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Britse inlichtingendiensten ontkennen
de beweringen van de Amerikaanse
regering dat er links bestaan tussen
Irak en het al-Qaida netwerk. Deze be-
weringen worden door president Bush
gebruikt om druk uit te oefenen, nu er
onder Amerikanen een groeiend gevoel
van ongemak ontstaat over het plan
van een militaire ingreep in Irak door de
VS, zeker als dat zonder Britse steun
gebeurt.

De beweringen hebben in de VS reeds
discussies doen ontbranden over de
manier waarop informatie en specula-
ties van de CIA door de Bush-regering
voor eigen doeleinden wordt gebruikt.
Zowel MI5 als MI6 maken zich grote
zorgen over de ongefundeerde bewe-
ringen die de oude garde van de Bush-
regering, met name de staatssecretaris
van defensie Donald Rumsfeld, doet
over de bedreiging die van al-Qaida
zou uitgaan.

Bush beweerde vorige maand dat Ame-
rikaanse inlichtingendiensten ’kogel-
vrije’ bewijzen hadden van links tussen
al-Qaida en het regime in Irak. Deze

week suggereerde Bush dat al-Qaida-
leiders in nauw contact staan met Bag-
dad. Britse inlichtingendiensten verwer-
pen deze beweringen met klem. Op de
vraag of er verbanden bestaan tussen
president Saddam en al-Qaida, ant-
woordde een gerenommeerde bron:
"Eerder het tegenovergestelde". De
duidelijke boodschap van Britse inlich-
tingendiensten luidt dat Saddam zich
eerder van al-Qaida distantieert.
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“Als je je zorgen maakt over militaire
acties en de Amerikaanse bedoelingen,
zal dit soort plannen je vermoedens al-
leen versterken,” zegt een Europese
ambtenaar over het nieuwste voorstel
van de VS over Irak. Volgens dat voor-
stel zal na de val van Saddam Hussein
een Amerikaanse generaal aan het
hoofd worden gesteld van het nieuwe
Iraakse bewind. Pas na de totale ver-
nietiging van alle Iraakse massavernie-
tigingswapens, na minstens een jaar,
zou de macht worden overgedragen
aan de Iraakse oppositiepartijen.

Het plan is met grote verontrusting ont-
vangen door de Europese bondgeno-
ten. Ook Iraakse dissidenten en de
Arabische Liga hebben met ontzetting
gereageerd op het vooruitzicht dat Irak
door een buitenlandse macht gere-
geerd zou worden. “Ze hebben ons
verteld dat ze een breed gesteunde
Iraakse regering wilden, zonder een di-
recte rol van Amerika,” aldus een ver-
tegenwoordiger van een Iraakse oppo-
sitiegroep over zijn ontmoeting met
Amerikaanse ambtenaren in augustus.

Zelfs als het voorstel van de VS ge-
steund zou worden, valt de praktische
uitvoerbaarheid ervan te betwijfe-
len.Voor een bezetting van Irak zijn
naar schatting 75.000 militairen nodig
voor een periode van mogelijk 10 jaar.
De Amerikaanse landstrijdkrachten tel-
len 485.000 militairen, waarvan echter
slecht zo’n 15% voor overzeese opera-
ties inzetbaar is.
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De golf van terreuraanslagen van de de
afgelopen maand op westerse doelen
over de hele wereld, uitlopend op de
bomaanslag op Bali, heeft de kritiek op
het beleid van de Amerikaanse regering
aangewakkerd. De critici menen dat de
concentratie van Bush op Irak ten koste
is gegaan van de strijd tegen het nog
altijd niet verslagen al-Qaida. Geld en
mankracht wordt onttrokken aan de we-
reldwijde campagne tegen al-Qaida en
doorgesluisd naar de voorbereidingen
voor een oorlog tegen Irak op een mo-
ment dat al-Qaida niet alleen nog
steeds tot actie in staat is maar ook te-
kenen vertoont van nieuwe activiteit.

Onder de critici bevinden zich ook le-
den van Bush’s eigen Republikeinse
partij, die wijzen op het inzetten van
Special Forces-eenheden, die eerder
werden ingezet bij anti-terreur-operaties
elders, om een invasie van Irak voor te
bereiden. Bronnen bij de inlichtingen-
diensten hebben ook gezegd dat toch
al overwerkte analytici van de CIA on-
der druk worden gezet om bewijzen te
produceren voor de onderbouwing van
de controversiële beweringen van de
regering-Bush over verbanden tussen
Bagdad en al-Qaida.

Democratisch senator Bob Graham
betoogde in de Washington Post van 13
oktober dat de campagne van Bush te-
gen Irak "onze prioriteiten op een ge-
vaarlijke manier vertekent." De regering
sluit de ogen voor het grootste gevaar,
aldus Graham, en doet net alsof ze niet
beseft dat "een aanval op Bagdad voor
de slapende terroristen in ons midden
het sein kan zijn om wakker te worden."
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