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Kuvajtska kriza 1990-1991
V diplomskem delu je obravnavana kuvajtska kriza, ki je leta 1990 izbruhnila z iraškim
napadom in okupacijo sosednjega Kuvajta. Po opisu zgodovinskega ozadja in okoliščin
nastanka obeh držav je razdelana narava dolgoletne Sadamove vladavine, ki je imela
daljnosežne posledice za sodobno iraško državo. Nato so obravnavani dogodki, ki so vodili do
iraške invazije v Kuvajt. Posebna pozornost je namenjena ostremu mednarodnemu, predvsem
ameriškemu odzivu in intervenciji. V seriji sledečih diplomatskih poskusov je napredek
zavirala nepopustljivost zahtev mednarodne koalicije in neomajnost iraških oblasti. Kriza v
Zalivu je dosegla vrhunec februarja 1991, ko se je pričela vojna. Mednarodna koalicija je po
petih tednih zračnega obstreljevanja nadaljevala s kopenskim napadom, v zgolj 100 urah je bilo
vojne konec, Irak je doživel hud in ponižujoč poraz. Poseben poudarek je namenjen ameriški
vlogi v konfrontaciji z Irakom, saj je bila zalivska vojna prvi večji vojaški konflikt po končani
hladni vojni. V optimizmu po koncu hladne vojne so ZDA pri reševanju krize zgledno
sodelovale z Združenimi narodi, mednarodno skupnostjo in tudi Sovjetsko zvezo.
Ključne besede: Irak, Kuvajt, ZDA, Sadam Husein, zalivska vojna
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Abstract
Kuwait Crisis 1990 - 1991
The diploma thesis discusses the Kuwait crisis which erupted in 1990 due to the Iraqi invasion
and occupation of the neighbouring Kuwait. According to the description of the historical
background and the circumstances of the creation of both countries, the nature of the long
Saddam's reign, which had far-reaching consequences for the modern Iraqi country, is
elaborated. Then, the events that led to the Iraqi invasion of Kuwait are discussed. Particular
attention is paid to the sharp international, especially American, response and intervention. In
a series of the following diplomatic attempts, the progress has been hampered by the
intransigence of the demands of the international coalition and the intransigence of the Iraqi
authorities. The Crisis in the Gulf reached its peak in February 1991, when the war began. After
five weeks of aerial bombardment, the international coalition continued with land attack; in
only 100 hours the war ended and Iraq suffered a severe and humiliating defeat. Special
attention is paid to the American role in confronting Iraq, since the Gulf War was the first major
military conflict since the end of the Cold War. In the optimism following the end of the Cold
War, the USA exemplary cooperated with the United Nations, the international community and
also the Soviet Union in resolving the crisis.
Key words: Iraq, Kuwait, USA, Saddam Hussein, Gulf War
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Zahvaljujem se družini - ženi, hčerki in sinu za vso potrpežljivost pri mojem študiju, ki ni minil
brez preizkušenj.
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1. Uvod
Zalivska vojna je bila prvi večji vojaški spopad v obdobju po hladni vojni in prva ameriška
vojna večjega obsega po Vietnamu. Kriza v Kuvajtu zelo dobro ponazarja spremembe v
mednarodnih odnosih kmalu po koncu hladne vojne, tekom kuvajtske krize se je izrisoval nov
svetovni red, kjer so kot edina velesila ostale ZDA. Pri regionalnih konfliktih in krizah ni več
prišlo do merjenja moči med svetovnima velesilama, torej Združenimi državami Amerike in
Sovjetsko zvezo, kjer bi vsaka podpirala eno vojskujočo stran, ampak se je odpirala nova
dimenzija reševanja mednarodnih konfliktov, ki bi lahko temeljila na dogovoru z mednarodno
skupnostjo in spoštovanju mednarodnega prava, kar je mnoge v tistem času navdajalo z
optimizmom. Kljub jasni ameriški hegemoniji in številnih dvomih o iskrenosti ameriških
namenov, je bil odziv ZDA na iraško agresijo velik korak pri ohranjanju regionalnega miru in
reda. Američani so delovali v okviru mednarodne koalicije različnih držav in v skladu z
mnogimi resolucijami Varnostnega sveta. Tovrstna naravnanost ZDA resda ni trajala dolgo,
kajti v odnosu do sovražnega iraškega režima je še v istem desetletju prišlo do teptanja
mednarodnopravne ureditve in samovolje, ki je višek dosegla leta 2003.
Leta 1968 je v Iraku na oblast prišla stranka Baath. V tem času so bili položeni temelji iraškega
totalitarnega režima, na vrh katerega se je povzpel Sadam Husein, ki je leta 1979 postal
predsednik države in prevzel nadzor nad vsemi mehanizmi oblasti v Iraku. Zgodovino iraške
države je usodno zaznamovalo tudi ogromno naftno bogastvo. V sedemdesetih letih so v Iraku
nacionalizirali naftno industrijo in po skokoviti rasti cen nafte na svetovnem trgu so prihodki
iraške države strmo naraščali. Doslej nepredstavljivo bogastvo je imelo daljnosežen vpliv na
iraško državo in njene prebivalce. Irak je z zanosom stopil na pot modernizacije, ogromno
sredstev so namenjali tudi za posodobitev vojske. Želeli so postati vodilna arabska regionalna
sila, razvijati so začeli tudi orožje možičnega uničenja. Leta 1980 se je Irak zapletel v brutalno
osem let trajajočo vojno z Iranom. Po uničujočem konfliktu se je Irak znašel v izredno slabem
položaju in nepredvidljivi ter predvsem obupani režim se je leta 1990 odločil okupirati in
anektirati sosednji Kuvajt. Odziv mednarodne skupnosti z ZDA na čelu je bil silovit in
nepopustljiv, česar Irak ni pričakoval.

.
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2. Oris zgodovine iraške države
2.1. O Iraku
Izraz Irak (ل عراق, al-‘Irāq) po nekaterih razlagah izvira iz arabske besede`araqa in označuje
obrežje velikih rek in ravnice, ki ju obdajajo.1 Arabski geografi so uporabljali izraz že od 8.
stoletja dalje in s tem približno označevali območje, znano tudi kot Mezopotamija. Moderni
Irak, ki je nastal na začetku 20. stoletja, je geografsko in demografsko zelo raznolika država.
Sever in severovzhod države je pretežno gorat in hribovnat. Obsežni puščavski in suhi predeli
na zahodu in jugozahodu države proti meji s Saudovo Arabijo, Jordanijo in Sirijo so praktično
neposeljeni. Puščava prekriva skoraj dve petini Iraka. Osrednji ali centralni del Iraka se nahaja
med rekama Tigris in Evfrat, kjer so aluvialne ravnice osrednje Mezopotamije. Na jugu države,
preden se Evfrat steka v Tigris, so obsežna močvirja. Irak v modernih mejah ima ozek dostop
do Perzijskega zaliva v provinci Basra, na jugu države. Obala, dolga 58 kilometrov, je stisnjena
med Kuvajtom in Iranom.
Iraško prebivalstvo je eno najbolj raznolikih na Bližnjem vzhodu. Večina Iračanov je arabskega
porekla, leta 2000 nekaj več kot 60%.2 Na goratem severu živi številčna kurdska manjšina, ki
sega tudi v Sirijo, Turčijo in Iran. Kurdi so ljudstvo iranskega porekla in večinoma suniti, sicer
pa niso tako homogeni, kot se jih pogosto prikazuje. Tudi Kurdi so razdeljeni med številne vere,
ločine oz. sekte, v modernem obdobju tudi ideologije in politične stranke. Kurdi so v letu 2000
predstavljali okoli četrtino prebivalstva Iraka. Različne manjšine skupaj sestavljajo malo več
kot 10% prebivalstva.3 To so Turkmeni, Asirci, Armenci, Jazidi in še vrsta drugih. Nemara
največjo vlogo pri identiteti Iračanov in celotnega Bližnjega vzhoda pa ima religija. Iraško
prebivalstvo je tudi versko polarizirano. V osrednjem delu države živijo pretežno arabski suniti,
ki predstavljajo okoli 20% prebivalstva. Skupaj s Kurdi so Suniti v letu 2000 predstavljali nekaj
več kot 30% iraškega prebivalstva. Šiiti so v istem letu sestavljali okoli 60 odstotkov Iračanov.
Približno 4% prebivalstva pa je pripadnikov drugih, neislamskih, ver, od tega večina kristjanov,
ki so razdeljeni v različne cerkve in veroizpovedi. V Iraku je prebivala tudi znatna judovska
manjšina, predvsem v Bagdadu, ki pa se je bila skoraj vsa prisiljena preseliti kmalu po
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Charles Tripp, A History of Iraq, (Cambridge, 2008), str. 8.
Demografski podatki za Irak so od leta 1980 naprej zelo nezaneslijivi. V času Sadamovega režima je bilo veliko,
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ustanovitvi Izraela in začetku izraelsko-arabskega konflikta po letu 1948.4 Demografska
raznolikost je tudi eden od razlogov za nestabilnost iraške države, kjer sektaško nasilje in
spopadi niso redkost. Ob kriznih trenutkih, ki jih v zadnjih tridesetih letih ni bilo malo, je Iraku
vselej grozil razpad države.
Velik del svoje zgodovine je bil Irak na stičišču perzijskega in arabskega, sunitskega in šiitskega
sveta in to je v mnogočem prispevalo k današnji fragmentarni demografski podobi Iračanov.
Tri največje skupnosti so Kurdi, arabski suniti in arabski šiiti. Razkol med suniti in šiiti se je
zgodil že v prvem islamskem stoletju. Sodobno versko podobo pa je Irak dobil v stoletjih bojev
med osmanskim in safavidskim imperijem, torej med sunitskimi sultani in šiitsko safavidsko
dinastijo. Večina današnjega Iraka je bilo v letih med 1508 in 1534 ter med 1623 in 1638 pod
safavidsko Perzijo. V tem obdobju, predvsem pa kasneje v 18. in 19. stoletju, se je dogodila
večina šiitskih spreobrnitev in selitev v osrednje porečje Evfrata, ki so prostoru dale današnjo
demografsko sliko. V osmanski provinci Bagdad in Basra so iraški šiiti le stežka priznavali
osmansko sunitsko oblast in poredko sodelovali z vladajočimi sunitskimi elitami, predvsem
zaradi nasprotovanja oblasti v provincialnih centrih, teženj po avtonomiji in preziru zaradi
doktrinalnih razlik.5 Tudi kasneje niso sodelovali v državni upravi in se niso vključevali v
politično in družbeno sfero, ki jo je nadzoroval vladajoči sloj province. To oblikovanje skoraj
vzporedne družbe se je stoletja kasneje, po nastanku moderne iraške države, pokazalo kot
problematično. Sunitske elite so vladale Iraku vse do leta 2003, ki s tega vidika pomeni za
državo veliko prelomnico v odnosih med verskimi skupnostnimi. Na tem mestu je sicer
potrebno poudariti, da so bili v času iraške republike in kasnejše Sadamove vladavine v sfero
režima pritegnjeni člani praktično vseh verskih skupnosti. Iraški zunanji minister v času
kuvajtske krize je bil na primer rojen v krščanski družini. Najvišji krog Sadamovih najtesnejših
sodelavcev pa je bil vendarle skoraj izključno arabsko-sunitskega značaja.
2.2. Kratek oris iraške zgodovine do leta 1914
Irak leži na območju stare Mezopotamije, ta izraz v grščini pomeni dobesedno med-rečje, to je
ozemlje med dvema velikima rekama, ki prečkata sicer suho in puščavsko ravnino in ji prinašata
življenje – med Evfratom in Tigrisom. To je prostor prvih visokih kultur in civilizacij, mestnih
naselij in pisave, imenovan zibelka civilizacije. V četrtem stoletju pred našim štetjem je
Mezopotamija po Aleksandru Velikem prišla v grško vplivno sfero. Kasneje je bila mejno
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Tripp, 2008, str. 37.
