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Irak en de re io I een aantal actu 

al Irak: in de reaionale verlloudlnqen 

In do jongste ontwi•J<ellngen in de kwe<Ue~<ak is er een inton•ivenng van do tnlor-Arab•oohe 
d,pJomoOO tn lr•l verband v.n de A"'b"oh~ Liga waorneemb8~r. Op ~e eef31e D:mler<Onlt~ 
van de mtn1<ters ''" BuitenJoodse Zaken s<nds ~nge tijd (CO'ro, 161ebwafl) wem echter 
ver<teeldhetd dutdeNJ~ Ort kwam nret in do laatste plaats door loed""" von de lraokse 
ve rtegonwoornoger. 
Zo sprak Syrle licl1 uiltegen möitatre inlerventie rn lmk, wol niet onbelangnjil is omdat S)'"" 
een zelellfl <la \fN-Volllgl\ei<!O<aad lnneeml. 
Voo<to V<!Zelle Ko"""'" zioh leqon eon onrwerpV<trklar~ng die was bedoeld els oproep""" 
alle Ltga-llds\aten om geen steun te""""""" aan ~mlt!atre operatres log"" Irak. Koeweil 
WJJrd hterin gostound door andere Gulf Co-.operoli<>n Counctl (GCC) landen, on het DiJzonder 
Saud~Mbi~. Uileirldelijk "olstond de vergadenog mot Oén oproep aan de Ve~ighsids<aad 
om UNMOVIC meer tijd voor inspeelles te geven en werd gepl"'l voor een vreedzame 
oplossmg. 
Ga<onslateenJ moel worden dat 1n de Arabische Uga op dil moment een earlSensus 
ontbreekt He! wachten Is op hot iPW'o'etleg "ön de leiders van de lidStaten, gepleM op 
27-;?8 (e!>ruali, met do Egypt1oche presodont Mul>arak als qastlla<lr Klaarblijkell;k als 
vamschot op doe t>l)éonkomst hOéft Muborok 9"""'~tschuwd ~at hiJ en de andere Arabische 
leod""' welnrg invloed kunnon uitoefenen ap do mll.,aire plannon van de VS ton aanzien van 
Irak_ 
Resteert de opsleiiHlg van Iran (geen lid van do Arabische Liga). Er vmden deze weken 
rogelmat1g consutta\IO< pleats tusSén T91\oran on een aantal Liga-lidstaton on ando,-., banden 
on do (Gol~regio Ou1delijk is clat l..,n goon t>ezwaar heeft legen MI verdwijnen van het 
Saddam Hoossa1n-mg1mo on o>venm1n te99n verdeffi vomlettgln~ V<Jn het Iraakse militair• 
potenlleeL Iran ervaart I rek anverm1nderd als Zljn eerste dreiging. Aan de anda"' kant vreest 
Iran """' desl"tegratlo """ '''* In gav~l van ""'" IYYiilaira Interventie, mal alo m<>gei<Jk ~evolg 
gren eover.lohnjdende destebilioerende gevolgen_ 
Wat dit ~ang~at hoe~ Tetoeran duidelijk gemaakt natiooale (veillgheids)l>olangen la hebben 
b~ een aplosslng """de kW&Stl.,.lrak, d.w.>. OOtrokkon te wilion wordan bij een rer:onslrucOO 
van Irak in oen poot-Baddam Hoessom pe11ode D'e mti~Oiré voorzorgaTiiastrOge'"n 
(""rploatslngen) dia rran op ail mo",.nt """"''on het noordelijk en zur<rolljk gr<>nsgcb1ed mot 
Irak Zijn een u1tdrukk1ng van d1e zorg. H1ertl1j is hot ovo11gens met u1t te sluiten dat Iran op 
zeker moment van dê gelegenheid gebrul!< rnaaH om een mdrtotm opatatle uit te voeren 
tegen de ~ewapenda anti-lraanso opppo<1lje Mudjahodaon e-Khalq 1n Irak. Dak esn alt1anl1e 
""'t Koerdi<oh• Qn)Opeo, m.n. PUK, is een reéle optie. 

bl Ontwjkkorlingen strjjdkrnçhlen Irak 

Tot docornbor 20tl2 konden oe a<t•v•t~i•en '"" de l<aakso land<kiJdkrachton 1n ilet 
oorm!Jeeld geplaatst worden_ De conheden waren on•ploold '" eon gordol van noord naa' 
zu1d óie IO<Opt van Oe zogenaamde "green llne" (de onoffic1e1e grens met de Koerd"ct\e 
gebleden in ltakJ, vlo de greno mei Iran lot aan de grens met KoeW<'II De aotlvileiten 
b~toodo~ uit -11el houdan ven- o<Jfon•ngon, het o~~~!)!!~~~!t-~'<"--QB•.\M'dl!i{..JIIj@gj:ii,~,,,,;.. __ ~ 

-- •· · ·· fvo~m&f"ellj<"i\oor<Wrr-nt·~,et"\i<i5!Q#n;rr s,l'iléu .. ili:Mt mde~)·•• hel 1elktere""""'' 
fS W:tlo de Geiangr~tkste wapensystemen van Irak (zos•5 do 1-72 1dnk) kunden •chu1len 

In hel gevol van con mogelijk~ Ameoi•a"n;e luo;h1oanvol 
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• 
el Q<>rdo ra.poortago Hoofd Ut/MOVICJBIIx 

Na een korte samen'lllttlng '"" de rapporlage van 14 februari op het onderdeel 
massaverniolingswapen•, zal oeo l>aoor<iellog op de'" OO<lerdelen wmden g<!l"''en. 

