^, 7%i 'i a.'.,-" - i 'i '" . ' — . - • — j
^
;____
ZNJ~/'T>3 P>L"2. f,>

ook de houding van de Verenigde Staten
Kfjis „bepaalde kring.
het Israëlische standpunt overhellen.

/*•

/••-—
"de bezette Westelijke Jbfdaanoever vijf kilometer. -,": .
r.ab.is.-ihe-.-.^.er-r.i.l--l-as.t-i?.i-;jd.e.:F-s.....ve-r-h-i-è— •'' tigd, aldus het militaire opperbevel.
'-: •"'•'•'
In'"ëërsTë~"ïn"sTa"fïïïë.....w¥rd"ën'''acïï:{;
z.Gnde.r~-da.t.....si-j.....o.na.idde-l-l.i-j.k--i-n..-B-t-aa..ifc..-vaïi-.:be-3-.s-h.ula"i"gi-n-giwerden gesteld.
//..'''"
- . ,.
..........
-e..-bQ-v.ï?-i-j-d-i-ïïgSG-r-ga-nis-a't-ie--P-IrQ«.i-...................— ......
De twee cellen zouden verantwoordelijk zijn Voor zeker
isalem. Er werden '
...diverse t.y.pen.....z.wa.i?-e s-pr-i-ng.l-ad--i-ngen-".al-&mede-~-pi-s4ol-en-en munitie gevonden. (Pers)
Lienstgeheim

„.....^„.....Libancn
ac Algemeen
Als.....gë'v'öTg""'va'n""T5ë¥ch'ï!ftTn^^
........................
"'""
Chx.i.s..teli.jke....a.ili.tia....2i.jji...irLaa.ndag....iii...Be'ir.ae.t....a.Glit .................
burgers omgekomen en 12 gewond, zo heeft de Arabische
______ 3fo.lg.ens.....een.....v.erk.lar.ing.....van.....de....hoa£d.zake.lijjc....ui± ..............
Syrische militairen bestaande vredesmacht bestookten
ë'^M
len. De achtste dode was een autobestuurder die in
'''hTF"c"ènTriïiF'Ta^
ten-,.....Üe..».v.r.edesnia,ci!-t...-bes.chu.ld.i-gde...-de....re-cii.ts-a.-mi.l.i.t.i€ ...........
er van dat z i j de vredestrot^pen herhaaldelijk b'eschieten......De''ïècHüsënHëb¥èn Fe zwaar xégen ""'de aariwezïgfiëid
...van« - vo<D.ra.l»-de-.S.y.r.i.s.Gh&....mee.ï!4i«rh« id ...van- de-- v-rin Libanon.
(Pers)
Comnientaar: In "
maken over het permanente karakter dat
de Syrische aanwezigheid in Libanon be-

NTR

_

__ J°; Nederlandse Sector

"KTH

jDienstgeheiin

Nagekomen bericht;
_
Cameraman Hutten vrijgelaten
iian.,Hutten..
leden in Beirut gevangengezet, toe hij een reportage maakte
arrestatie was, dat hij Israëlische perskaarten van een eer-

Sfi

^ct'.-.-/

VOLGBLADZIJDE

............
.-.lJu-Samanyat.ting....en.....c.Qfle.luaia.
...............j
—larael.ische......tr.o.é.p.en..,he.hhen-....di]is.dae...op....d.e.....TD.e.z.e..t.te:..:
Westelijke Jordaanoever vier huizen opgeblazen die 'v'
''Tal¥^ .................................. ;-...........,.....,-

'

'•

'''twë¥"'sóTdaten""van""d'e'':'A'ra'b'i'sche
gewond. De militairen behoorden tot het detachement

...... "'•'
T"W'taa:Fiïfte-lT^
............
'
„_____Hadda.d....,'be..s.taa.t....ui.t.....onge.ye.e.r,.,.B.5.0-.man,.....aang.e.vuld...jne.t
enkele honderden Israeli's, Tot de bewapening behoren
art'iïl'ëri'ë'i
Israëlische controle staan*
d. ™.™^.„_y.£.j.„j.„™
Bij de UWTFIL is een aantal Libanese officieren en
nU.IP.IL._.jen,..,.b.ur.geT.bev.olkijig, Bo.vendi.en....abuden.....z.ij de
komst naar Zuid-Libanon moeten vxprbereiden van het
.y.al.t.....ta„...y.er.w.ach.te.n..._...

_, :

.

..

.

3.».,J).e.....Iaraelis.ch&.„jainis.t.er.....van....de£Êji.s.ie--he.e-f.t-...z-i<!.h....posi-t-ie-f.uitgelaten over de komst van het Nederlandse DNIFIL""a'e't'acHëment". öök''''ovèr''''de''''"ÜNIPII~aTs''"'geïïeëT ITëlTdë
minis.ter.....zicJa....nie.t....kx.itisch...ui4,.—
...f»....S.yr.ië.....en,.Ixak...iie.bben....d.ii3,sdas-bekejid^eiQaak-t-.dat.....ei j.....een
defensieverdrag
hebben gesloten en voornemens zijn zich
„.„„.„„.„...„...........™__.„™„.__
-DIEÏÏS.T.G.EHEIM. ________
!