Ibidem.
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območje med rimskim in partskim oziroma kasneje perzijskim imperijem. Leta 636 so
Mezopotamijo zavzeli Arabci, ki so deželi dali etnično in jezikovno podobo, ki jo nosi še danes.
Arabska in muslimanska identiteta označujet večino prebivalcev Iraka in širšega Bližnjega
vzhoda do današnjih dni. Leta 762 je bilo ustanovljeno mesto Bagdad, ki je bil svoj čas eno
večjih mest na svetu. Bagdad je bil prestolnica abasidske dinastije kalifov, ki je vladala od leta
750 do 945. To je bil čas t.i. islamske zlate dobe, kulturnega, materialnega in znanstvenega
napredka islamskih dežel. Kasneje so sledila stoletja zatona, ki ga je med drugim povzročila
tudi mongolska invazija. Leta 1258 so Mongoli zasedli Bagdad in ga strahovito opustošili, kar
je bila ena od najbolj tragičnih epizod človeštva. Mongolski vpad označuje začetek zatona
Bagdada in širše regije. V 16. stoletju je Irak prišel pod oblast Osmanskega imperija in tako je
ostalo nadaljnjih skoraj 400 let. Irak je postal mejno območje, za katerega sta se pogosto
bojevala Perzija, ki so ji vladali šiitski Safavidi in osmanski imperij. Dokončno je Irak prešel
pod osmansko oblast šele v prvi polovici 17. stoletja.6 V tem času se je bolj ali manj izoblikovala
iraška vzhodna meja proti Perziji oziroma Iranu. Irak je bil pod Osmani razdeljen na tri
province, katerih glavna mesta so bili Mosul na severu, Bagdad v centru in Basra na jugu. V
vseh treh provincah so se od 18. stoletja dalje kot vladarji uveljavili mamluki, vojaška kasta,
potomci krščanskih sužnjev. Nominalno so sicer sprejemali osmansko nadvlado, a so v resnici
uživali precejšnjo samostojnost. V začetku 19. stoletja so osmanski sultani zaradi prvih večjih
ozemeljskih izgub in porazov v boju zoper 'nevernikom' začeli s počasnimi reformami imperija.
V 30. letih 19. stoletja so vse tri province prišle pod neposredno osmansko oblast v Istanbulu
in skupaj z ostalim imperijem stopile v obdobje t.i. tanzimata (turško za prenovitev, reformo),
namen katerega je bilo povečanje centralne moči države z administrativno, davčno in vojaško
reorganizacijo.7
V 18. ter predvsem 19. stoletju je razkorak med nekoč mogočno islamsko civilizacijo in
sosednjo krščansko Evropo postajal vse večji. Stik z vse močnejšimi in bolj dinamičnimi
evropskimi silami je boleče poudaril vse pomanjkljivosti muslimanskega cesarstva. Konec je
bilo let, ko je Turčija ogrožala Dunaj in centralno Evropo ter uspešno parirala vsem evropskim
velesilam.8 V drugi polovici 18. stoletja je osmanski imperij prvič izgubil dežele, v katerih so
živeli muslimani - leta 1783 je Rusija po seriji rusko-turških vojn zasedla Krim in anektirala
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Bernard Lewis, The Middle East: a Brief History of the Last 2000 Years (New York, 1996), str. 403.
Tripp, 2008, str. 14.
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Albert Hourani, The Emergence of the Modern Middle East (Los Angeles, 1981), str. 15.
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krimski kanat, kjer so živeli turško govoreči Tatari.9 Drug dogodek, ki ga veliko zgodovinarjev
Bližnjega vzhoda označuje za začetek moderne dobe te regije, je bila Napoleonova ekspedicija
v Egipt leta 1798.10 Prva evropska zasedba in kolonizacija arabskega ozemlja je bila francoska
osvojitev Alžirije v letih 1830 do 1847. Ravnotežje moči med evropskimi silami in osmanskim
imperijem je postalo vse bolj neenako. Proti koncu 19. stoletja je vse več islamskega sveta
prešlo pod neposredno oblast evropskih držav - Tunizija, Egipt, Libija in Tripoli. V dolgem
procesu erozije turške prisotnosti na evropski celini je osmansko cesarstvo do začetka 20.
stoletja izgubilo večino evropskih posesti. Najhujši udarec nekoč ponosnemu cesarstvu je
zadala prva svetovna vojna. Po Veliki vojni je imperij dokončno razpadel, njegove posesti na
Bližnjem vzhodu sta si razdelili zmagovalki – Britanija in Francija. Ta trenutek zatona nekdanje
slave, vitalnosti in moči islamske civilizacije predstavlja specifiko širše regije in islamske
zgodovinske zavesti ter botruje tako močnemu upiranju modernizaciji po zahodnih vzorih.
Takšna je bila argumentacija sodobnih islamističnih voditeljev, ki so iskali vzroke za šibkost in
nemoč islamskega sveta v nefiltriranem prevzemanju, po njihovem mnenju degeneriranih in
brezbožnih vzorcev z Zahoda.11 Za bližnjevzhodno identiteto so bile najbolj uničujoče moderne
evropske ideje sekularizma, sekularnega prava, konstitucionalizma ter nacionalizma. Konec 19.
in začetek 20. stoletja je prinesel cvetoče gibanje arabskega nacionalizma, ki se je širilo med
urbanimi arabskimi izobraženci. Tradicionalna identiteta bližnjevzhodnega prebivalstva je
dotedaj slonela edinole na religiji in plemenskih ter družinskih povezavah. Arabske
nacionalistične ideje so se do prve svetovne vojne razširile le med urbano arabsko elito, velika
večina prebivalstva pa se je držala tradicionalne islamske tradicije in je vse do konca ostala
zvesta osmanskemu cesarstvu.12 Arabski nacionalizem se je izoblikoval po zahodnem vplivu in
je pomenil preobrat, ker je teritorializiral identiteto, ki tako ni bila več zasnovana zgolj na
islamu. Arabski nacionalizem je v 20. stoletju postal politična sila večine arabskih držav, tudi
v Iraku, zagon je dobil po prvi svetovni vojni, vrhunec pa dosegel v obdobju egiptovskega
predsednika Gamal Abdel Naserja v petdesetih letih.

9

Krščanska zasedba muslimanskih dežel se je prvič zgodila z rekonkvisto Iberskega polotoka in Sicilije. V
omenjenem primeru pa gre za prvi evropski protiudarec zoper osmansko cesarstvo, katerega ekspanzijo Bernard
Lewis šteje kot tretji val muslimanskega osvajanja in širjenja. V prvem valu se je meja muslimanskega sveta
premaknila vse do Francije in Indije, v drugem pa so islamski svet širili kasneje spreobrnjeni Mongoli in Zlata
Horda v Vzhodni Evropi, Rusiji in Centralni Aziji. Glej: Lewis, 1996, str. 280.
10
Albert Hourani, A History of the Arab Peoples (London, 2010), str. 420.
11
Asher Susser in Duygu Atlas, The Emergence of the Modern Middle East (Tel Aviv, 2017).
12
Lewis, 1996, str. 339.
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2.3. Nastanek moderne iraške države
Prva svetovna vojna je imela za Irak in celoten Bližnji vzhod daljnosežne posledice. Novembra
1914 je v svetovno vojno na strani centralnih sil stopilo tudi osmansko cesarstvo. S tem so se
začeli vojni spopadi starega muslimanskega imperija z Rusijo in Veliko Britanijo, ena od front
je potekala prav v Iraku. Britanske sile so se novembra 1914 izkrcale v Basri na jugu Iraka in
tako so se pričeli štiri leta trajajoči boji v Mezopotamiji, ki za Britance nikakor niso bili lahki.
Po prvotnih porazih in hudih izgubah so leta 1917 prodrli do Bagdada, leta 1918 so dosegli še
Mosul. Že med vojno so potekali pogovori o povojni razdelitvi Bližnjega vzhoda, maja leta
1916 je bil med Francijo in Britanijo sklenjen dogovor, znan kot Sykes-Picot sporazum. Bližnji
vzhod sta si razdelili na dve interesni sferi. Franciji je po sporazumu pripadlo ozemlje v
Levantu, to je teritorij kasneje ustanovljene Sirije in Libanona, Britaniji pa ozemlje Palestine,
Jordanije in južnega Iraka. Bližnji vzhod je prvič prišel pod neposredni evropski vpliv in oblast,
od vseh arabskih dežel evropska nadoblast ni dosegla le nekaterih delov arabskega polotoka.13
Po koncu prve svetovne vojne je osmanski imperij razpadel, na njegovem pogorišču je nastal
moderni Bližnji vzhod. Končalo se je skoraj štiristoletno obdobje osmanske vladavine Iraka in
preostalih arabskih dežel, kar je predstavljalo veliko prelomnico. Naslednica osmanskega
imperija, leta 1923 ustanovljena turška republika, je ostala omejena na Anatolijo in Istanbul.
Preostalo posest bivšega cesarstva sta si razdelili Francija in Velika Britanija. Tako je bil leta
1918 celoten arabsko govoreči svet, razen nekaterih predelov Arabskega polotoka, pod oblastjo
Evropejcev, kar je pomenil vrhunec evropske nadvlade nad islamskim in arabskim svetom.14
Najbolj vplivna sila na tem prostoru je bila Velika Britanija, ki so jo vodili predvsem njeni
imperialni interesi v Indiji in Egiptu.15 Tri iraške province so bile združene pod britansko
okupacijo in leta 1921 je po mandatnem sistemu Društva narodov nastal sodobni Irak pod
britansko upravo. Isto leto je postal monarhija, pod britanskim pokroviteljstvom je bil kronan
hašemitski kralj Faisal, sin Husein Ibn Alija, vodje arabskega upora med prvo svetovno vojno.
Britanci in Francozi so v tem obdobju začrtali meje sodobnega Bližnjega vzhoda in s tem
zasejali seme mnogih kasnejših konfliktov v regiji – od Palestine in Izraela, Libanona in
Kuvajta. Irak so v tem obdobju pestile velike težave vplivnih zemljiških posestnikov,
zaostalosti, skorumpirane parlamentarne monarhije in močne podvrženosti tujim vplivom.16
Britansko štiriintridesetletno vladavino so pretresali pogosti upori zoper centralno oblast,
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Britanci so jih vselej uspešno zatrli, kar jim je sicer povzročalo visoke materialne in človeške
izgube.17 Leta 1930 je bil sklenjen anglo-iraški sporazum, po katerem je Britanija obdržala
nadzor in vpliv nad iraško zunanjo politiko in vojsko. Dve leti kasneje je Irak razglasil
samostojnost in malo kasneje postal prva arabska država, ki je postala polnopravna članica
Društva narodov.