• Ropoortogo Bllx 

BIIX vraagt zioh al h<>EMlol, zo ..,- al tets "· IS O'lergebleven van Iraakse 
massaV<>mlellgtogswapens. Van veel verboden wapens is de hUidige s\a\\Js <loor Irak niet 
vemntwoord; zo -laat er bijvoorbeeld grote on<!u;de<ttkheld over i>et al dan niet beslaan 
van 1000 Ion ohemlsclle &hiJdmldOelen. 
BIIX geeft aan dot da l<aak•e vo<kla<lng van 7 deoomber 2002 {opgave status van alle 
programma's op hot gabled ven mas .. Yomiotiglng"-ns) niet do bewlj;<on heeft geleverd 
voor de antwoorden op op.ans\aar\Oo vragen. vraagpuntgn mot botookl<iog 101 ood.,..,...rpen 
als (de slalus van de programma's betreffende) an11lrax. het zenuwgas VX on tango 
afstand,...ketten moeten seneus 'VOrden (lei\OmM door IraK in plaats van dal deze 
ond!l<Wer~on wordon genegeerd, zo stolt hij. 
In de presentalle van 27 Januari was al door Bil< gesleid dal de Al Samoud en de Al Falah 
"'kolt<ln bij proefianoerlogon oloiSildon ha<>den olgol..gd van 18~ _".ouevaiYk 161 +<men 
dat deze urtgaan boven hol door do VN !co!Jllstme bereik """ tSO l<m. Een l<>am van 
••P•"" hoélt lnmlddelo vootge<teld dat <ie Al Somoud 2 hol toogoolano boreil< kan 
overschrijden en dat voorde Ai Fatah nader onderzoek hiernaar noodzakelijk IS, 
De experts, akJua BI~>, hebben ook de gegevens l>eoi<Jdaerd betreffende een in afbouw 
zijnde 1...-traollltelt voor raket""'tcren en hobb..., vastgesteld dal het mogolijk is om 
raketmotoren mol een grotere stuwkrncht dan die van SA-2/GUIDELINE molo"'n la te>tan 
Do 360, In h&t verleden goimporteerde, SA-2 raketmotoren zin bestemd voor hel At Somoud 
2 raketsysl6<>m. 
In de dOO<lmenten over Anthrax. groe>rnaterialen, Ze!luwyas VX en de prMu011e van rn~oltoo 
ontvangen ~jdens het - aan Bagdad op 8 on 9 februari, z1jn geen """"jzen voor 
openstaande vragen getevenJ, alduo (!;>. 

• BeoonJollnq 

Deze rapportage van BI~< ,. In vooalohl1ger bewoordingen gesteld dan de pres011IE~a van 27 
Januari. Hij laai zich redelijk pos1tlof uil over de medewerkrog dia de inopeoteurs krijgen Bli• 
had tol In ied<!r goval 14 lebruari de tijd gektogen om op oen aantal openslaande vragon 
antwoorden Ie krijgen Alllwmnlen o~ O{IJUI'!)~. onvolledige of ontbrekende opgaven-<:ljn er·
ool< nu niet. ~r 1~ In clot owlcii\ g,;.,r, sprake vao aan we•enlljke voonJIIaar~g. UNMO\riC 
heeft geen overtuigend bewijs gevcm~an dal Irak "0!1 over massaverniotlgingswapens 
beschl'l; de 'smoking gun" IS nog niet gei'Onden. Wel Zijn grote hoeveelheden Anlnra•. 
zenuwgas VX en rakellen ":wek" on zijn er rakellen gebouwd en getosl 010 vo>rbodon zijn. 
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Op de dag van de presentatie van BIIX aan de VI'/ Men president Saddam Hoessein een 
deoreet uil!levaar<Jigd dal de·oonstructie en im]>Ort van mas-ietlgrr~gswapens vertledl. 
Hiermee geeR hij uitvoering aan één '/an de VOO<Waarden waaraan I rok moet Villdoan. Hrj zei 
nogmoalo dofllelijka wapooo ook t~ans niet te l>ezilien 
Geconcludeerd moet worden dat Saddam H"'""'ern steeds aan beetje. maar nlol volled'IJ. 
moowcrkl nral hel VN-Inspecllerngime. Irak heeft oog het nO<IIge u~ te leggon Er Is rn da 
praktiJk OO!J steeds sprake van mlSieldlng en een vorm van togcnworklng. Hardoor konrllre< 
Iraakse bowlnd nog orwoldoenda togomoot """ <ia doetstelling van resoluTie 1441, te welen 
ontwape11ing en volledrge medowerl<tng aan de Inspecties van l"'k-
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