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'H�GRGHOLMNH�HUIHQLV�YDQ�FOXVWHUERPPHQ�
The Times (Londen), 11 september 2003 
 
In een sjofel ziekenhuiskamertje, dat er 
vanwege een stroomstoring nog ar-
moediger uitziet, ligt een doodziek kind. 
Het is de 13-jarige Ahmed Saleh. Hij 
komt uit een stad ten noorden van Bas-
ra. Op 22 juni vond hij een voorwerp in 
de rivier waar hij mee wilde spelen. Het 
voorwerp ontplofte in zijn hand en 
scherven drongen door in zijn onder-
buik en darmen. 
 
Het voorwerp dat hij oppakte is ver-
moedelijk een projectiel uit een cluster-
bom. Volgens het Britse Ministerie van 
Defensie zijn er daarvan 2100 gebruikt 
in de oorlog tegen Irak. De directe om-
geving van Basra is door zeker 17 in-
slagen getroffen. De plaatselijke bevol-
king probeert de projectielen onschade-
lijk te maken door ze in de rivier te 
gooien. 
 
Ahmed weegt nog maar 28 kilo, en ligt 
in verschrikkelijke pijnen in de foetus-
houding op zijn bed. Zijn familie en art-
sen zijn de wanhoop nabij. Het wonder 
dat nodig is om zijn leven te redden 
blijft uit. 
 
In Basra, waar nog steeds de hele dag 
door geweervuur te horen is, lijkt het  

  
leven soms goedkoop. Maar niet in het 
ziekenhuiskamertje waar Ahmeds fami-
lie rouwt om een jongen die alleen maar 
wilde spelen. Ahmed Saleh is een van 
de vele slachtoffers die vallen door een 
oorlog die al voorbij is. 
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LWLVFKH�OHLGHUV�LQ�,UDN�WURWVHUHQ��
YHUERG�RS�PLOLWLHV�
Financial Times (Londen), 9 september 2003 
 
Iraakse Shi’itische leiders reageerden 
vorige week afwijzend op de verorde-
ning van de bezettende coalitie dat zij 
hun milities uit de straten van Najaf en 
Karbala moeten terugtrekken. Zij wijzen 
op recente aanvallen, en beargumente-
ren dat de door de VS geleide coalitie-
troepen hun controle over het land 
hebben verloren. Militietroepen kwa-
men op na de bomaanslag van 29 au-
gustus in Najaf. Hierbij kwamen 83 
mensen om het leven, inclusief  Mo-
hammed Baqir al Hakim, leider van de 
Hoge Raad voor de Islamitische Revo-
lutie in Irak (SCIRI). Tot de militiegroe-
pen behoren de Badr-Brigade, de mili-
taire vleugel van SCIRI, en Jaysh al-
Mehdi van de Shi’itische geestelijke 
Muqtada al Sadr. Sheikh Abu Akbar, 
woordvoerder van de SCIRI in Bagdad, 
zei dat de Badr-Brigade zijn wapens 
niet zal inleveren en zijn troepen niet uit 
de steden van Zuid-Irak zal terugtrek-
ken.  
 
Volgens sommigen zijn de Shi’tische 
milities oncontroleerbare groepen die 
de ergst mogelijke bedreiging vormen 
voor de stabiliteit van het land, als zij de 
kans krijgen zich te verspreiden. De  

  
Raad van Ulema,een Soennitische reli-
gieuze moslimgroep uit Bagdad, be-
schuldigde de Shi’itische groepen ervan 
de moord op Hakim misbruikt te hebben 
als excuus om meer dan een dozijn 
Soennitische moskeeën over te nemen. 
Sheikh Abdel Salam al-Qubeissi, 
woordvoerder van de Raad, heeft de 
verdrijving van Soennieten uit Najaf en 
Karbala vergeleken met etnische zuive-
ring. Shi’tische leiders ontkennen deze 
beschuldigingen. 
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$PHULNDQHQ�PHQHQ�GDW�6DGGDP��
DFKWHU�
���VHSWHPEHU
�]DW�
The Observer (Londen), 7 september 2003 
 
Zeven van de tien Amerikanen denken 
nog steeds dat Saddam Hussein een 
rol had in de aanslagen van 11 sep-
tember 2001, hoewel hier geen enkel 
bewijs voor bestaat. Bijna zeventig pro-
cent van de Amerikanen zeggen dat ze 
het op zijn minst waarschijnlijk achten 
dat Saddam betrokken was bij de aan-
slagen op de Twin Towers en het Pen-
tagon, zo blijkt uit een peiling door de 
Washington Post. “Het is heel makkelijk 
om Saddam te demoniseren”, aldus po-
liticoloog John Mueller. “Mensen zijn 
diep geschokt door 11 september, ze 
weten dat die vent een slechterik is, en 
dan is het niet moeilijk om dingen bij 
elkaar op te tellen.” Dit geloof werd niet 
direct door Washington in de wereld 
werd gebracht. Bush heeft echter vol-
gens sommige onafhankelijke deskun-
digen het klaarblijkelijk valse denkbeeld 
wél met graagte uitgebuit door een ver-
band te suggereren tussen Saddam en 
de aanslagen van 11 september in de 
maanden vóór de oorlog tegen Irak.  
 
De resultaten van de peiling zijn be-
langrijk omdat ze een deel van de ver-
klaring zijn voor de voortdurende pu-
blieke steun voor de operaties in Irak,  

  
ondanks de tegenslagen en het bloed-
vergieten daar. “Het idee dat Saddam 
achter de aanslagen zat werd versterkt 
door de suggesties van de regering en 
de discussies over mogelijke banden 
tussen Saddam en al-Qaida”, aldus 
Andrew Kohut van het Pew-onder-
zoekscentrum. “Daarom is er ook nog 
steeds steun voor de beslissing om oor-
log te gaan voeren.” 
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