2.4. Nastanek republike in vzpon Sadama Huseina
Leta 1952 so vojaški oficirji v Egiptu izvedli coup d'état, ki je zrušil monarhijo in dve leti
kasneje je polkovnik Gamal Abd Al-Naser postal predsednik Egipta. Ideologija panarabizma in
socializma izjemno karizmatičnega egiptovskega voditelja je imela močan vpliv po vsem
arabskem svetu. Julija 1958 je skupina vojaških častnikov izvedla državni udar tudi v Iraku,
monarhija je bila ukinjena, mladi kralj Faisal II. pa usmrčen. Na oblast sta prišla Abd al-Karim
Qasim in Abdul-Salam Arif. Ustanovljena je bila republika in sledilo je desetletno politično
razburkano in turbulentno obdobje. V letu 1968 se je zgodil nov preobrat, v podobno nasilni
maniri kot njeni predhodniki je oblast prevzela stranka Baath, ki sta jo vodila Ahmad Hasan alBakr in njegov tesni sodelavec, takrat enaintridesetletni Sadam Husein. Al-Bakr je postal
predsednik republike, Sadam pa njegov namestnik. S tem so bili položeni temelji režima, ki je
obvladoval Irak vse do ameriške okupacije leta 2003. V osnovi je bila Baath (Al-Ba'ath v
arabščini pomeni preporod ali renesansa) stranka, zavezana arabskemu nacionalizmu,
nasprotovanju tuji hegemoniji in težnji po arabski enotnosti.18 Kmalu po državnem udaru je bil
ustanovljen revolucionarni svet, ki je predstavljal glavni izvšilni organ iraške države vse do leta
2003. Vodja revolucionarnega sveta je bil predsednik republike, sprva Al-Bakr in kasneje
Sadam. Takoj po prevzemu oblasti je stranka Baath začela utrjevati svojo oblast v Iraku s
čistkami nelojalnih kadrov, terorjem, ustrahovanjem, usmrtitvami in indoktrinacijo. Konec
sedemdesetih let je bila oblast že trdno v njihovih rokah, režimski represivni aparat pa dodobra
izpopolnjen. Sedemdeseta leta so bila čas Sadamovega osebnega vzpona na vrh iraškega
režima. Takoj po izvedeni revoluciji je dobil nadzor nad notranjimi varnostnimi silami ter nad
tajno službo partije. Zlasti v letih od 1975 do 1977 si je s pletenjem neformalnih klientelnih
vezi ustvaril mrežo njemu osebno podrejenih in naklonjenih sodelavcev.19
Revolucionarni Irak se je začel močneje nagibati proti Sovjetski zvezi, ki je postala največji
dobavitelj orožja in vojaške opreme, s katero je Irak v prihodnjih letih posodobil svojo hitro
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rastočo armado. Prvič je v smer Sovjetske zveze krenil že pod Qasimom, ko je bil marca 1959
sklenjen prvi v seriji sporazumov med Irakom in Sovjetsko zvezo.20 Ti sporazumi so
predvidevali tehnično pomoč pri črpanju nafte na južnih iraških naftnih poljih in uvoz
sovjetskega orožja in opreme. Vrhunec pa je predstavljal leta 1972 podpisan sporazum o
prijateljstvu in sodelovanju. Sicer Irak tudi po podpisu tega sporazuma ni zanemaril ali izključil
stikov z Zahodom, najbolj prijateljske stike je navezal s Francijo.21 Do leta 1972 je koncesija
za pridobivanje nafte pripadala IPC (Iraqi Petroleum Company), ki je bila v tuji lasti, dobiček
pa je delila z iraško vlado. Junija leta 1972 je režim nacionaliziral IPC, kar je bila med Iračani
izredno priljubljena poteza, saj so v družbi videli ostanek evropskega nadzora nad iraškim
bogastvom.22 V prihodnjem desetletju je sledilo velikansko povišanje prihodkov iraške države
od prodaje nafte. Cena nafte je poskočila po letu 1973. Med letoma 1972 in 1980 so se prihodki
na letni ravni dvignili od 575 milijonov na kar 26,5 milijarde ameriških dolarjev. V taistem
obdobju se je proizvodnja nafte skoraj podvojila, prihodki pa povišali za več kot
petinštiridesetkrat.23 Iraški režim in ozek krog mož, ki ga je obvladoval, je s tem dobil nadzor
nad doslej nepredstavljivimi sredstvi, ki so jih lahko uporabili za utrditev svoje oblasti in
nagrajevanje zvestih kadrov. V letih od 1958 do leta 1977 je država zaposlovala preko 580.000
ljudi, še dodatnih 200.000 v vojski in ostalih oboroženih silah, z upokojenci vred je bilo tako
preko milijon Iračanov finančno neposredno odvisnih od države, skupaj je to zneslo okoli 40%
vseh gospodinjstev v državi.24 V tem obdobju je iraška država ogromno denarja namenila za
posodobitev oboroženih sil, nakup modernega orožja in ostale vojaške opreme. V letu 1980 so
vojaški izdatki znašali skoraj 40 % vseh prihodkov od prodaje nafte.25 V tem obdobju so bili
financirani tudi mnogi ambiciozni modernizacijski in infrastrukturni projekti, tako da je
navkljub partijski strahovladi in nasilju nad političnimi nasprotniki, med Iračani vseeno bil
prisoten občutek napredka in blaginje.26
Julija leta 1979 je Hasan Al-Bakr odstopil, bojda zaradi zdravstvenih težav, njegovo mesto je
takoj prevzel Sadam Husein, ki je še v istem mesecu oznanil, da so odkrili zaroto, naperjeno
proti režimu. Sadam je nato v teatralnem slogu na regionalnem kongresu stranke v Bagdadu,
predvajanem na nacionalni televiziji, izvedel čistko visokih režimskih kadrov, ki so
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predstavljali potencialno opozicijo njegovemu predsednikovanju. Na smrt je bilo obsojenih
veliko visokih partijskih sodelavcev.27 Usmrčenih je bilo tudi pet članov vrhovnega
revolucionarnega sveta, najvišjega režimskega telesa.28 Totalitaren režim, ki ga je zgradila
stranka Baath je prodrl v vse pore iraške družbe, stranka je nadzorovala celotno državo in
prevzela nadzor nad vso civilno sfero.29 Nastal je totalitaren režim s fašističnimi potezami
strankarskih paravojaških enot in izredno vplivne tajne policije. Na čelu režima se je uveljavil
Sadam Husein in njegovi najtesnejši sodelavci, ki so bili z njim sorodstveno ali plemensko
povezani. Sadam je svojo celotno oblastniško kariero tako ostro preganjal vsakršno opozicijo v
lastnih vrstah in zunaj njih, da mu je uspelo ostati na položaju vse do leta 2003, kljub vsem
krizam, uporom in vojnam, ki jih je Irak utrpel v teh dveh desetletjih. Tako je postal državni
vodja z najdaljšim stažem v zgodovini modernega Iraka, a na koncu ga je dočakala enaka usoda
kot vse njegove predhodnike na čelu Iraka v zadnjih desetletjih, z izjemo al-Bakra. Sadam je
bil odstavljen in končal je na vislicah, le javno linčanje mu je bilo prihranjeno.
2.5. Povodi in vzroki za iraško-iransko vojno
Iran in Irak sta bila že dolgo pred izbruhom vojne v sporu glede poteka meje vzdolž Shatt alArab, to je približno 200 kilometrov dolga reka, ki nastane z združitvijo Tigrisa in Evfrata in se
izliva v Perzijski zaliv. Reka je od začetka 20. stoletja predstavljala mejo med Iranom in Irakom.
Leta 1936 je bil med državama podpisan sporazum, ki je Iraku prinašal večinski nadzor nad
vodotokom. Leta 1969 pa je Iran enostransko odstopil od sporazuma, sledilo je več let napetosti
in tudi odkritih sovražnosti.30 Iran je bil okrepljen tudi zaradi prijateljsko-klientelnih odnosov
z ZDA, ki so Iranu dobavljale obširno ameriško vojaško pomoč in opremo. Zavedajoč se očitne
iranske premoči je Sadam popustil in tako sta Irak in Iran 6. marca 1975 v Alžiru podpisala
sporazum o rešitvi mejnega vprašanja. Skladno z dogovorom je Iran v zameno odtegnil podporo
Kurdom, ki so se z iransko pomočjo že več let upirali na severu. Iran jih je tako prenehal
podpirati, zaprl meje in otežil prost prehod kurdskih borcev čez iraško-iransko mejo. Upor v
iraškem Kurdistanu je s tem bil kmalu zatrt.31 Vprašanje meje na Shatt al-Arabu je bilo za iraške
oblasti občutljivo predvsem zaradi zelo omejenega dostopa do Perzijskega zaliva. Po novem
sporazumu je meja potekala po sredini reke, ki je bila poprej izključno iraška, kar je za Irak
pomenil hud in ponižujoč udarec, saj se je s tem odrekel delu svojega ozemlja za normaliziranje
27
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odnosov z močnejšo sosedo in v zameno za prekinitev iranske podpore upornim Kurdom v
Iraku.
Februarja 1979 se je v Iranu dovršila islamska revolucija, šah Mohamed Reza Pahlavi je bil
odstavljen in prisiljen zbežati iz države, oblast pa je prevzela nova revolucionarna islamistična
vlada vodstvom verskega voditelja ajatole Homeinija. Ustanovljena je bila iranska islamska
republika. Situacija v Iranu in radikalnost islamističnega gibanja sta vplivali tudi na dogajanje
v sosednji državi, kajti kmalu je grozilo, da bi se lahko islamska revolucija razširila čez mejo v
Irak, kjer je živelo znatno šiitsko prebivalstvo. Iranska revolucija je vplivala na naraščajoče
protivladno razpoloženje šiitskega prebivalstva. Konfrontacija z režimom se je pričela v letu
1979, ko so iraški šiiti so začeli z množičnimi demonstracijami. V odgovor so iraške oblasti
odredile hišni pripor vplivnega šiitskega klerika ajatole Baqir al-Sadra v Najafu. Sledilo je še
bolj množično nezadovoljstvo šiitskega dela prebivalstva in poskus atentata - prvega aprila
1980 je bil v Bagdadu v eksploziji lažje ranjen Tarik Aziz, tesni sodelavec Sadama Huseina.
Iraški režim se je ostro odzval, klerik al-Sadr je bil odveden v Bagdad, kjer je bil mučen in ubit.
