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Af9ssloton Op: 270000Z SEP 02 

: . Actu~le Potijieke situatle 
Van aar1Zienl1)ke botekenls met be!rekl<1nq tot een 
opstelling van de Aratllsch<l lan~en_ In hel ~et>al1n 
nieuwe resolutie inzaKe ~s kwe>lie-l<ll~ is de "" 

' 

""'""'"-Deze voor de ArabiScllelar>den onacceptabele omolend_lgheden spoion ook ... n rol bljOV<Inluele 
d ... lnomo """ een dao< WMhingto_n g•~.._J:<lallll"-teQeil-lral<.-lr>dlen lsrae~ op enigerlel l<ij>:iï 
milttaire steur,---.lóii(faan-lierli>-rien aan een Amerban"" o~ratio togen l<ak, of eenz1jdt;1 m•lota..
gaat optte<ten, zolen de Arabisoho landen, evenals d1t voor aanvang van de Golfooilog (1000-
1991) hel geval was, welgaron in een roai1Ue te partlelperen of de VS militair télacil•teren_ 
Aan de aMe"' kanlis het niet uitgesloten dal de Arabische landen aan""" m1lita1re coolrt1e <ui
len deelnemen '"d•en de Verenlfjde St.oten toezeggen na do be<!ind;gmg van de oampagoe togen 
Irak vaart la zetten aohtor aan r<lgeling van de Palesi•Jnse kw<»tu> D•l gebeurde ooi< na do Golf· 
oorlog loen. m oklobor 1991, de Vredesconferentie van Madrid mot deelname van alle ~elrol<ken 
partiJOO p!aa!Svond_ Deze mondde u11 '" de ves1.g1ng van de PalesiiJnse AutorrteH (PA) op do 
Westelijke Jordaanoever en andere pnne<pe·ak!morden WaL d•l """eft" uermoldons""'ard dat 
VN, VS. ELJ en Rusland (het "Midde~-Oosteo !<warlel") op 1? soptemb<r een plan voo• de rege
ltng van hot tsrael'5cll-Pales"l"'" conWol lwbUon gepresenteerd D1t beoogt meer democratische 
heNormmgen '"de PA, de (gefaseerde) terugtre~k1ng door lsraer van <Je Weot Banl< en de vast
steltlog van voorbp19e gr~nzen voor de op te 11iftten <taat Palest.na '" 2003 Dit proce5 moet'" 
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2005 zijn beolag k<ljgen in eetJ vredesverdrag msen de twee onaillanl<elijke stalen lsraêl en Pa. .c 
teotina. • 
Hoewel Syrle "'zake do l<westiO·Irak irl :oek<lr opztcht de sp1e0kbu10 van de ArabiSche landen in 
de VN·Velligfleldoraad is, heelt dit land ook eigen beiengen Sytlll is eon van de grootsta ha"' 
delspailne"' van Irak en het wordt door ~od gesteund in het CO!'Ifllr:t met l""êl over do te"'ll- , 
gave van de bezelto Golan H<><>;~to 
De belangn;l<e Golfslaat Seudi-AtalliEJ schaart zich, wat lsraêl bel~. achlet Syriê en IS ook <liet 
zondermoer ""n voorst.ander ven eenzijdig Amerikaans ingnjpen m Irak, maar MI slurt steun aan 
<Ie V,.,re,.gde Staton niet uit. Door R'~ad ,. bekend gemaal<! dat in bepaalde omstandigheden 
militaire baSes ter beod\!kking van de VS kunnon worden gesle!Cl. 
Dit kan duiden op de situatie datlrsk, ondanks de uilgesproken aar\Vllarding van hernieuwde wa· 
peninspectleo daar de VN, deze in de pri.ktiJk zou traineren. Maar dan nog stelt Saudi·Arab~ het 
gebruJk dro- de VS van bese. in het land afhanMiij~ van een VN-resolut!e die een inlerventle '" 
