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2EVHVVLH�96�PHW�,UDN�OHLGW�DDQGDFKW�DI
YDQ�DQGHUH�FRQIOLFWHQ
The Independent (UK), 25 augustus 2002

De obsessie van Washington met het
regime in Irak leidt de aandacht weg
van andere dringende crises. Dit zegt
een VS-diplomaat in Zuid-Azië. Hij doelt
daarbij op de spanningen tussen India
en Pakistan, het conflict tussen Israël
en de Palestijnen, en op de voorduren-
de instabiliteit in Afghanistan.

In juni leken India en Pakistan op de
rand van een kernoorlog te balanceren.
Hoewel de spanningen in het gebied de
laatste tijd wat zijn afgenomen, laaien
nog regelmatig conflicten tussen beide
landen op.

Het oplossen van de crisis tussen Israël
en de Palestijnen heeft top-prioriteit,
volgens VS-bondgenoot Saudi-Arabië.
Een aanval op Irak zal de regio alleen
verder destabiliseren: de VS zullen hun
militaire bases in Saudi-Arabië niet mo-
gen gebruiken als springplank voor een
oorlog tegen Irak.

Ook in de VS zelf kalft de steun voor
een oorlog tegen Irak snel af. Inmiddels
heeft president Bush laten weten dat
een militaire operatie voorlopig niet aan

de orde is. De regering beschuldigt de
media van het creëren van hysterie
over Irak - waarbij de eigen rol in het
ontstaan van die hysterie onvermeld
blijft. De obsessie met Irak heeft tot
dusver vooral één doel gediend: het
heeft de aandacht afgeleid van het on-
vermogen van de VS om Osama bin
Laden te vinden.
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The Washington Times (USA), 21 augustus 2002

Een bureau van de Amerikaanse rege-
ring is een PR-offensief aan het voorbe-
reiden om internationale steun te krij-
gen onder buitenlandse opinieleiders
voor een oorlog tegen Irak. De Ameri-
kaanse regering doet dit als reactie op
een intern onderzoek dat aantoond dat
er in brede kringen buiten de VS twijfel
bestaat over de motieven voor zo’n
oorlog. Deze herfst zal er een brede
campagne begonnen worden die zich
richt op krantenredacties en buiten-
landspecialisten in West-Europa en het
Midden-Oosten.

Volgens een interne analyse van bui-
tenlandse media door het Amerikaanse
ministerie van Buitenlandse Zaken is er
weinig sympathie te vinden in Arabi-
sche kranten voor een militaire cam-
pagne. Een veelvoorkomend thema in
de media is dat de campagne tegen
Irak alleen maar een manier is om con-
trole te krijgen over Iraakse olie, de
Amerikaanse economie er bovenop te
helpen en de populariteit van president
Bush te verhogen.

In Westeuropese krantencommentaren,
aldus het rapport, zijn veel bronnen be-
zorgd dat een militaire campagne om
Hussein te verdrijven een storm van
verontwaardiging in het Midden-Oosten
zou doen losbarsten. Andere commen-
taren in het onderzoek waren tegen mi-
litaire actie gekant omdat men twijfelt
aan het bestaan van een verband tus-
sen het al-Qaida van Osama bin Laden
en Irak.
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$DQYDO�RS�,UDN�VOHFKWV�HHUVWH�VWDS
World Tribune (USA), 30 augustus 2002

Volgens Iraëlische militaire bronnen
heeft Washington het plan om Irak eind
November aan te vallen. Een Ameri-
kaanse oud-generaal, die over de lo-
gistiek van het leger gaat, bezocht vori-
ge week Israël waarbij hij een aantal
faciliteiten van het Amerikaanse leger
aandeed waar wapens en legeruitrus-
ting liggen opgeslagen voor noodge-
vallen in het Midden-Oosten. Volgens
Israëlische bronnen zouden hij Israëls
rol in een eventuele Amerikaanse aan-
val hebben besproken, aldus de Middle
East Newsline.

Israëlische militaire bronnen zeggen dat
Israëls reactie op een aanval van Irak
afhankelijk is van hoeveel slachtoffers
er vallen en hoeveel schade er wordt
aangericht. Bovendien zou minister
Ariel Sharon tegen de Amerikaanse re-
gering hebben gezegd dat het geen
beleid van terughoudendheid wilde ga-
randeren, zoals ten tijde van de Golf-
oorlog in 1991.

In gezamenlijke besprekingen eerder
deze zomer gaven functionarissen vol-
gens een Israëlisch parlementslid toe
dat Irak slechts de eerste stop zou zijn

in de oorlog van de VS tegen het terro-
risme. “Irak is de sleutel, maar niet de
laatste stop”, zei Yuval Steinetz, leider
van een Israëlische parlementaire
commissie die afgelopen juni bespre-
kingen heeft gehad met Amerikaanse
militairen over  het Midden-Oosten na
de val van Saddam. “Na Irak zal er
enorme druk worden uitgeoefend op
Syrië en Iran om de uitbreiding van
massavernietigingswapens en de Syri-
sche bezetting van Libanon een halt toe
te roepen”.
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