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Sunday Telegraph (Londen), 10 november 2002

Groot-Brittannië en de VS zijn een val
aan het opzetten voor Saddam Hussein
door geheime informatie te verzamelen
over zijn wapenlocaties, die doorge-
speeld zal worden aan de VN-
wapeninspecteurs. Als Irak instemt met
nieuwe wapeninspecties, moet het land
op 8 december alle plaatsen aan de
wapeninspecteurs hebben gemeld waar
zich wapens bevinden, en waar ze
worden gemaakt of ontwikkeld. Zo niet,
dan zal dat “serieuze gevolgen” heb-
ben, volgens de resolutie van de VN-
Veiligheidsraad van 8 november.

Als Irak bepaalde locaties op de Brits-
Amerikaanse lijst niet meldt, zullen de
wapeninspecteurs daar verrassingsbe-
zoeken brengen. De VS denken Sad-
dam op deze manier snel op “een grote
leugen” te kunnen betrappen als de
door Irak gegeven informatie niet over-
eenkomt met de Amerikaanse inlichtin-
gen. Zodra dat gebeurt, zal de Veilig-
heidsraad opnieuw bijeen worden ge-
roepen om zich te beraden op militaire
acties.

De VS bereidt zich inmiddels volop voor
op een dergelijke actie. In Koeweit,

vlakbij de Iraakse grens, nadert een
Amerikaanse militaire basis zijn vol-
tooiing. Van daaruit zullen zowel marine
als luchtmacht in actie kunnen komen.
Er bevinden zich ook al meer dan
10.000 Amerikaanse soldaten in Koe-
weit. En hoewel de Veiligheidsraad bij-
een zal komen zodra er tekenen zijn dat
Irak zich niet aan de VN-resolutie
houdt, is een nieuwe resolutie niet no-
dig om Amerika in actie te laten komen,
aldus de Britse VN-ambassadeur.
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In het geheim speelt Israël een sleutel-
rol in de voorbereiding van de VS op
een oorlog tegen Irak door het helpen
trainen van soldaten en mariniers voor
oorlogsvoering in stedelijke gebieden
en het sturen van clandestiene verken-
ningsmissies in de westelijke woestijn-
gebieden van Irak. Daarnaast staat Is-
raël toe, volgens Amerikaanse functio-
narissen van defensie en inlichtingen-
diensten, dat de VS wapenvoorraden in
Israël opslaat. Deze activiteiten zijn er
op gericht om een mogelijke oorlog tus-
sen de VS en Irak zo kort mogelijk te
houden en het risico zo klein mogelijk
dat Israël tijdens zo'n conflict wordt
aangevallen.

De Bush regering wil Israël bescher-
men tegen een raketaanval, wat een
waarschijnlijke reactie zal zijn van Sad-
dam op een Amerikaanse invasie. On-
danks dat korte-termijnrisico steunt Is-
raël de afzetting van Saddam’s regime,
om zodoende de dreiging te elimineren
van gebruik van biologische en chemi-
sche wapens door Irak.

Israël's betrokkenheid ligt uiterst gevoe-
lig. Als bekend wordt dat de VS met de

joodse staat samen werkt aan oorlogs-
voorbereidingen tegen een moslimland,
zou dit de toch al wankele steun voor
een inval in Irak onder bevriende Arabi-
sche staten wel eens kunnen ondermij-
nen. Omdat Israël's activiteiten in het
geheim plaatsvinden, hebben zij nog
weinig aandacht en kritiek in het Mid-
den Oosten uitgelokt. “De Amerikanen
hebben ons gevraagd ons gedeisd te
houden en dat accepteren we”, zegt
een Israëlische functionaris.
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Financial Times (Londen), 4 november 2002

Het Witte Huis heeft geprobeerd om
afstand te nemen van ideeën dat zijn
mogelijke oorlog tegen Irak over olie
gaat. Maar voor internationale oliebe-
drijven zou de toegang tot de rijkdom-
men onder Iraakse bodem in het tijd-
perk na Saddam een zeldzame gele-
genheid zijn. Saddam Hussein en de
sancties die de VN tegen zijn regime
heeft opgelegd hebben grootschalige
buitenlandse investeringen en lange-
termijncontracten steeds in de weg ge-
staan. Maar nu de VS blijkbaar vastbe-
sloten zijn om Hussein omver te wer-
pen zien sommige industriële specia-
listen Irak het brandpunt worden van de
volgende “grote race” van de oliewe-
reld.

Zonder duidelijke Amerikaanse blauw-
druk voor het tijdperk na Hussein en
met de internationale onrust over een
mogelijke oorlog zijn oliebedrijven voor-
zichtig om openlijke interesse te tonen
in Irak’s olierijkdommen. Toch hebben
sommige Amerikaanse bedrijven al
contact gehad met Ahmad Chalabi,
voorman van het Iraaks Nationaal Con-
gres, een oppositiegroep die bij het
Pentagon in de gunst staat. Maar

functionarissen van het INC houden vol
dat deze contacten niet  hebben geleid
tot onderhandelingen over toekomstige
oliecontracten in Irak. “Niemand heeft
iets te zeggen over de natuurlijke hulp-
bronnen van Irak behalve een Iraakse
regering die wettig gekozen is door het
volk”, aldus een woordvoerder van
Chalabi. Intussen heeft een functionaris
van het Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken gezegd dat het
“een misverstand is dat de VS probeert
om de Iraakse oliemarkt na Saddam te
beheersen.”
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