To je bilo prvič, da je režim usmrtil tako visokega šiitskega klerika.32 Upor je bil kmalu zatrt in
posledično je bilo izgnanih okoli 35.000 iraških šiitov, ki so bili po navedbah režima iranskega
porekla.33
V letu 1980 se je Irak začel pomikati proti vojni z Iranom. Poleg nevarnosti širjenja revolucije
je Sadama gnala tudi želja, da popravi posledice alžirskega sporazuma iz leta 1975, ki ga je
imel za krivičnega in vsiljenega. Vlogo je igral tudi pohlep po z nafto bogati obmejni iranski
regiji Kuzestan, kjer je živela arabska manjšina, zaradi katere bi lahko Iračani upravičevali
svoje poteze pod pretvezo osvoboditelja. Hkrati pa je imel Sadam dobre razloge za predvideno
šibkost nasprotnika. Iranska vojska je bila zgolj leto dni po revoluciji v slabem stanju zaradi
obsežnih čistk častnikov in vodilnih kadrov v oboroženih silah ter posledičnega nezaupanja
med novo radikalno vlado in vojsko.34 Iran je pestila tudi mednarodna osamitev zaradi zajetja
in več kot enoletnega zadrževanja ameriških talcev po zasedbi ambasade ZDA v Teheranu
novembra 1979. Novi iranski režim se je drastično odmaknil od bivšega patrona in zaveznika,
ki v Iranu vse do danes velja za glavnega državnega sovražnika. Iransko vojsko je posledično
pestilo pomanjkanje rezervnih delov in dodatne opreme, ker je bila odvisna od ameriškega
uvoza, saj so bile ZDA v času šaha Pahlavija najpomembnejši dobavitelj vojaške tehnike in
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orožja. Sadam je poleg vsega tudi dvomil v stabilnost novega iranskega režima. Po nekaterih
razlagah je ciljal na vojno v omejenem obsegu, ki bi potrdila novo razmerje moči med
državama. Irak bi tako vzpostavil regionalno hegemonijo v Perzijskem zalivu in prevzel vlogo
vodilne države v arabskem svetu.35 Sadam je imel obilo razlogov za sklep, da se bo Iran po
iraškem napadu kmalu prisiljen umakniti in pod neugodnimi pogoji podpisati mirovni
sporazum, ki bi Iraku prinesel nadzor nad celotnim Shatt al-Arab in obmejno iransko regijo
Kuzestan.36
2.6. Osemletna vojna
Sadam Husein je 17. septembra 1980 javno naznanil, da enostransko odstopa od alžirskega
sporazuma iz leta 1975 in pet dni kasneje je Irak pričel z napadom. Tako se je začela ena daljših
in bolj krvavih konvencionalnih vojn 20. stoletja. Iraški načrti niso uspeli, kajti do leta 1982 se
je Iran uspel opomoči od prvotnih neuspehov in ponovno zavzeti ozemlje, ki ga je izgubil v
začetnih iraških ofenzivah. Irak je leta 1982 že prešel v defenzivo in se boril za preživetje.37
Iranska vojska se je zaradi tuje grožnje reorganizirala in ob pomoči ogromnega števila
prostovoljcev in islamske revolucionarne garde prevzela iniciativo. K ostrini konflikta je
prispevala tudi verska in nacionalna različnost obeh držav ter njuni nasprotujoči in medsebojno
izključujoči si ideologiji. Za Sadama in njegove tesne sodelavce je vojna pomenila obupen boj
za preživetje, saj so iranski voditelji zatrjevali, da se ne bodo ustavili vse do Bagdada ter si za
ekpliciten cilj postavili strmoglavljenje tamkajšnjega sekularnega režima, ki ovira širjenje
islamske revolucije. Iraški režim zato ni pokazal nikakršnih zadržkov pri izbiri sredstev za
zaustavitev iranskega napredovanja. Večkrat so uporabili kemično orožje in proti koncu vojne
so se posluževali tudi bombardiranja civilnih ciljev v Iranu.38
Na stran Iraka sta se postopoma in vse bolj odločno postavili obe velesili, tako ZDA kot SZ, ki
sta ju vodili različni interesi. Sovjetska zveza je podpirala Irak, ker je ta načeloma sodil v njeno
vplivno območje. Po sporazumu iz leta 1972 je Moskva postala iraški glavni dobavitelj orožja
in vojaške opreme. Sovjetsko zvezo je poleg tega skrbelo tudi širjenje islamske revolucije po
iranskem vzorcu v sovjetsko centralno Azijo in vpliv na Afganistan, kjer je bila od konca leta
1979 vpletena v dolgotrajno vojno z afganistanskimi mudžahidi. Bolj zanimiva pa je ameriška
pot do bolj ali manj neposredne podpore Iraka. Ob začetku vojne Washington in Bagdad nista
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imela vzpostavljenih diplomatskih odnosov, saj so bili pretrgani po izraelsko-arabski vojni leta
1967. Irak je bil od leta 1979 tudi na ameriškem seznamu držav podpornic terorizma. Ko je
iraški položaj nekaj let po začetku vojne postajal vse slabši, so Američani pričeli podpirati
Bagdad. Ameriški premislek so vodile tudi zamere do Irana, kajti iranska revolucija je odnesla
vlado, ki je bila naklonjena zahodu in je predstavljala protiutež sovjetskemu vplivu v regiji.
Nov iranski režim je državo popeljal v diametralno nasprotno smer. Veliko prahu v ZDA je
dvignila tudi zasedba veleposlaništva v Teheranu in zajetje ameriških talcev. Predvsem je
Washington vodil strah, da bi bila v primeru iranske zmage celotna regija ogrožena, zahodu
sovražna iranska država pa bi dobila nadzor še nad iraškimi zalogami nafte. V začetku
osemdesetih let ZDA niso bile neposredno odvisne od uvoza naftnih derivatov iz Perzijskega
zaliva, skrbelo jih je predvsem svetovno nihanje cen, ki bi lahko destabiliziralo ekonomsko
stabilnost sveta.39 Eden glavnih interesov ZDA je bil, da ostane hormuška ožina odprta. Vsi ti
razlogi so vodili ZDA v vse bolj aktivno pomoč Iraku in v pragmatično spremembo odnosov.
Ameriška pomoč je bila sprva omejena na obveščevalne podatke, Iraku so nudili satelitske
podatke o iranskih vojaških premikih, kar jim je prineslo veliko prednost pred nasprotnikom.
Pomoč pa je proti koncu vojne postajala vse bolj konkretna in neposredna.
Irak so materialno in finančno podpirale tudi druge arabske države, predvsem monarhije, ki bi
jih širjenje islamske revolucije lahko resno ogrozilo - Jordanija, Saudova Arabija in Kuvajt.
Sirija in Libanon pa sta stopili na stran Irana. Zaradi iranskih napadov na iraško naftno
infrastrukturo so se prihodki iraške države znatno zmanjšali. Irak je zelo prizadela poteza
Damaska, ko so aprila 1982 sirske oblasti zaprle naftovod, ki je iraško nafto preko sirskega
ozemlja vodil do Sredozemskega morja. Pred vojno, leta 1980, so iraški letni prihodki od
prodaje nafte znašali dobrih 26 milijard ameriških dolarjev, leta 1982 so se znižali na 9 milijard
dolarjev.40 Prvi dve leti so se Iračani še lahko zanašali na obsežne denarne rezerve, proti koncu
vojne pa so postajali vse bolj odvisni od tujih, predvsem kuvajtskih in saudskih posojil.
Leta 1984 se je fronta ustalila v jarkih, zagrizeni boji pa so potekali še naprej. Obe državi sta se
začeli zapletati v vojno na ekonomski fronti ter druga drugi poskušali prizadejati čim večjo
gospodarsko škodo. V letih 1984 in 1985 so Iranci začeli v Perzijskem zalivu nadlegovati in
napadati komercialne ladje, ki so preko Kuvajta trgovale z iraško nafto. To je v regijo pripeljalo
ameriške in britanske pomorske sile, saj je bila varnost v Perzijskem zalivu in varnost plovbe
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in nemotena dobava nafte bistven interes ZDA v tej regiji. V zadnjih letih vojne so se začeli vse
bolj neposredno delovati v prid Iraka. Nekateri zalivski tankerji so začeli pluti pod ameriško
zastavo, kar jim je zagotavljalo zaščito pred iranskimi napadi. Ameriška mornarica je povečala
svojo prisotnost v Zalivu ter varovala pomorski promet. Kmalu se je ameriška mornarica vpletla
v pomorske spopade in v letu 1988 praktično uničila iranske pomorske sile.41 Julija 1987 je
Varnostni svet OZN sprejel resolucijo št. 598 in v njej pozival vojskujoči strani k premirju,
vrnitvi na poprejšnje mednarodno priznane meje in izmenjavi vojnih ujetnikov. Iran je mirovne
pogovore zavrnil in vojna se je še nadaljevala. Istega leta je iraška stran prevzela vojaško
pobudo in prešla v splošno ofenzivo. Slabi obeti na fronti in vse večje grožnje ZDA so silile
Iran v pogovore in 17. julija 1988 so Iranci sprejeli resolucijo VS št. 598.42 Vojaške operacije
so se s tem končale, mirovni sporazum pa ni bil sklenjen vse do leta 1990, do takrat je Irak je
še naprej zasedal nekaj iranskega ozemlja, ki ga je osvojil med zadnjo ofenzivo, prav tako v
tem času še ni prišlo do izmenjave vojnih ujetnikov, kot tudi ne do rešitve ostalih vprašanj.43
Proti koncu vojne so se iraške sile lahko začele posvečati notranjim sovražnikom. Najhujše
posledice so občutili vselej uporni Kurdi, ki so imeli med vojno večjo svobodo delovanja. Iraška
režimska operacija ponovne vzpostavitve oblasti na kurdskem severu je bila poimenovana AlAnfal, v referenci na odlomek iz Korana, ki opisuje bitko zgodnjih muslimanov in poganov. V
letu 1988 je strahovito preganjanje kurdskega prebivalstva doseglo vrhunec in dobilo genocidne
razsežnosti. Režimski protiudarec je zaznamovala tudi uporaba kemičnega orožja nad civilnim
prebivalstvom. Najbolj grozovit je bil napad na naselje Halabja 16. marca 1988, ko je v
kemičnem napadu umrlo med 3500 in 5000 ljudi.44 Ogromno Kurdov je bilo prisiljenih zapustiti
svoje domove, po nekaterih ocenah je v operaciji umrlo med 50.000 in 100.000 ljudi.45
Po koncu dolgotrajne vojne se je iraška država znašla na robu hude krize. Konflikt je
zaznamovala iraška uporaba kemičnih orožij, bojevanje v jarkih, brutalnost vojskovanja in
ogromne izgube človeških življenj. Skupaj je življenje izgubilo med 300.000 in 500.000
vojakov na obeh straneh.46 Iraško gospodarstvo je hudo nazadovalo, prihodki od nafte so bili
nekajkrat manjši kot pred letom 1980.47 Irak, ki je pričel z vojno, ni dosegel nobenega od
zastavljenih ciljev, po osmih letih je bil uveljavljen status quo ante, kar je le še poudarjalo
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brezsmiselnost vseh žrtev, ki jih je utrpelo iraško ljudstvo. Sadamova računica se je izkazala za
popolnoma napačno, državo je popeljal v vojno, v kateri ni mogel zmagati in in ki je povzročila
smrt več sto tisoč ljudi na obeh straneh. Verjetno ne bi pretiravali, če bi ocenili, sa Sadam ni
imel kakršnihkoli zadržkov do žrtvovanja človeških življenj za doseganje političnih ciljev in
utrjevanje svoje oblasti.

14

3. Kuvajtska kriza in zalivska vojna
3.1. Kuvajtsko vprašanje
V osemdesetih letih je Kuvajt bolj ali manj trdno podpiral svojo veliko severno sosedo v boju
proti Iranu, kajti če bi Iranu uspelo v bojih proti Iračanom, bi to ogrozilo tudi Kuvajt, Saudovo
Arabijo in ostale zalivske države, katerih monarhije so bile deležne ostrih kritik ideologov
iranske islamske revolucije. Zalivske monarhije so Iraku med dolgotrajno vojno pomagale z
visokimi denarnimi posojili, po nekaterih ocenah so prispevale med 30 in 40 milijard dolarjev.48
Zaradi te kuvajtske pozicije je bila iraška agresija do Kuvajta leta 1990 za mnoge mednarodne
opazovalce presenetljiva. A konflikt med Kuvajtom in Irakom se ni razvil čez noč, ima namreč
veliko globlje korenine, saj namreč iraške zahteve po kuvajtskem ozemlju segajo v začetek 20.
stoletja. Ozemlje današnjega Kuvajta je v obdobju Osmanskega cesarstva spadalo pod provinco
Basra, ene od treh, ki so jih Britanci po koncu prve svetovne vojne združili v Irak. V 18. stoletju
so se kot kuvajtski šejki uveljavili člani rodbine al-Sabah in od takrat naprej so se poti Kuvajta
vse bolj odmikale od celinskih oblasti. Ta majhna trgovska postojanka je imela v 19. stoletju
dobre povezave z britansko Indijo. Leta 1899 je bil v škodo osmanski centralni oblasti sklenjen
t.i. anglo-kuvajtski sporazum. Po tem dogovoru je Kuvajt postal britanski protektorat, a
formalno še naprej del osmanskega cesarstva.49 Po končani prvi svetovni vojni sta bili na tej
podlagi pod britanskim mandatom ustanovljeni dve državi – Kuvajt, pod šejki al-Sabah ,ter Irak
pod kraljem Faisalom. Leta 1922 si je britanski kolonialni upravitelj v Bagdadu Sir Percy Cox
zadal nalogo, da določi mejo med Kuvajtom, Saudovo Arabijo in Irakom. Tako začrtano mejo
je leta 1932 v pisnem dogovoru s kuvajtskim šejkom priznal takratni iraški premier Nuri alSa'id. Dogovora pa kasneje ni ratificiral iraški parlament in v praksi in na terenu je meja še
naprej ostala nejasna. Prve iraške ozemeljske zahteve so se slišale že leta 1937, ko je iraški kralj
pozival k zasedbi Kuvajta, in se sporadično pojavljale še skozi celotno 20. stoletje.50 Skoraj 30
let za Irakom je na pot samostojnosti stopil tudi Kuvajt, leta 1961 je namreč v dogovoru z
Britanijo dosegel neodvisnost. V odgovor na osamosvojitev je general Qasim, takratni iraški
voditelj revolucionarne vlade, odkrito grozil z vojaškim posredovanjem in zasedbo emirata.