lrllX mandaleert ·-
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1 1 Beoordoling , . , 
Dat Irak akkoord gaat met hemtecrwde wapeninsl)eclios door de VN (IJNMOVIC) heelt, volgoo;_ '~ 
!Oagdad, alles te maken mei hel fett dat er niets te verb<>rgen is. Dat Wtl zeggon dat er ge.,n ffiaS' ~ 
savemteügtngSW<~pens beslaan en dalirak goede wtlloont dit door UNMOVIC !e laten belf<sil- J9: 
gen. --"l 
Sterker, lrlli< vtndl dat de VN-V-"Itghoidoroad op grond van de Ie vetwachten 'posl~e,e· LJNMo.;f~ 
VIC bevtndingen Oe san_<;ttes tngesteld volgens VN-resolutie 687 (tg91, en daarop volgorlde r<i'.h 
&Oiuties) dient op ta !>effen Met andere woorden, lral< viOOl dot het on!ete<:ht In de greep va<i!i 
sandies worOt geilouden omdat hot aHang niet m""r over """saYarnte\lgif19SWapens bes<:hol<l ;;rn 
Hel IS eollter waarschijnlijker dalirak nu VN·tnspeclou<S willootaten om te voorkomen dal <Ie VN•~ 
Vetligheidsraad een nleliWe An\enkaanse resolutie aanneemt, mogell)l; mat eeo ve<gaand man-.'!;< 
daal inzake mmta~re rtlt<>r'ltentie. Hierbij kamt dat Irak (kennelijk) b<!"'eesd is vooteen OleLJW eo:·"f 
cenlraat element rn do discussie over ~em .. uwde VN-""pe<"", namo~jk do Ame11kaanse "" om -~ 
do opdracl1t van do waponinsl"'c!eur. te wijzigen_ Het zou niet !ar>ger moelell!l"an om """~catiè '~~ 
van evenlt>ole ""''oreMe faCiliteiten voor massavemreligir>QW<lpens maar om OlllwHpemng; I"'·-: .. ~ 
welke mate is vooralsnog niel dui<Mjl<). \1 
Het !:omt er cp neer dat de VS wat bolre~ do ro re "'"'men VN-aptie geen voors!andor _is van de ,;, 
terugkeer van VN-InspeOieuOl met de taken van UNMOVIC. Indien de nieuwe, uil',lo~rei<!e, r~so- -'.'· 
lulre die Washmgl<ln vcorstaalln de VN-Velllgt>eldsraad op een velo stuit. lijkt eon AmerllcaaroSe ·1 
Alle!ngang, oamel•jk de m•lltalre optie zoals dre door presrdenl Bush IS aangel<oodigd, wear dloh- _ :; 
terlltj te kome11. - ,., 
Oete mogellji;e ve~ro oni\Mkl<olrng in de lrak·crrsls :rou conform de nlouwo Amorrkaat~So na\iO- -;~ 
nale V!!iligherdodootrioe Natienol Sooutify .stn.togy (naar aanleiding van 11 september 2<!01) Zijn, ---'î 
dre Oj) 20 seplember jl is gopresenlo...O In deze d<>elrlne staan begfljlpen zoals 'pm-emptiv<o .. c 
war' en 'd<lfsnsi"" iniOMlnllon' oontraal ;" plaats van tot dusver ll"nQ~are notres 'dolemmoe' en 
'conffilnmont: De ratronalo hiOO'\IOor is de onvoor>".lbaarhold van door de zogenaamde 'slotos of 

OOill;ém', (do 'a• van t.el kwaAd', w"'"""" de 1<0m wordt gevormO door lralc Iran en N•xmJ· 
Korea),en het negeren van VN·resolutlo• on ;nternaVonale c:otweJtfios_ 
H"" dan ook, SGVN Kofi Anan sten zich vooratsnag op het steMpunt dat ane mrddelen tot het 
uiterSte moeten worden aangewend om""" OOftog te voorkomen Vanuil di!OOQpunt,. hrj voor· 
stander van homieuw<le lnopecties, weLlicht vOI',Iens een ander man<taol. 
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