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1 In bijlage blO(! rk u""" korte notltle aan over <:Ie polnlek-rrul~alre ~tua~o In Irak na de 
aanslaiJ"n rn de VS in september 2001_ Deze notilre rs toagespitst op relevante aspeden 
rond do Am<rrikaanoe zlnspe4rngen op oen milltal<e oampagns1egen I rok. 

2. Zonder biJlage is deze brief ongerubriceern. 

BrJ,.g•n B•""""'dre• 
·1· VandarBurchlaan31.DenHaag 
Verz<Jelo> bit oeantwooro"'g datum. nummer on onderworp te vorrr>e<den 
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Ols<Moo sr vooralsnog geen direote aanWJjzingen o4 bewiJZen z1jn dat I ral< betrol;l<en wao bij 
de aanslagen In de VS, bren~•n oomrrl!ge Amorll<aanso lunctlona11s..,n nlottemn het 
dosSlei Irak rayelmatlg ter sprai<e. In een recente toespraak verbreedde pres1dent Bush de 
paramerers van do Amerikaans<> velllghe1dsstratoglo <loot t<IV<Ins hot togengaan van 
proldelatle van massovemJellglngswapens lot priOriiBIIIn d9 'striJd tegen hel terro'lsme' te 
bGotempo<on. 

Een euanluele militaire ..olie tegen lra~ zal impllca~•• hebb.., voor zowel d9 rrltomo lraako<> 
.nual1o aloook voor do "'91onalo on internationals MuatiO. Do aard en """"'n9 van daze 
impiroalieo zullen voorMool.., u~ de zwaarte van do mllilalro actio Van bot<lkonis hl&rbrJ Is 
dot luchtactles bO'Ion Irak lot het normbeeld beho.-en. lmmO'rs, Sinds Qecerrber t99B 
{operatie 'De""" Fox) vlnde~ "'ijwel wokeliJ~• rond <Ie no-Ny wne• {NFZ) in Noord- en Zuir;I
IJak schermutselingen ptaa1s tusren Amo11kaanse I Brit .. golt@chtsvlieglulgen en de lroal<se 
luclltalweer. 

Hi .. OOder wordl I<'IQOQOan op d9 hu1d1ge olalld van zaleen In Irak, de "''jlonale pooltlo en 
eventuele gevo4gen van een Amankaanse m1l1larre act1e. 

lnterno s~ualie 
Tot op he<ieri heert Irak zrch - voor ziJn doen - gemahgd opgesteld_ Weliswaar heeft 
proSidsnt Saddam 1-l<le.,ein de aaoslagen niet expliciet wl<lordeeld, moot legelijkortijd 
vermiJdt 1111 proi'OC<ltievo uitlatingen, laai eraan drGigende fl111italre acrivrtoiton_ Do JBa~ljkse 
mliltwe oelen1ngen 1n <la hertsr vtmdon gewoon doorgang. maar zooder m l>el oog 
springende vorplaalsinge11. 

De algem011e veiiJgheJd.,ltuatia 1n Irak'" kalm. Na enkele kle1ne aanslogen in Bag<lad in het 
voorraar van 2001 d<>:>r elamenlen '"'"de {shl'ltloone) oppositie, vonden rn de twe- helft 
geen noemonswoordigo Incidenten plaato Da goed goorganrsoerds vOIIigl>eidadlenston en 
olilostrijdkrachton bliJVen m staat reglmebodn>rgendo ontw1~~e11ngen In oen vroegtiJdig 
sladium to ondell<.....,•n-