Kuvajt je zavoljo nevarnosti zaprosil Veliko Britanijo za pomoč in ta je julija v regijo poslala
svoje vojaške sile. Naslednje leto so jih zamenjale čete držav arabske lige, ki so bile v Kuvajtu
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do leta 1962. Zaradi hitrega odziva Britanije in arabskih držav je Irak umaknil zahteve in
oktobra 1963 nejevoljno priznal kuvajtsko državo.51
Nejasna meja, ki je potekala po puščavnatem območju med obema državama, in ozemeljske
zahteve Iraka sta tako bili vroča tema že od tridesetih let dvajsetega stoletja dalje. Iraški
argument je slonel na dejstvu, da je bil Kuvajt v osmanskem imperiju del province Basra, ene
od treh provinc, ki so kasneje tvorile Irak. Kuvajtska stran pa je nasprotno trdila, da Kuvajt ni
bil del osmanskega imperija, ki tu dejansko ni vzpostavil oblasti. Zatrjevali so, da Kuvajt ni bil
del province Basra, saj je leta 1913 postal britanski protektorat in s tem zavračali iraške trditve.52
Ampak kakorkoli so že državniki izrabljali interpretacijo skupne zgodovine obeh držav, leta
1990 je bil Kuvajt samostojna država že 29 let in polnopravna država članica OZN 27 let, Irak
pa je Kuvajt priznal že leta 1963. Kljub temu je mejno vprašanje ostalo nerazrešeno. Za Irak je
bilo najbolj občutljivo vprašanje dostopa do Perzijskega zaliva, sploh po končani vojni z
Iranom. Irak ima namreč zgolj nekaj več kot 40 kilometrov obale, dostop do Perzijskega zaliva
pa je potekal preko pristanišča v Basri ob reki Shatt-al-arab, ki je bil po vojni z Iranom še zaprt
za promet. Iračani so zahtevali dobršen del obmejnega kuvajtskega ozemlja in kuvajtska otoka
Bubiyan in Warbah, da bi lahko Irak razširil in posodobil obstoječe pristanišče Um Quasr. Te
zahteve so ponavljali že nekaj desetletij, večkrat so tudi namestili vojaške enote na sporna
obmejna območja. Zadnja iraška zahteva po otokih je bila podana februarja 1989.53
3.2. Od leta 1989 do 1990, posledice stare vojne in pot k novi
Po končani vojni z Iranom je bil Sadamov režim v težavah. V nasprotju s kurdsko opozicijo na
severu, ki je bila silovito zatrta, je večje tveganje za Sadamov režim predstavljala notranja
opozicija v vrstah vojske in drugih režimskih služb. Sadamu Huseinu je močno padel ugled v
očeh njegovih sodelavcev zaradi krvave vojne, v katero je popeljal Irak. Med vojno so se
državna sredstva za iraški vojaški aparat močno povišala, vojaškim poveljnikom je bila
prepuščena večja neodvisnost pri strokovnih vojaških odločitvah. Okrepljeni položaj iraških
vojaških oficirjev je po končani vojni predstavljal resen izziv za Sadamovo diktaturo. Možnost
vojaškega udara je bila izredno visoka in v letu 1989 so iraški varnostni aparati preprečili že
dva poskusa državnega udara in atentata na Sadama Huseina. Do januarja 1990 so se zvrstili že
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štirje neuspešni atentati, v enem naj bi Sadama poskusili pokončati celo pripadniki najbolj
zveste enote iraške vojske – republikanske garde.54
Po osmih letih vojne se je Irak znašel v hudi stiski. Najbolj akutne posledice iransko-iraško
vojne so bile iraške finančne težave, s katerimi se je Irak boril zaradi padajoče cene nafte na
svetovnem trgu. Poleg tega se proizvodnja nafte v Iraku do leta 1990 ni dvignila na predvojno
raven, hkrati pa so državo hromili ogromni stroški dolge vojne, ki se formalno sploh še ni
končala. V primerjavi s položajem pred letom 1980 je imel Irak izredno visoke dolgove,
največja upnika sta bili sosednji arabski državi Kuvajt in Saudova Arabija. Irak si je med vojno
nabral precejšnje dolgove tudi pri ZDA, Sovjetski zvezi in nekaterih evropskih državah,
predvsem Franciji.55 Nizki prihodki iraškega režima niso zadostovali za nujno potrebna
rekonstrukcijska dela po vojni ter načrtovano vojaško modernizacijo, težave so imeli že s
sprotnim odplačevanjem obrokov preteklih posojil, kajti celoten iraški dolg je po nekaterih
ocenah narasel na okoli 60 milijard dolarjev.56 Irak je v leto 1990 je stopil že v globoki krizi in
državni vrh je mrzlično iskal rešitve.
Konec leta 1989 in na začetku leta 1990 je prišlo do sprememb v iraško-ameriških odnosih.
Neformalno partnerstvo, ki je bilo sklenjeno na podlagi skupnega sovražnika, se je začelo
krhati. Ameriško približevanje Iraku v osemdesetih letih je bilo prej posledica nujnosti kot pa
sorodnih stališč. Še za časa iransko-iraške vojne je bilo v nekaterih krogih v ZDA moč zaznati
nelagodje in neodobravanje zaradi iraške uporabe kemičnega orožja nad lastnimi državljani.57
Kljub temu sprememb v ameriški politiki do Iraka ni bilo. Leta 1989 je George H. W. Bush v
Beli hiši zamenjal odhajajočega Ronalda Reagana in ZDA so nadaljevale z dotedanjo politiko.
V letu 1990 pa so se začeli kopičiti prvi incidenti, ki so sčasoma poslabšali odnose med
državama. K temu je pripomoglo zaporedje surovih iraških potez, med drugim so burile duhove
iraške ambicije po nuklearnem orožju. Najbolj občutljivo točko je Sadam zadel 2. aprila 1990,
ko je v govoru javno zagrozil Izraelu z napadom s kemičnim orožjem, če bo ta poskušal napasti
Irak, kar je sprožilo ostre odzive v ZDA. Aprila 1990 je v Egipt in kasneje Irak odpotovala
delegacija ameriških senatorjev, ki jih je vodil senator Bob Dole. Tema pogovorov je bila
predvsem iraško orožje in konfrontacija z Izraelom, kar je bil glavni razlog za skrb. Senator
Dole je po srečanju poročal o pozitivnih zaključkih pogovorov z iraškimi oblastmi, ki naj bi
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bile pripravljene na konstruktivno sodelovanje z ZDA.58 Zanimivo je, da je to bilo zgolj štiri
mesece pred iraškim napadom na Kuvajt in manj kot leto dni pred koalicijsko vojno, ki je
osvobodila Kuvajt. Torej kljub incidentom, ki so kalili odnose, ni velikih sprememb v odnosih
med ZDA in Irakom.
V začetku leta 1990 je Irak do Kuvajta zavzel bolj neizprosna izhodišča. Sadam je februarja v
Amanu na Arabskem vrhu prvič zahteval odpis dolga od sosednjih zalivskih držav in
zagotovitev dodatnih 30 milijard ameriških dolarjev. Zahteva je bila pospremljena z grožnjo.
Irak je Kuvajt in Združene arabske emirate obtoževal prekoračitve kvot proizvodnje nafte, ki
jih je predpisal OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries). Iraške obtožbe so bile
upravičene, kajti Kuvajt in ZAE se nista držala kvot, temveč sta proizvajala več, kot je bilo
dogovorjeno, večja ponudba pa je zniževala ceno nafte na svetovnem trgu. Januarja leta 1990
je sodček nafte znašal 20 dolarjev, junija istega leta pa le še 14 dolarjev.59
3.3. Druga polovica leta 1990, iraški napad na Kuvajt
Iraška agresivna politika do Kuvajta je bila za mnoge opazovalce nepričakovana tudi zaradi
ravnokar končane osem let trajajoče vojne z Iranom, s katerim do leta 1990 še ni bilo
sklenjenega mirovnega sporazuma. V veljavi je bila prekinitev vojaških spopadov, do končne
rešitve mejnega vprašanja ni prišlo, državi si tudi še nista izmenjali vojnih ujetnikov.60 Težko
je bilo verjeti, da bo Irak tako kmalu po končani vojni začel že drugo. Presenetljiva je bila tudi
razmeroma hitra in nenadna odločitev iraškega režima za invazijo, česar niso predvideli niti
lokalni arabski voditelji sosednji držav. Od maja 1990 do napada na Kuvajt v začetku avgusta
se je sosledje dogodkov, ki so vodili v vojno, izredno hitro stopnjevalo. V tem času je bila
mednarodna skupnost osredotočena predvsem na sočasne korenite spremembe v vzhodni
Evropi in Sovjetski zvezi, kamor je bila usmerjena glavnina tedanje medijske pozornosti.
Maja 1990 so se v Ženevi sestale države članice OPEC, kjer je Bagdad prvič glasno kritiziral
Kuvajt in terjal spremembe v kuvajtski politiki, predvsem dosledno upoštevanje kvot.61 Konec
maja so se v Bagdadu zbrale na vrhu arabske lige arabske države. Tako se je začelo obdobje
neposredne konfrontacije in iraške osredotočenosti na Kuvajt, ki naj bi ponujal rešitve za iraške
težave. Na zasedanju je Sadam zopet opozarjal na probleme, ki jih Iraku povzroča
neupoštevanje s strani OPEC-a zastavljenih kvot in posledično nizka cena nafte. Sadam je šel
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v svojem govoru že tako daleč, da je neupoštevanje sistema kvot primerjal z vojno napovedjo
proti Iraku. Kuvajt in ZAE so sprva zavračale vse iraške zahteve, a tudi obveza kuvajtskih
oblasti v juliju, da bodo dosledno spoštovale kvote, Sadama ni prepričala. Na tej točki se je
namenil od Kuvajta izsiliti celoten odpis iraških dolgov, ki so nastali med vojno, spoštovanje
kvot in poleg vsega še dodatna denarna sredstva.62
V sredini julija so stvari začele postajati resne in nevarne, dogodki so se odvijali bliskovito
hitro. Tarik Aziz je 16. julija generalnemu sekretarju arabske lige posredoval memorandum z
ostrimi obtožbami zoper obe zalivski držav. Trdil je, da z neupoštevanjem kvot namerno
škodujeta Iraku, tako naj bi Iraku prizadeli za 89 milijard dolarjev škode. Aziz je Kuvajt okrivil
črpanja nafte iz iraškega obmejnega naftnega polja ter povrh vsega še podal obtožbo, da si je
Kuvajt med iraško-iransko vojno počasi in sistematično prisvajal iraško ozemlje. Zahteval je
dvig cene nafte na 25 dolarjev na sodček, popoln odpis nakopičenih dolgov, prenehanje 'kraje'
iraške nafte in vračilo ukradenega v višini 2,4 milijarde dolarjev, ter t.i. arabski plan, ki naj bi
se ga po zgledu Marshallovega plana lotile arabske države in tako pomagale Iraku pri
rekonstrukciji poškodovane države.63 Te zahteve so bile nove, začuda pa iraške teritorialne
zahteve niso bile omenjene, čeprav so bile glavni kamen spotike med državama v prejšnjih
desetletjih. Naslednji dan se je retorika še malo bolj zaostrila, Sadam Husein je v svojem govoru
ob dvaindvajseti obletnici Baath revolucije Kuvajt in ZAE obtožil sodelovanja s svetovnim
imperializmom in zionizmom in dodal grožnjo, da če besede ne bodo zalegle, Iraku ne bo
preostalo drugega kot uporaba sile. Istočasno so se začeli grozeči premiki iraške vojske, 15.
julija so se meji že približale enote iraške republikanske garde. Do 19. julija so bile za
posredovanje pripravljene tri iraške divizije, ki so skupaj štele 35.000 mož.64 Kuvajt je ostal
neomajen, v odgovoru so zatrdili, da ne bodo popuščali izsiljevanju ter da so pripravljeni na
dialog.