Js.r-a&Xische--t-ï?-o-e-pe-n--hebben-...diïisdag----op--de--bezet-te:-------------------Westelijke Jordaanoever vier huizen opgeblazen die
TöëT>èTïöö'fSën"'"aa^
.....
^"ö"" wordt"" van"

"TOITFIDEHTIEEL

was dat waarin vorige week Mahnoed Ibrahim Aboe-Halal is
gearresteerd, Sïë gëzöcH't; wërcTaïi verband met een bom—
cpl-osie op....een....mar.kt....in-.Je-rü.salem--waa-rb-i-3--v-oiiig- 'j aax--j-u-ltwee mensen omkv;amen. (Pers)
üömmënTa¥F;"""Hë't''"'bëh'oort 'al 3ar^"~töl;""d~ë~"ÏBr¥êTÏ':schë~"
op te blazen van Palestijnen, waarLg'ë"töond""dat""z"i!j lid zijn van een
—p.alesüjnse.-gueri-1-la—gr.oepering-of--hieïraan

1

~

"

""aTÏtörïtëïtënT hopen hiermede andere
en--de--lu-s-t--te o-n-tnemen--ae-t-ieveaan
.....

. . . . . . . . ..

tot- een.....s-taat--te-ve-ren-i-gen-*.....-Be-^swee.....l-anden--ï5e-ggeïi--in-eenJË^e..®!l?.°^.aPP.®:!:M^e-...YJ?.?.^^
van topoverïeg, dat zij hun besprekingen spoedig in
m-"formule-s.....op-te-s-telie-n
............^
P.e....Arabi.sc.he
eenheid blijft hun voornaamste doel en wat genoemd wordt

... •) ..... L

i»

--••—==!»-»„

'V", ï7/""' .:'"-.. ".

E -,:;

VOLGBLADZIJDE

«' Israël willen, moet bestraft worden» Syrië én Irak
•vormen e"en gebied, aldus de verklaring, en de opper- '.
•be;velhebbers---van-~bei4e landen-hebben--beslo-ten--alle -.
maatregelen te treffen die nodig zijn om het hoofd .te
kunnen bieden aan alle dreigingen,
—.binnen—vals-'-h-e-t—bui-teiil-an-d-* -De—beslui ten--zi-jn--genomen. „ ..... . . . . . . . . . . . . . ..,....... ....._ _ _ _ _ _ _.
b*l. v. president Hafez"'aï-ïssaT~van''^rïe~'en""'<ïe
..I..r.aanse--vice—p-ï?-eB-ident-S-addaft--Hoessein-"die--pre-s-i-de-nt
Achmed
(
' . .Hassan
. . .al-Bakr
m
~ van' Irak
~ verving.
'
~
~?e.r.s
')

-

•i

•-bestreden-en""beeoneurreerd--"hebben--ie-ggen
Syrië en Irak» althans naar buiten toe,
momenteel een opmerkelijke mate van
-ge-l-ij5-kge2-indh-e-i-d--aaii--de--d-ag* Q-f-er:-werkelijkeen volledige Unie tot stand zal komen
dient echter nog te worden bezien.
-0-p-me-3?kel-i-;}-k--i-s overigen-g—he-t-noemen—van ••••••
. . . . . . . . .
. . . - . . . . . . . , ,
Wellicht houdt dit mede verband met de
on-t-wi-kk&l-i-ngen—i-n-I-ran-*--...........;.........................— ...........

•- •

de Verenig^g^^
. het Arabische vredesïeger in Libanon zijn dinsdag
ged-o-o-è-en'-dr-ie ge-wond—t-oen—z-i-j-ir-op-een vexkeersweg"ln'""de"
A?..0..?d.stad....Beiroet.,.terechtkwamen waa,r....n^
geschoten wordt. Het hoofdkwartier van de strijdmachtj
^..£.&....v.oorn.affig.];.^..j.^....wor^.^....geTorm^..^.o.OT....gyJ,..j..s.c.jie g-en-jie-dën","
..e..rY.an....pj.._d.e....sp.l.d.a.t.e.n. t.e..„
hebben geschoten, maar rechtse functionarissen zeggen

Commentaar; Per abuis.....is...ln..lntsum;..nr,....Q02....Y.an,.,.22.1.10..Q.a,.<
jan 7 9 p t". 3 a (2) vermeld dat de
Bj Speda.nezen_ en.. .S.a,oedi..'.s,...bes.t.a.a..'fc.«
Hieraan moeten nog ongeveer 650 man uit de
ongeveer 3 1.000 man, het Soedanese uit

-'K -'T'^r^**? •
'~-'':

..... ö£ __________
toekomstige incidenten zouden voor de V « A « E .