In c1e hOerarchOe van <J<. machlsellle <ond Soddam Hoossein ZIJn g""n we.zanltrko wi)zrg<ngen 
opgOiteden. Genmoj Abd oi·Ham1d Mailmud oontroleM als pnV&secretorie de ogende van 
en do toegang tot Sad<lam f-loossern Regelmatig worden vergaç{erlngen bol<>gd met enkele 
teden van de Revoluli"""ire Cotnmar>doraad (hot hoogste staatsorgaan), zoalslzzat lbrahJm 
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Rogtonalo on lntemotlonalo pooitie 
In ZIJn sireven naar <»orbfeklng van />et regionale loolemenl heeft I ral< in de afgoklpon jaren 
winst geboekt Ofschoon hot wantrouwen In de regio 1egens de Intentles van Saddam 
Hoe,.oin zeker niBI verminderd 10, staan ,...I landen op 1101 &tandpum dal ziJ Oot ZJCh niet 
~unr~en permitteren àa <>GOnomiacne mogelijkheden te nO!Jersn Deze houdrllJl mon<il u~ in 
de huOdlge bloeiende lla!IOeiobotrel<kingen dOe O<lootl<Oombe!lf gepaard gaan met 
(vooralSllOQ) boperl<la politieke relaties. 

Vooral de drrecla buurlanrlen proirteren van de aatuele slluatre Jordanril, TurkriB en Byr~il 
belrek!<oo Iraakse olie ooder de marktprijs. terwijl zij ze~ voor mrltarden OOitem GOllsumenten· 
goeóoron afwtten op de lreakoe binnenland~ merkt. -

Vermeldenswaard op het rntomalionalo vla!< is de aanvaar<l1ng van resotllliB 1382 op 29 
november 2001 door de IIN·Veihgheidoraad. In <Ie resolutie is atg .. prol<en dat de VN· 
Verlrghordaroad 0\fllf z .. maandon """ oi<l<oord ""I Oereiken 0\fllt het V!LjgO'Ien van de 
1\andel rn alle cr.rele hen<lelsweor on de oanschOJping von hel toezicht op mrlrlail<l "" 
«>g""""m<:le <luakise goede<en. Dlllutote ZO<! mosten gesotri-n door middel van een 
VN·Iijol met vsrll-n producten_ In do tussentrjd blrtft hot aloude ·a~e·le!J<In·vcod..,l" 
p<og<omma van ~raolll. 

Resolutoe 13B2 is een c~rorros tussen de VS en Rusland dio oon:lsr in 2{)01 nr&l tot 
""'""""""'mmong l<onden komen over zogeooem:le sman se/W!Ions. Rusland Jo nu bereod 
de door de VS aangedragen VN·Irisl mot wrbodon goedoren andor de loep to nemoo on mol 
eventuele amondemomon te komon. Momenteel verdi011en Russische frrma's veol 9Bid mOl 
de (olie)llandel met Irak Op hun b...,~ hebbon de VS to<>gezegd met oen ~~~ en 
duiOelojke omeria te kornon waaraan Irak moel voldoen om do In reoolu~e 121!4 (urt 1 999) 
gonoomde opocilortrng van de s.oncties to l>oworkstolllgoo 

OnderwiJl wcrdl Irak vaak genoemd alo ffiO\lOlrjk doelwrt rn hot verdere verloop van do ·strljd 
tegen terrorisme', Zeker In do VS goon zowol In h81 Congr.., als onder "''J"""!Jsfunctronarrs· 
""" otemmen op. om <lefinrlief mol het regrme van Saddom Hoe .. oin et te relcenen. Prtmolr 
probioom rs eofltor <lat or vooralsoog goen onkel bowijs Is dro Irak In samenhang brengt mot 
c1e aanoiogen in de VS. Daardoor volt hel de VS .waar hun rog.onale bondget>Oten te 
O'IOrtuigon van oen militaire campa~ne togen lrnl<_ 

lntem~tloo_~\11 ,. tot Q!.!l'~r ~onmin oen OUI<:lelljke voorkeur V<lOf ln9r~p"" in Irak to 
ontware<1. Nrot enkel regtonalo lerders. maar ook VN socrelarls·generael Annan 
wa<ti$ChUWOO vcot overhaMie militaire otappen tegen lre.l<- Hij verklaarde dat do VN· 
v~rllghoidsraad lf"OOnsulteerd moet W<Jrdoo alvorens een dergelijke actie kon plaat~nden. 
Van betekenio in dit veri>o.nd •• dat '"nd• 1 januari 21)1)2 Syrlli een zotel in do VNVR hoeft. Drl 
kan -tezamen mOl verwaohto opposrlie van tenmrnsle Rusland en China- 'an~·l<aak\le' 

beeluilvorming oomplloe•on. 