Na Sadamove grožnje so se odzvale ZDA, ki so zatrdile da bodo branile svoje prijatelje in
interese v regiji.65 Sadam se je zavedal, da so ZDA verjetno edine, ki bi Iraku lahko preprečile
načrte za morebitni napad na Kuvajt. Moral se je prepričati, kakšno je stališče ZDA, zato je 25.
julija sklical sestanek z ameriško veleposlanico v Bagdadu April Glaspie. Veleposlanica je
utemeljila, da ZDA ne zasedajo stališč v sporih med arabskimi državami, teh v regiji namreč
ne manjka, ter da nikakor ne podpirajo rešitev, ki bi bile dosežene s silo, saj ostajajo zavezane
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suverenosti vseh držav v regiji. Ambasadorka je dobila Sadamovo obljubo, da ne bo napadel
Kuvajta, zato je v Washington je sporočila svoje mnenje, da so Sadamovi nameni za miroljubno
rešitev iskreni. Verjela je, da so se se izognili krizi in zato se je 30. julija navsezadnje le
odpravila na že prej načrtovan, a zaradi krize odpovedan dopust. Ob prihodu v Washington so
jo presenetile novice o iraškem napadu. Kaj je šlo narobe pri tej pogovorih? Po iraški invaziji
so na veleposlanico leteli mnogi očitki, da Iraka ni uspela odvrniti od napada, ter da je podala
neodločen in šibak odgovor, ki je Irak vodil v prepričanje, da se ZDA ne bodo vmešale v
konflikt. Iraška vlada je septembra 1990 ameriškim medijem posredovala prepis pogovorov s
sestanka, kjer naj bi bilo to dokazano. Ampak April Glaspie je le zvesto sledila uradni ameriški
politiki. Podobno je 31. julija pred kongresom pričal ameriški pomočnik zunanjega ministra in
zatrjeval isto – ZDA ne zasedajo stališč o sporih med arabskimi državami, a ostajajo zavezane
suverenosti vseh držav ter stabilnosti v regiji.66 Prevladujoče mnenje ZDA in tudi arabskih
držav je bilo, da Sadam zgolj zastrašuje ter da če že pride do konflikta, bo ta najverjetneje
omejen zgolj na sporna obmejna območja.67 Sadam na podlagi ameriških dvoumnih in mlačnih
izjav dvomil, da bodo ZDA resneje nasprotovale iraškemu posegu v Kuvajt, kaj šele vojaško
posredovale. Na tej točki se je močno zmotil, moral bi računati na ostro nasprotovanje zahoda,
ker je zasedel celotno državo, ne le sporne obmejne predele in ker so iraške sile v prvih tednih
predstavljale resno grožnjo Saudovi Arabiji. S tem je dregnil tja, kjer so bili ameriški interesi
najbolj občutljivi – to so ekonomska stabilnost, nemotena dobava zalivske nafte in varnost
trgovske plovbe v Perzijskem zalivu.68
V juliju je potekal tudi neuspešni poskus posredovanja sosednjih arabskih držav, da bi dosegle
sporazumno rešitev nastalega problema. Po posredovanju saudskega kralja sta obe strani pristali
na pogovore v mestu Džida v Saudovi Arabiji. V Ženevi so medtem zasedali ministri držav
OPEC in 28. julija je bil dosežen nov dogovor o spoštovanju kvot ter zvišanju cene nafte na 21
dolarjev na sodček nafte.69 To je bil delen odgovor na iraške pritiske, a še vseeno daleč od
zahtev, ki jih je pred arabsko ligo postavil Tarik Aziz. In res, iraških oblasti ta predlog ni
zadovoljil in kuvajtskemu so emirju sporočile, da še pred začetkom pogajanj pričakujejo 10
milijard dolarjev, v zameno pa naj bi Irak delno umaknil vojsko. V tem času je iraška vojska na
meji s Kuvajtom narasla na okoli 100.000 vojakov v osmih divizijah. Njihove premike so
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pozorno spremljale ameriške obveščevalne agencije, ki pa še vseeno niso bile prepričane o
njihovih namerah.70
V tem duhu so se 31. julija pričela težka pogajanja iraških in kuvajtskih predstavnikov v Džidi,
ki niso prinesla takojšnih sadov. Po nekaterih virih naj bi bil Kuvajt pripravljen prispevati 10
milijard dolarjev in odpisati dolgove v zameno za trajno rešitev mejnega vprašanja.71 Sadamov
odposlanec s tem ni bil zadovoljen in je pogovore preklical in, bojda razjarjen, odšel v Bagdad.72
Kljub temu, da so bili pogovori prekinjeni in da ni prišlo do napredka, je bila kuvajtska stran
prepričana, da se bodo pogovori nadaljevali, kot je bilo že dogovorjeno, v Bagdadu 4. avgusta.
Medtem je bila sprejeta usodna odločitev - iraške sile so prečkale mejo in pričele z napadom.
Do jutra so zasedle večino Kuvajta. Iraški napad so vodile divizije republikanske garde, tik pred
invazijo so sprožili desantni napad na prestolnico ter strateške točke po državi. Kuvajtska vojska
se ni upirala dolgo. Iraški režim je zatrjeval, da se odziva na klice kuvajtske novoustanovljene
revolucionarne vlade, na čelo katere je bil nastavljen Ala Husein Ali. Celotna predstava ni
prepričala nikogar, kajti vsem je bilo popolnoma jasno, kaj se je zgodilo.73 Kuvajtskemu emirju
in njegovi družini je uspelo zbežati iz države in se zateči v Saudovo Arabijo.
3.4. Odziv mednarodne skupnosti in oblikovanje koalicije
Iraški napad je naletel na takojšen negativen odziv in nasprotovanje, konflikt je takoj prerasel
ozek regionalni okvir in dobil mednarodne razsežnosti. Najglasnejši sta bili ZDA in Velika
Britanija, obsodbe pa so prihajale tudi iz Evrope, Turčije, Japonske in Sovjetske zveze. Vodilno
vlogo v konfliktu z Irakom so takoj prevzele ZDA. Ravno v času iraške invazije je bil ameriški
zunanji minister James Baker na sestanku s sovjetskim kolegom Eduardom Ševardnazejem v
Rusiji. V presenetljivi skupni izjavi za javnost sta obsodila iraški napad, napovedala embargo
na orožje ter k temu pozvala tudi vse ostale države. Hkrati sta svarila Irak pred posledicami, če
bo škodoval sovjetskim in ameriškim državljanom, ki so se v času invazije nahajali v Kuvajtu
in Iraku.74 Sledila je zamrznitev kuvajtskega in iraškega premoženja v tujini, Iraku se tako ni
uspelo polastiti kuvajtskih sredstev, ki so bila v tujih bankah.
Varnosti svet ZN je zgolj nekaj ur po začetku spopadov začel z zasedanjem. 2. avgusta je bila
s štirinajstimi glasovi za in enim vzdržanim sprejeta resolucija VS št. 660, ki je obsodila
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invazijo in Irak pozvala k takojšnemu in brezpogojnemu umiku. 75 Diskusija v Varnostnem
svetu se je nadaljevala in tri dni kasneje je bila sprejeta nova resolucija št. 661, ki je državam
članicam nalagala prepoved vsakršnega trgovanja in transakcij z Irakom, izvzemši hrano,
zdravila in druge nujne dobrine za humanitarne namene.76 Najbolj boleča posledica embarga je
bila prenehanje iraškega trgovanja z nafto, od česar je bil Irak popolnoma odvisen. Tej resoluciji
je tokrat nasprotovala Kuba, Jemen pa se je glasovanja vzdržal. Embargo je v različnih oblikah
ostal v veljavi vse se do leta 2003.
V nepopustljivem odgovoru je Irak 8. avgusta anektiral Kuvajt, ki je tako postal devetnajsta
provinca Iraka. Isti dan se je zopet sestal VS OZN, ki je v odziv sprejel novo resolucijo
Varnostnega sveta OZN št. 662. Sprejeta je bila brez glasu proti, iraška kršitev zoper suverenost
sosednje države je bila tako huda, da sta tokrat sta za resolucijo glasovali tudi, Iraku sicer
naklonjena, Kuba in Jemen.77 Varnostni svet je v resoluciji obsodil aneksijo in jo razglasil za
nično ter Irak pozval k takojšnemu umiku in spoštovanju kuvajtske suverenosti.
V začetku avgusta se je odvil neuspešen arabski poskus rešitve nastale krize, mnogi so namreč
upali, da bodo 'bratske' arabske države uspele rešiti konflikt. Na strani Iraka sta se najbolj
angažirala voditelj Palestinske osvobodilne organizacije Jaser Arafat ter jordanski kralj Husein,
ki sta tudi kasneje ostala na strani Iraka V Kairu je bil 10. avgusta zaradi kuvajtske krize sklican
izredni vrh Arabske lige, kjer so se jasno pokazale razlike v arabskih odzivih na iraško agresijo.
Zahodnemu stališču, ki je ostro nasprotovalo iraškim potezam, so se pridružili Egipt, Saudova
Arabija, Maroko, Sirija in zalivske države ter v skladu z resolucijo VS št. 660 obsodile Irak in
ga pozvale k takojšnemu umiku. Ostale arabske države so nasprotovale vmešavanju v kuvajtsko
krizo. Malo več kot polovica članic arabske lige je podprla zahtevo po vrnitvi kuvajtske kraljeve
družine, obnovitvi legitimne kuvajtske vlade in napotitev vojaških sil v Saudovo Arabijo.78
Arabski odziv je bil neenoten in ni prinesel nikakršne rešitve. Pri kasnejših vojaških operacijah
so pod ameriškim poveljstvom sodelovali celo arabski vojaki. Arabske države so imele različne
motive za ta korak, Saudska Arabija je na primer nasprotovala strmoglavljenju zalivske
monarhije, bala se je tudi izgube vodilnega položaja v OPEC. Nemajhno vlogo je igrala tudi
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upravičena skrb, da bo Irak v naslednjem koraku napadel še Saudsko Arabijo. Po vsesplošni
obsodbi je bil Irak kmalu popolnoma izoliran.