een Syrische aangelegenheid, dreigt te

:--ontvan'getó-iïïf'öï'ffi-atle""'bë"Ëfa"at""'de'
2m.d-Lib.an.on.....uit.....D.ng&Y.e.er.
850 man. De Militia staat o.l.v. maj Haddad en is
l>
^....uni.f..Q.rroe..n....Yan.....d.e_..Iiilit.ia*....Y.er.dex.....zouderL
in het door de Chriséenen bezette gebied ook 150
llt'alren''''vërblIjvën""'in""H'ü^"''eTgën'.'
D.e....Isr£Lell.ls....±reden.....ap....als
adviseur, artillerist, vrachtautochauffeur, genist,

VOLGBLADZIJDE

i

.•..„.....:..Qp.....Yr.ijwe.l alle.....niy.eau.!..s„...yan....de.,..Mli.t.ia....ia....e".en.
„.-.:.'.
Israeli toegevoegd als advisexir. Deze Israeli'1 s staan
l'rön'd'e'r""b'isve"l'""vsji""h'è't""H'ö1öf ^••••y^-"-jjg""jg-r"^g-j-i£"g|n,-jj:gv---""""-."1^-:
ffl.j,l.i.t.air.e.....inl.i.cii.t.ingen.dienst.v...T.o.t....de.....be.w.ape.ning......'. _
van d-è Militia behoren tenminste 12 stukken 155
ram
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_

_
.\n en
;;---™~™:
i:...„.:;...._'vL
/

__'

„
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• •
•'
CONFIDENTIEEL
'" " ~ """
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..o.3iïbe.ke.nd.....aan.t.al....E-l.l3.....gepan.t.s.eI?.de.....pers.orLe.e.isrr;•.
120 mm mortieren.
.-...'.
•De""Milltl'a'"'"s't'a''at""'ge''h'ë'el''''öncter"' rsf"ael'ïsche""~cörï't'röle'o(B-;
_'...C..Qinra.e.n:t.aar.i.....JIe..t.....aaiit.al.....bi.1-..de....Mili.tia...iiigade.elde
Israeli 1 s lijkt erg hoog. Wellicht zijn
\^ inbegrepen' Tsr'aëll sch'e ëenhë'dën'j
.welke inc.iden.t.eÊl„...v.anui.t....I.sxae.l.-..de
,• .- grens overschrijden.
(2") Bij de UNIFIL bevinden zich sedert enige tijd 6
7"" öïfi'e±ëYën""-ë'n""ï8""^^
.le..ge.r.» ^.lj.....y.er.yull.en.....e.eji....a.o.Qr.t liaisonfun.c.ti&
tussen UNIFIL en de burgerbevolking'. ''De militairen

,.„ _

!..y.er.plaa.t.s.JJig....ay.er.„.land....zou._HordeiL....be.le.t».-..(.B»".2.)
Commentaar; Naast deze liaisonfunctie zouden de

_ _.-

„

.

—

Libanese l%e.r....jiaar-..Z.uid"-.Libaiio-n-.inoe-ten
voorbereiden, dat uiteindelijk de taak
....&e.la.t....o.p.....de.....weers.tand..-di.e-..h.iG.r-t.eg.0-n--best-aabij meerdere partijen alsmede de
moeilijkheden die worden ondervonden bi.j
:.lie.t.....o.pz.e.t.t&n.....v..aii»-een—"-nieuw-" Lï-banee-s
leger ziet het er niet naar uit dat dit
:"B'poe"a"'i'g'"zaT"gë¥êlïren""en ] 'naar ~
maanden. In dit geval is het nuttig te
wijzen op de mening die bij zowel

^^m^-ma^iv.M.^.*^ t.^^grw^Mui'r^ u'.1-' 'mny»<u-JJ«L <| firiIBggg^»»
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TJNIFIL zelf heeft postgevat, dat tot ver
worden
F-I-Ii-.i'n-.z-i^-n-huidige samenstelling. Soortgelijke
"v"öör"s"p"eTIIn'g"ë'n"' op"~ï'MgëFë''""ter'mT3n''"b''eh"örë:n""'

_:„_„ __ _ •
' *p w?rden gedaan,
c.Jgederlandse Sector __
De Israëlische minister van defensie, Veizman, heeft zich
over dé köiast""vanr'he t "Nederlandse
onderhoud in Jeruzalem met de Nederlandse am^a^s^deur,,. en
verklaarde Hat hij de Nederlandse militairen veel succes
.-toe-wens t»--Si-j ae-i--te--hopen-~da!fc-de--lBoe-iii-jke--taak--in--dit —
gebied hen niet zal tegenvallen.
'
_
in ïsraeJT berichten als zou
____^L?™™1 ™ASe....Z?.~.^.?r.*?:LJ?n..r.. .-1..?1!6..?...M.e.e.ü?.* d..^.i ,^.e.z..e. .^.i^Ac^s.n.

"geEëéï ongegrond" waren. Het gesprek tussen de ambas'sadeui

-ra£a®.H!.§£^!.JM
zich tegenover de Nederlandse ambassadeur niet kritisch
—
u-i-t* ••r-Ei-gen-l-i-j-k--heef-t-"d-ez-e-vretie-sma-ch-t--fcot--nu--toe--beter"
haar taak vervuld dan ik had verwacht", zo z'ei hij. (Pers)
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