> Bowo•Oeii"'J 
Er ziJn g<>On coocrete aanwijzingen dat de oOOeeie van het regime sOfteuren vertoont 
Saddam Hoeose1n orrtvan~ ~e<egeld :zowel militaire aleooJ< politieke en lrlbale lelder6 teneinde 
hel beeld van nationalo eensgezi00ho1d te bovos!iijen. Ditlaatsla 'llndt teVI!f\0 zijn weerstag In 
aannoLJdende POQii1!JI'n de aandacht van do bevrllkmg te rlchren op antwlkkollng." m het 
buitenland, ""'Is het Paleslijn .. loraOIJSChe oonlliOt. Togelljkertijd tracht hot "'11'"'" eon zek<>r<> 
transporannejeg011s de be\IOiklng Jen !0011 te aprei<i011 o11<1r ZJJn aotiviteiten en OOsluitvormmg. 
Vooralsnog hooft dil hot gewenste eff<>CI-

On<Janko de oorlagswrloozen on problomen mot re .. rlt90nOOrUolen 8!l ondarlloud b••chikt 
het lraak&e ve~igl\eid5apparaat over V<>ldoende m01taira m1<ldeOm voor 1nteme -lemdon 
Oe aanhoudon<le Amenl<oan .. Btltso ""lilalre druk in de afgeklpen ja<en ten spl~ i6 de 
1nretbaarl1eld van do pnma1re slo<JnpJiaren van h<>t regime, de elne Republikeinse Garde (ca-
67 .000 man) en <10 Speelale Ropubl1komso G!lfdo (ca. 10.0(10 man), m dozen onaangetast 

In oen voorwlz1oht voor do komend<> penode moet mot de volgend<> mogelill<hoóen rekening 
W<>rden gehouden. Enkel bil aanhoudende grootscMiigo luohtaanvallen op de veiligheid .. 
moohten van het regime, zal de maOiltspositie wn Saddam H-sein afbrokkelen. De 
commandostructuur zal versplinteren, waardoot het oen~ale gezag aan Invloed Inboet ten 
koste van lokale militaire bowlhabbors_ In geval van su()stanti!!!o verliezen aan lraakso zi1da, 
neemt de kans OI> OtiVI'ode In 1>et ollioietl<otpa toa en zal de loyaiMit van de ema-aellheden 
oncler druk Immen to staan 

In Noord-lrak voroorzaakt de ondorllng<> nwlitM, voortl<r>l""nd uit ttibBle, ldr>olog>Seh<l "" 
porsoorliltk<> geschillen, een aanl>oudendo taten!o lhstmilitoit in het gobled. Ook berrnddoling 
door Amenkaanso lunotiOnanssen kon h"'ln geon wu>n<lor~ng b<engen. Oisoh<><>n <Ie 
""'"'""'tsil Iu...." óo KDP on do PUK in do loop W>n d• JMI algenomen Is, !<on ...., ml~lalre 
oon!rontatio lu>Son de V<IISChlllonde paroljen nooit ui!goslot<m worden. 

Bolangnjkar voor drt moment" dat KDP on PUK we1nig animo wrtonen om gro00ichal1ge 
miiiiOI"' stappon te ondernomen logen Sad<latn Hoeeoem- Gelet op net ouoceo In Alghoniotan 
van Ame11kaanse luchtsl<mn aan grondope"'~"" dOOJ lokalo groepar1n90n, zal de druK vanuit 
Woshlngl<m groot <ijn om r>ochlano d1t oor>:epl te overwegen. EG11ter, KOP en PUK zijn 
tevreden mot do sratu .. quo en zuUen er weinig voor vooion deze Sllua"a op het spel te 
retten voor een onduodelljKe toekomst. ZiJ zl1n zieft eovan bewust dal hun Odeasl, oen 
volwaard190 Koerdisoho staat, geen optie Is Zowel de di recto omgeving als do internationale 
gemeen.cnop vro<en het dostabilisere<>de effect '" de regio bij een Cletgelojke onfWilrkellng_ 