Sadam Husein je 12. avgusta predstavil tako imenovano mirovno iniciativo, ki je predvidevala
razrešitev vseh perečih regionalnih problemov, od katerih je bil najtrši seveda palestinski. Šele
v tem kontekstu se je bil Irak pripravljen pogovarjati tudi o Kuvajtu. Predlog je bil seveda
popolnoma nerealen, palestinsko-izraelski konflikt je izredno kompleksne narave in ostaja do
danes brez rešitve. Sadam Husein je v konflikt želel vplesti palestinsko-izraelsko vprašanje, da
bi tako ošibil koalicijo in pridobil podporo arabskih držav in javnosti.79 Že od začetka je bilo
jasno, da na Zahodu te pogajalske pozicije nihče ne bo vzel resno, kar je pa nemara še bolj
pomembno - zavrnile so jo tudi arabske članice koalicije, ki so dvomile o iskrenih namenih
Iraka. Te ideje o navezavi kuvajtske krize s palestinskim vprašanjem so v naslednjih mesecih
vendarle dobile nekakšen odmev. V kasnejših diplomatskih poskusih rešitve kuvajtske krize so
nastale nekatere pobude, ki so vsebovale vsaj obljubo o kasnejšem trudu za rešitev
palestinskega problema, seveda pa nikakor ne pod iraškimi pogoji, ki so predvidevali, da se
regionalne konflikte rešuje po kronološkem redu, v skladu s katerim bi bil kuvajtski kajpada
zadnji. Mirovni pogovori bi tako trajali več let, v tem času bi iraškemu režimu lahko uspelo že
močno spremeniti sestavo kuvajtskega prebivalstva v svoj prid in upati na boljši razplet.80
V naslednji presenetljivi potezi je Irak 14. avgusta sporočil Iranu, da soglaša s sporazumom iz
leta 1975, kar so še nekaj mesecev nazaj ostro zavračali. Irak se je nato umaknil iz zasedenih
iranskih teritorijev, ki jih je držal v rokah še vse od konca vojne leta 1988. V nenavadnem
razpletu dogodkov je Irak s tem pravzaprav zavrgel vse morebitne pridobitve iz osemletne
vojne. Irak se je s sprejetjem alžirskega sporazuma odrekel vsem zahtevam po Shatt-al-Arabu.
Kmalu sta obe obe strani pričeli z izmenjavo vojaških ujetnikov. Irak je tako lahko računal, da
se Iran ne bo vpletal v nastalo kuvajtsko krizo, zato so se še preostale iraške enote premaknile
z iraško-iranske meje in se lahko namestile v Kuvajt.81 Ta poteza je Irak še trdneje zavezala k
sklepu, da se Kuvajtu pod nobenim pogojem ni bil pripravljen odreči.
ZDA, ki so že od začetka prevzele iniciativo v akciji zoper Irak, so se zavzele se za čim širšo
koalicijo, ki bi jo sestavljale različne zahodne in arabske države. Mednarodni dogovor in
sodelovanje sta bila nujna za uspešno delovanje sankcij, prav tako pa je koalicija s pridružitvijo
arabskih držav pridobila na legitimnosti. Britanska vloga v koaliciji je bila jasna, od vsega
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začetka so stali ob strani ZDA in jih podpirali. Britanska vlada pod vodstvom premierke
Thatcher je imela pogosto celo ostrejše poglede, kako bi se morali lotiti reševanja krize.82
Francija se je tudi pridružila koaliciji, a je bila postavljena v neroden položaj, saj je imela z
Irakom do nedavnega tesne stike, predvsem na področju prodaje orožja – Francija je Iraku
dobavljala velike količine najnaprednejše vojaške opreme in orožja.83 Po oktobrskem incidentu,
ko so iraške oblasti v Kuvajtu ugrabile francoskega vojaškega atašeja, se je Francija veliko bolj
resno angažirala in na koncu prispevala tretji največji vojaški kontingent. Japonska in Nemčija
nista prispevali vojaških sil, saj je javno mnenje in dobršen del politike v obeh državah
nasprotoval vojaškemu spopadu. Državi sta koaliciji pomagali predvsem z znatno denarno
pomočjo. Sovjetska zveza se vojaški koaliciji pod vodstvom ZDA ni pridružila, a sovjetsko
vodstvo je ves čas podpiralo ameriška prizadevanja in glasovalo za vse resolucije VS, vključno
z resolucijo, ki je na koncu avtorizirala uporabo vojaške sile.
Po invaziji Kuvajta je bila glavna skrb ameriške administracije, da bo iraška vojska krenila
naprej proti Saudovi Arabiji, ki je bila ranljiva zaradi naftnih nahajališč blizu kuvajtske meje.
Če bi Irak poleg kuvajtskih zalog nafte pridobil nadzor še nad delom saudskih, bi to pomenilo,
da bi nestabilen in agresiven režim nadzoroval skoraj petino svetovnih zalog nafte, s čimer bi
dobil nesorazmeren vpliv na svetovno gospodarstvo. Ogrožanje miru v Zalivu se je tolmačilo
kot napad na ameriške interese v regiji, na kar naj bi ZDA v skladu s Carterjevo doktrino iz leta
1980 odgovorile s silo.84 Poleg tega pa saudska vojska še ni bila do konca mobilizirana, takoj
po invaziji je bila za delovanje pripravljena zgolj ena brigada. Od kuvajtske meje do saudske
prestolnice ni bilo daleč, po ameriških ocenah bi lahko iraška vojska Riad dosegla v treh dneh.85
Vodstvo saudske monarhije in ameriške administracije sta imeli tudi konkretnejše razloge za
skrb, kajti do petega avgusta se je k saudsko-kuvajtski meji približala iraška sila s 70.000
možmi.86
Zaradi teh razlogov je že kmalu po iraškem napadu na Kuvajt ameriška administracija stopila
v stik z vodstvom Saudove Arabije in poudarjala svojo pripravljenost, da v kraljestvo pošlje
oborožene sile. Potrebovali so dovoljenje Saudove Arabije za namestitev ameriških vojakov v
državi, kar je bilo precej občutljivo vprašanje. Saudova Arabija je država najsvetejših
muslimanskih mest – Meke in Medine in vojaška prisotnost 'nevernih' zahodnjakov v tej državi
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je bila in ostaja anatema. Zaradi tega so ZDA vložile veliko truda v prepričevanje Saudove
Arabije v resnost njihovih namenov za obrambo države, kot tudi v prepričevanje drugih
arabskih držav, naj se pridružijo koaliciji. Njihov namen je bil, da bi bila konflikt in morebitna
prihajajoča vojna z Irakom v očeh muslimanske javnosti upravičena. V Saudovo Arabijo je 6.
avgusta prispela visoka ameriška delegacija, v kateri sta bila med drugim tudi Robert Gates,
Bushev svetovalec za nacionalno varnost, ter general Norman Schwarzkopf, poveljnik
ameriškega centralnega poveljstva zadolženega za to regijo (CENTOM). Saudskemu kralju
Fahdu so predstavili najnovejše ameriške obveščevalne podatke o iraških premikih.87 Saudsko
vodstvo je privolilo v namestitev tuje armade na svojem ozemlju. Isti dan je predsednik Bush
izdal ukaze za operacijo Desert Shield. Prvi ameriški vojaki so v Saudsko Arabijo prispeli že
nekaj dni kasneje. V tednu dni je bilo v Saudovi Arabiji že preko 100 ameriških bojnih letal F15 in F-16. Vojaške sile so bile prvotno namenjene zgolj obrambi Saudske Arabije.
Stroški premika in namestitve tako ogromne armade so bili enormni, a ZDA so bile pri zbiranju
sredstev za financiranje dragega konflikta zelo uspešne. Morda celo preveč, kajti deležne so
bile očitkov, da so z vojno celo profitirale, saj so veliko večino sredstev so prispevale partnerske
države.88 Skupno so ameriški zavezniki prispevali 54 milijard dolarjev. Največ, kar 30 milijard
dolarjev, sta primaknili Saudova Arabija in Kuvajt, sledili pa sta Japonska in Nemčija.89
3.5. Poskusi diplomatske rešitve in nadaljnjo zaostrovanje
V času invazije je bilo v Kuvajtu in Iraku ogromno število tujih državljanov, večinoma so bili
sezonski in fizični delavci iz različnih azijskih in arabskih držav, ki so v kaotičnih razmerah v
avgustu množično odhajali proti domu. Državljanom evropskih držav, ZDA, Japonske in
Sovjetske zveze pa režim ni dovolil zapustiti države, temveč jih je zadržal kot talce. Irak je
poskusil krhati koalicijo s tem, da je posameznim državam obljubljal, da bo izpustil talce v
zameno za rahljanje sankcij. Poskus s talci se Iraku ni obrestoval, saj koalicije niso uspeli
zamajati, ker nobena država ni bila pripravljena delovati v nasprotju s partnerskimi državami
ter sprejetimi resolucijami. Varnostni svet OZN je 18. avgusta sprejel resolucijo št. 664, v kateri
je Irak pozval, naj preneha prisilno zadrževati tuje državljane ter naj poskrbi za njihovo
varnost.90 Nekaj dni pred tem so iraške oblasti ukazale zapreti tuja veleposlaništva v Kuvajtu,
česar Francija, Velika Britanija in ZDA niso storile. V odgovor so njihove ambasade obkolili,
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najbolj grobe kršitve so bili deležni Francozi, v njihovo veleposlaništvo vdrli pripadniki iraške
varnostne službe in prisilno odvedli tri francoske državljane, med drugim vojaškega atašeja.91
Na zahodno javno mnenje je negativno vplival tudi neposrečeni propagandni televizijski
posnetek Sadamovega obiska britanskih talcev, kjer so želeli prikazati iraškega voditelja, kako
skrbi za njihovo dobrobit in počutje.92 Na tem srečanju je nastala fotografija Sadama Huseina
z britanskim dečkom Stuartom Lockwodom, ki je zaokrožila po medijih. Mnogo so razumeli to
gesto kot implicitno izraženo grožnjo zahodnim civilistom, celo otroku. Vse to je Sadamovi
podobi na Zahodu zelo škodilo. Navsezadnje so avgusta izpustili vse ženske in otroke, moške
pa kot talce zadrževali še naprej in jih namestili v tako imenovane strateške točke po državi. S
talci ni Irak dosegel nikakršnega napredka v reševanju konflikta.
