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1. Inleiding

Het mag algemeen bekend worden verondersteld dat de regering van de
Verenigde Staten van Amerika voornemens is om het bewind van de Iraakse
president Saddam Hussein omver te werpen. President Bush heeft er geen
misverstand over laten bestaan dat een interventie in Irak een kwestie van tijd is,
zeker nu de onderhandelingen tussen de Verenigde Naties en de Iraakse regering
over hervatting van de UNSCOM-wapeninspecties op niets zijn uitgelopen. De
precieze plannen van de Verenigde Staten blijven vooralsnog in nevelen gehuld,
maar afgaand op de thans beschikbare informatie gaat de AIVD ervanu'rt dat een
interventie in Irak op z'n vroegst in het najaar van 2002, maar mogelijk pas begin
2003 zal plaatsvinden.

Een interventie in irak, a! dan niet op eigen gezag door de Verenigde Staten
uitgevoerd, zal niet alleen tot doel hebben om het regime van Saddam Hussein
omver te werpen, maar ook om een overname van de macht door een nieuw
regime te bewerkstelligen. Volgens vele publicaties, geruchten en verklaringen
trachten de Verenigde Staten reeds jaren om de basis te leggen voor een
staatsgreep tegen Saddam Hussein door de Iraakse oppositie. Volgens diverse
verklaringen van Amerikaanse functionarissen heeft dit tot op heden nog niet
geresutteerd in concrete plannen of tijdpaden.

De signalen die erop wijzen dat een Amerikaans ingrijpen in Irak mogelijk op
handen is, heeft de hoop en verwachtingen bij Iraakse opposanten doen
toenemen. Dit heeft erin geresulteerd dat de Iraakse oppositie de afgelopen
maanden sterk in beweging is. Diverse groeperingen zijn voor het voetlicht
getreden, al dan niet met ambitieuze plannen om het regime in Bagdad omver te
werpen en altemaal hopend op het verkrijgen van de steun van met rtame de
Verenigde Staten, wetend dat een aantal van hen na de omverwerping van het
regime van Saddam Hussein mogelijk een rol kan gaan vervullen.

In deze notitie wordt ingegaan op de veiligheidspolitieke aspecten van de
aanwezigheid en activiteiten van de Iraakse oppositie, in het bijzonder in
NedertarxJ.
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4. De dreiging van geweld

Hoewel het niet waarschijnlijk wordt geacht, kan in het geval dat het komt tot een
militaire interventie in Irak, niet worden uitgesloten dat het regime in Bagdad
gebruik zal maken van buiten haar landsgrenzen toegepast geweld of
staatsterrorisme.

• Geruchten over Al Qa'ida
Sinds de aanslagen op 11 september 2001 doen geruchten de ronde over banden
tussen het Iraakse regime en het Al Qa'/cfeï-netwerk van Osama Bin Laden. De
Britse televisiezender BBC meldde in maart 2002 dat ClA-directeur George Tenet
tijdens een bijeenkomst van de Armed Services Committee van de Amerikaanse
Senaat had bevestigd dat er banden bestaan tussen het iraakse regime en Al
Qa'ida. Hij had deze bewering echter niet met concrete bewijzen ondersteund.

In een recent artikel in een aantal Amerikaanse kranten wordt beweerd dat de
Iraakse inlichtingendienst Mukhabarat al jaren contacten onderhoudt met Al
Qa'ida. In het artikel, dat gebaseerd is op verklaringen van (eden van AnsarAl
Islam die door de Patriotische Unie van Koerdistan (PUK) gevangen zijn genomen,
wordt beweerd dat leden van AnsarAl /s/am, een Koerdisch-fslatnitiscne
groepering in rtoord-lrak, getraind zijn in trainingskampen van Al Qa'ida. AnsarAl
Islam zou een gezamelijke operatie zijn van Mukhabarat en Al Qa'ida.
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In maart 2002 verklaarde de overgelopen Mukhabarat-officier Abu Zeinab Al
Qurairy in een interview dat de Mukhabarat beschikt over een speciale eenheid die
luistert naar de naam Al Qare'e (de aanvallers) en die speciaal getraind is om in
westerse landen aanslagen te plegen. Volgens Al Qurairy zou een aantal leden
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