Ande~ lraa<so oppoO!hegroopenngen opalen~~""" m;ltoire rot van be!e!<o<IIO, zoals het lfllql 
Natronal Congres• (INC), of hobbén een In Am<>nkaanso <>gon ""''"W<>nots politie~" 
or1ènlatle, zoals de ahl'itiacl\e Supreme Councri lor IS/emic Revolulion in ltoq (SCIRI), 
gal1eord een Iran_ Overigons is do Amerlkaens•linaoclellng van het INC onlango opg .. chon 
wegens linoncieel wanbelleer door de le1d1ng van de<e organioot'e-

In grote IIJr>en geldl hoiZelldo voot <Ie machth-ts elders 1n de regoo. Zolang zij 1n 
onzekerhoi<l vetl<oren over de b<dOelmgen vM de VS, cwachlen zU QIOie terughoudendheid. 
Een grootscllalge omar korte Am!!tl .. onse aanval die het "'9lma van Saddam HOessom wu 
urtschakalen, zal (binnonskamors) sleilig vorwelkomd wordei'l. Een laogeto campagne is Vüor 
de reg1onate loi<lero ochter een spoOkbeeld. 

De negatieve 1mpl1oetias van een dergelijke ootwikkeling varléron VOil polnieko onrust m 
eigen land lOt *'" (verdere) oconomr.ch• reoossle die do positie """ de maohlhebbor 
on<ler<Jraaft. Naarmate de gewaldsLillonSLieit van de acties groter en :lohtboarder ZIJn, zullen 
de nogalleve elfecten op de po"lieKe otabiliteil van alle omHg110n0e land"". maar in de 
e<>rote pboets van Jordanlê, 1oonemen. Eon verdere radlcalioe11ng van dOlen van de 
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JordoOllOe bevolkong (grotendeels won Poleo~jnoe orlg111e) '" >Oe< waarool\ijnlijk, wot "jn 
"'"'"'lag kan \rindon In 1\et geweld 111 la~oêt en de Palestijnse Gebieden. 

Een economische cnsls Is ""onmm d-boeldig Vool Iondon 111 do regio vell<er~•n in 
eoonomioohe moellijktloden en willen rust en '"'btllteit om noodzakeOtke orooomtsehe 
plannen en he,.,.,rmingen te reoioeren. BOllendien "in er O.nd<m (roals Sy!tê) <lia hun 
opttmlotloctle budget voor 2002 mede boeeren op de groei van t>et handelovell<eer !"~"let Irak. 
Een ell<!ntuele \riU<I\tel1n~notmom V!lilUit Irak zal de (loOOnomoelln van d<o buurtanden wrOOr 
onder druk zatlen. 

Voo~s tljn oe regionale mo1<:11tit<lbbe,. beducht voor oen loogdunge chaotische o~uatie 111 
lral< al• gevolg van de val ••n 1101 rog1me """ Saddam Hoeooein. Een mogel1]1<o otrljd om de 
mocht tussen versollillende milrto1re bevelhebbers, als expononton van do dive""' bavol· 
IJngsgroepen. zal u~monden 111 het IMOMiorten v011 do openl>oro ome. In iodor g<Wel zal 
ol1aos •n Irak dlvsrse ~uunanden (primair Tull<l)e en Iran) ertoe V<!rle;clon hun ""loed op de 
gebeurtenissen on de opvolging van Saddom Ho .. sein te laton golden. 

Same.wattend ~"" geatel<l worden dot de VS \'OOr eon mllitaore oampagne tegen Irak op 
womig enth'"-""'sme bij de moohthebbers 1n d<o ~o otulten uit ongst voor deotabilisefeflde 
p1>1tioko en eooonom1sclle ompl1ool""' OtscOOon de ve10gheidsopporaten ., elle omringende 
~ndon voiOOen<le oopobel >l)n om ro9lmebodraigeo<le si\Uatl .. te vsrit<lelen, <UIIon 1n leder 
gO'Iel enti·Amenk.oense ..,nt,menten """'''""'•kkord wordon. In hot uitorn!e geval rouden 
machtnebb"'s In do Goll ZICh genoopt ~unnen voeten do Am<lrll<aanse m~ltalre presentie In 
hun O.nd oanZienloJk te vorm1nc!Oren. 
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