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2.1 IRAK 

2.1.1 -)Ontplooiing tondotflj~l<raohten 
In hel geval van eon ~rondaanval op Irak l<rijgt do oanvollende portij te mollen n'l<!t ~. 
landstrijdkrachten van Irak Deze ziJn verspreid o'ler hst land ontplooid .,., kunnen 
voorbereide posities innemen om zicll tegen een aanval te lf€Tded1gen. De ver<led~gende 
pos1t1es van de landstriJdkrachten van lfök kunnen beschreven worden ets een verdod•~in~ In 

' ' " De d""'"'" van het raguliore leger <~in o"'r het •!gemeen slecht k>egeruot. Oe e~ 
1nf•nterieóiv1oies beocll1kllen nauweliJks over gepant""rd" 9""•ehlsvoot!ulgen on do ""'I 
•-~·go voe~u•gen <~n door oohtoretallig ondernouó en een tekort aan reservedelen •terk 
vermmderd inzetbaar De gemechan10oordo oont\edotl •toan er iets l>e\er voor. moor ook de 
drie gemO<honioeerde- en drie pont.efdivisjes Zijn nauwelijks in staat hun. voorol 
Vêroudorde, gopant...rde mlddelen te verploat>en_ 

bestaat uit <1<1 Repu~1keinse Garde (RG) met zes divisies. ontplooid <n het 
I I Irak, om zodoende do toagang&W<>{J•n naar het <»ntrum vat1 <Ie macllt 

(Bagdact) te Pescllormen. 
Deze diVlsies hebben de beschll<k1ng over !let modsmoro matenaal, 

, Ook ZIJn <:IJ berer gevu!Ct mer pe.-sonoel; 

Een derde lino wordt gevormd door dè Speooale Reput:>lil<ê>nse Garde (SRG). in omvang 
doch niet in orgaoioat'e "'rgotij~b""r met één divisie. d1e de stad Bagdad zelf ven:fedlgt. met 
00 nadruk op de gebouwen "" routos d1e gebrurkt wor<fon door de macllthebbors 
De SRG maakt voornamelijk gebruik van licllter. doch relatoef moctem. moterlaol ' . - -

D~ IIJnrléostvnt. d" perooonlij!;e be>cherming van Sadctom Hoes5ein en •ltn belat'l(lrUksto 
medewerkers, wordt gevormd door speolaliotiscl>e eenheden van de verseliltlende 
vellig heid•dlenslen_ 
Het pen>oneetebeoton<t v~n de SRG be•taat urt engevoor 12 000 man. maor Kon worden 
ultgel>réld tot 28.000 De RG /teef! onge"""' 60 000 pe"'onen in <:toenot, torwiJt do .-.gut1em 
slrljdkrachffirl thans ongeveer 200.000 mintairen onder de wapens hebben Uiteindelijk kan 
Irak in totaal ongeveer 1.0!l0.000 "milrtairen" in dienst llBbl:ien, drt betref! dan reg"he•e"" 
irreguliere •tOjd~raohlen, inolu>~ef alle spe<tolist•che eenheden en ~Ceitigheidsdien>ten 

2.1.Z f ) Mogettj~e wijzo van optreden 
tn hor gooval van oen aanval door wosterso mogendheden zullen de reguitere eenheden als 
t•ak ~n)gen do opma.-s naar Bagdad 2011001 mogelijk te "':':~'~"!'- __ 0'{•..! ~-..i'!ll"!!'!.'!l''b··•• ···~-~ 

, k"nnen.Qoza-oon hsdon oloot<m:oo•tutob<tl'"""'"ádl\flil'if'Toe -, · 
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De twee divisies RG In het noorden, en 
zullen als opdo=ht krUgen de toegangswegen vanuitl>et noorden naar 

do stad Sagda<l Ie vern<>dtgen G<nten de grote afotond tuosen Mn toealto on do stad 
Bagdad, hol teohnisoh o~~erwlcht v:m een wasteroe Vt)ar<len ~ te<reinsomotandtgl>eden ,. 
llot ~~ '""' mogoltik dat ziJ hiertoe ~rregultor<! vormen van oorlogo.oenng zulten toepassen. 
zoals het operenm tn kleioe groepen, M·ond-run aet>es on hot gebrutk van ltch(e 4x4 
vaertutgen met draagbare an~tanl< wapeos In plaats van tanks en 
pantsergevedltsvuerturgen_ De BAGDAD dtVISte RG zot als opdrachli<J1)gen om <f<, r>aderlng 
tot de stad Bagdad vanutt het zuiden te verdedigen. H10rtoe kunnen "i gebruik maken van 
het terrein dat onóer andere wordt gekonmorl<l door V<>OI wa~erlopen. Wanneer een 
daadwerkelul<e aanval ophan<ien ts zouden de:ze dtv""''· met namo d• twee in hel noorden 
die 'Oiatrel ver van de '"'" 991)cl<>d >Jerwrjderd ZIJn, de up<fracht kunMn krrmon :m:ll terug te 
tf-on naar verd<Orge<tdo opotelllngon die dichter brj de stad B!IIJdad trggen_ Ge«en de 
beperkt aanwezlgo vorplaatsmqsca<>aCJti>Jt " ~e op~o ochter mln<M!rwaarschijnlijk De drie 
overige dM,Ies RG de 

Zrj hebben als toe~ <te noblje toegong•wegen lot de st•<! 
Bagdad vanuit het noord0<1, >Uiaen en weoten te verdedrgon 
Do SRG moot zoor wel in staat W<>rden geacht om de stad Bagdad te verdedigen Zrj hebboen 
de beochikkrng over de hierlee gei!rgondo mlddoton on zijn bekend met het terrein. Het staat 
ochtornrot onO!Mtotoi•Jk vaot dal zij uitgebrerd zrtn getraind rn hot'"''"''" "'m gevechten m 
bebouwde gebieden_ De SRG kan >i<l1 ~r<>rmoedetijk oon<enlreren op een veT<Iedrging van 
de •tod Sagorad •n aanvallen van burlenaf, omdat IIT!IIJUIIero eenhoc!en alo <Ie Fe<fayoen 
Saddam en de Ba'al~ mr~lios •IJn Maot met het voorkomen van ovenluele drergrngen van 
br"".nurl. 
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