Koalicija je od avgustovske resolucije VS št. 661 na Irak pritiskala z ekonomskimi sankcijami
v upanju, da bodo prisilile iraški režim k brezpogojnemu umiku iz Kuvajta, kot je bilo
zahtevano v resoluciji št. 660. Večina držav je delovala v skladu z resolucijo in prekinila
trgovanje z Irakom. Ampak da bi embargo popolnoma uspel, so morale koalicijske sile izvesti
dejansko pomorsko blokado Iraka, pravne podlage za to akcije pa so bile sporne. ZDA so se za
naslednji korak stopnjevanja pritiska zopet obrnile na VS OZN, čeprav bi se lahko sklicevale
na 51. člen ustanovne listine OZN. Tako je bila 25. avgusta sprejeta resolucija št. 665, ki je
države članice pooblaščala, da lahko ladje iz iraških pristanišč, kot tudi tuje ladje namenjene v
Irak, ustavijo, se nanje vkrcajo, pregledajo tovor in kršiteljem embarga zavrnejo dostop, mesec
dni kasneje je bila sprejeta še podobna resolucija o zračnem prometu.93 Irak je bil s tem
popolnoma odrezan od sveta in brez možnosti, da bi zaobšel sankcije. Zaradi skoraj popolne
iraške odvisnosti od izvoza nafte, kot tudi hkratne odvisnosti od uvoza hrane in prehrambenih
izdelkov, je bil embargo zelo uspešen. V operacijah v Perzijskem zalivu in Rdečem morju
(Iračani so se namreč poskušali izogniti embargu tudi s trgovanjem preko jordanskih pristanišč)
so sodelovale mornarice 23-ih držav, ki so ustavile 7500 plovil, se vkrcale na 964 in ter jih 51
obrnile.94
Sankcije so se izvajale pod hkratno senco vojaške sile v Saudovi Arabiji, kjer je število
ameriških vojakov strmo naraščalo. S sankcijami podprtimi v resolucijah VS, je koalicija
izčrpala skoraj vse možnosti rešitve kuvajtske krize, ki ne vključujejo uporabe vojaške sile. V
ameriški administraciji so se jeseni 1990 začele priprave na naslednjo stopnjo. Po predhodnem
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posvetovanju s koalicijskimi partnericami je predsednik Bush v javnem nagovoru 8. novembra
napovedal, da bodo ZDA podvojile število svojih vojaških sil v Saudovi Arabiji. Če je bila
prvotna koncentracija vojaštva v avgustu sprva namenjena za obrambo Saudove Arabije, bo
zbrana koalicijska armada po končanih okrepitvah dovoljšnja za ofenzivno akcijo in morebitno
osvoboditev Kuvajta. 95 Vse je nakazovalo, da se začenja ameriška administracija resno nagibati
k vojaški rešitvi. V ZDA je bila napoved v precejšnje presenečenje javnosti in v mesecu
novembru se je pogosto ponavljalo vprašanje, ali se predsednik Bush morda ne prehitro nagiba
k vojni. Največja kontroverznost je se razvila okoli dileme, koliko časa naj bi trajalo, da bodo
sankcije dosegle želen učinek, torej oslabile temelje iraškega režima do te mere, da bo prisiljen
soglašati z resolucijami VS. Pri tem se so se ZDA znašle v zadregi, namreč dlje kot bi trajale
sankcije, večje tveganje in breme bi pomenilo vzdrževati koalicijo zaradi potencialnih
problemov, ki jih je prinašala tuja vojaška prisotnost v Saudovi Arabiji in možnost predčasnih
razpok v raznoliki arabsko-zahodni koaliciji.96 Vprašanje je bilo tudi, kolikšno škodo bi iraški
režim uspel narediti Kuvajtu, če bi imel na voljo dovolj časa. Najbolj tehten pomislek o
neučinkovitosti sankcij pa je izrazil direktor ameriške obveščevalne agencije CIA, William
Webster, ki je decembra 1990 na zaslišanju pred kongresom izjavil, da po mnenju agencije ni
verjetno, da se bo Irak umaknil iz Kuvajta zgolj zaradi sankcij in embarga. Namreč da bi le-te
imele učinek, bi morala biti opozicija v Iraku dovolj močna, da se upre režimu zaradi nevzdržih
razmer, v katerem se je znašlo prebivalstvo, kar zaradi izjemno ostrega represivnega aparata ni
bilo verjetno.97 To je eden bolj tragičnih in spornih aspektov ekonomskih sankcij, ki so bile
uveljavljene v izogib vojaškemu spopadu, njihov najbolj otipljivi rezultat je bilo trpljenje in
pomanjkanje iraškega ljudstva.
Na podlagi tovrstnih razmislekov so se ZDA odločile, da bodo poskušale s še eno resolucijo, ki
bi kot zadnjo možnost avtorizirala tudi uporabo vojaške sile. V novembru so potekali ameriški
diplomatski napori po državah članicah Varnostnega sveta ZN. Dobri odnosi s trenutnim
vodstvom Sovjetske zveze so zagotovili njihovo podporo, tudi Francija in Britanija sta
soglašali. Kitajska se je glasovanja vzdržala in hkrati poudarila svojo zavezanost mirni rešitvi
konflikta. Od vseh članic takratne sestave Varnostnega sveta sta ameriškemu osnutku resolucije
naprotovala Kuba in Jemen. Tako je bila 29. novembra 1990 sprejeta resolucija VS št. 678,
kjer je bila podana zahteva, da Irak v celoti sprejme resolucijo št. 660 ter vse ostale resolucije,
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ki so se nanašale na kuvajtsko krizo. V primeru, da Irak tega vseeno ne bi storil, je resolucija
VS pooblaščala države članice, ki sodelujejo s Kuvajtom, da uporabijo »vsa potrebna sredstva«,
da se zahteve podane iz resolucije uresničijo. Iraku je imel za implementacijo na voljo 45 dni –
do 15. januarja.98
Zgolj dan po sprejeti resoluciji o uporabi vojaške sile je ameriški predsednik v presenetljivi
potezi oznanil, da je v prizadevanjih za mirovno rešitev pripravljen iti še »miljo dlje«. 99 Iraškega
zunanjega minstra je povabil v Washington ter ponudil, da bi Baker odpotoval v Bagdad. Bush
je hkrati poudaril, da to ni povabilo k pogajanjem, temveč želi poskusiti prepričati iraško
vodstvo, da je situacija resna. Ameriška poteza je sprožila mešane reakcije, koalicijske
partnerice niso bile navdušene, saj so se bale, da bi Bush klonil pod pritiski in v zadnjem
trenutku odstopil od zahtev po implementaciji vseh resolucij VS. Ameriška administracija jih
je mirila, da z Irakom ne bo sklenila nobenih dogovorov. Sadam Husein, na drugi strani, pa je
bil navdušen. Iračani so namreč sklepali, da si ZDA morda res ne želijo vojne. Ampak Bushev
predlog je nastal predvsem zaradi ameriških notranjepolitičnih razmer in bil namenjen domači
javnosti v ZDA, ki jo je želel prepričati, da ne hiti v vojno.100 Irak je v pričakovanju ugodne
rešitve 6. decembra sprejel odločitev, da izpusti vse preostale zahodne talce, ki so jih še
zadrževali v Iraku, upajoč, da bi s to potezo zahod še bolj utrdil za mirovno rešitev. Okoli 3400
talcev, od tega 1200 Britancev in Američanov, se je končno vrnilo domov.101 Decembra so med
Irakom in ZDA potekali dolgotrajni pogovori zgolj o proceduri in protokolu srečanja. Iračani
so tudi tedaj vztrajali pri svojih principih ter želeli (pre)ponosno diktirati kraj in čas srečanja.
Po začetnem veselju, da se bodo prvič po izbruhu krize neposredno pogovarjali z ameriškimi
najvišjimi predstavniki, Iračani niso želeli pristati na ameriške zahteve, da se srečanje izvrši
vsaj dva tedna pred iztekom ultimata.102 Sadam je vztrajal pri 13. januarju, namreč četudi bi bil
takrat sprejet neke vrste dogovor, se iraška vojska ne bila možna umakniti do postavljenega
roka. V tem primeru se je dobro pokazala nečimrnost iraških oblasti, ki jim predlog ameriškega
predsednika, da pošlje svojega zunanjega ministra v Irak, ni bil dovolj. Pogovori o srečanju v
Bagdadu in Washingtonu so propadli in na koncu so se dogovorili za srečanje v Ženevi, kamor
sta Baker in Aziz prispela 9. januarja. Pogovori so trajali sedem ur, a delegaciji nista dosegli

98

Security Council Resolution 678, Authorizing Member States to Use All Necessary Means to Implement Security
Council Resolution 660 (1990) and all Relevant Resolutions (29. november 1990), dostopno na
undocs.org/S/RES/678(1990).
99
Malone, 2006, str. 71.
100
Freedman, Karsh, 1993, str. 234.
101
Ibid. str. 240.
102
Khadduri, Ghareeb, 1997, str. 154.

28

nikakršnega napredka. Američani so vztrajali pri znanem stališču brezpogojnega umika, kot je
bil zahtevan v resoluciji št. 660, ter hkratnem brezpogojnem sprejetju vseh ostalih resolucij VS,
kar so Iračani kategorično zavračali.103 Baker je poskušal iraško stran prepričati o silni
koalicijski vojaški premoči, proti kateri se Irak ne bo mogel ubraniti. Iraški delegaciji je dal tudi
jasno vedeti, da bodo ZDA v primeru iraškega kemičnega ali biološkega napada poskrbele, da
bo iraški režim padel.104 Tarik Aziz pa je vztrajal pri povezavi palestinskega vprašanja z
rešitvijo kuvajtske krize ter nasprotni strani med drugim očital, da so bile resolucije VS sprejete
pod pritiski. Očital jim je tudi dvojna merila pri odnosu do vprašanj izraelske okupacije
palestinskih ozemelj.105 Na srečanju ni prišlo do zbližanja stališč, že sami izhodišči obeh
delegacij sta to onemogočali. Na tiskovni konferenci po končanih pogovorih je Tarik Aziz
kljubovalno trdil, da njegov ponosni narod ne bo klonil pod grožnjami in pritiski, Baker pa je
obtoževal Bagdad, da ni pokazal niti najmanjše fleksibilnosti.106 S tem so se končali še zadnji
ameriški diplomatski poskusi. Nekaj dni kasneje je ameriški kongres odobril uporabo vojaške
sile. Ni ostalo več veliko časa.
Po propadlih pogovorih z ZDA je 11. januarja v Bagdad odpotoval generalni sekretar OZN
Perez de Cuellar. Celo generalni sekretar Združenih narodov je bil deležen kapric iraških
oblasti. Dva dni je čakal v Bagdadu, preden je do srečanja s Sadamom le prišlo. De Cuellar je
imel zelo omejene možnosti, saj ni mogel odstopati od resolucij VS OZN, vse, kar je lahko
ponudil, so bile obljube o kasnejših palestinsko-izraelskih pogovorih. Za Sadama Huseina to ni
bilo dovolj, pogovori o umiku iz Kuvajta so zanj bili možni šele le po rešitvi palestinskega
vprašanja ter zadostitvi iraških teritorialnih zahtev.107 Brez znakov popuščanja s strani Iraka je
de Cuellar brez uspeha zapustil Bagdad. Tako je rok pretekel brez kakršnegakoli napredka v
pogovorih in izbruha vojne se ni dalo več ustaviti.
3.6. Operacija Desert Storm
Popolnoma na mestu je vprašanje, zakaj je Irak ostal neomajen in kaj je Sadam želel doseči.
Zakaj ni ukazal umika, ampak je vztrajal navkljub grožnjam največje in tehnološko najbolj
napredne vojaške sile na svetu? Kot pri malodane vseh odločitvah ga je tudi tokrat gnal
premislek o lastnem političnem preživetju. Irak je na začetku kuvajtske krize popustil iranskim
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zahtevam in sprejel dogovor o zamejitvi pri reki Shatt-al-Arab.108 Irak se je odrekel pridobitvam
na vzhodni meji in če bi se malo kasneje še brezpogojno umaknil iz Kuvajta brez kakršnegakoli
izplena, bi obstajala velika verjetnost, da Sadam zaradi narave iraške politične arene ne bi
preživel, saj bi izgubil podporo svojih podanikov ali ožjih sodelavcev, ki bi se ga najbrž kmalu
znebili. Kalkuliral je, da ima več možnosti za uspeh, če se poda v vojno, kot pa če bi sprejel
brezpogojni umik. Najbrž je upal, da bi si po krvavi vojni uspel zagotoviti določene koncesije,
katerim bi se v primeru brezpogojnega umika moral popolnoma odpovedati.109 V pogovorih z
Bakerjem v Ženevi je bila pomenljiva izjava Tarika Aziza, da še noben arabski narod ni šel v
vojno z Izraelom ali zahodom ter politično izgubil, kar je bila aluzija na Nasserjevo kljubovanje
zahodnim silam v času sueške krize. Na iraški strani je prevladovalo tudi mnenje, da si ZDA ne
morejo privoščiti obsežne kopenske vojne in visokih smrtnih žrtev ameriških vojakov, ki jih
ameriška javnost ne tolerira. Sadam je najbrž slutil neizbežen poraz iraške vojske, a ostal
prepričan, da se bo borila dovolj dolgo, da se bo povečal domači pritisk na ZDA zaradi
naraščajočega števila žrtev, kakor se je to zgodilo v Vietnamu. Ampak tokratni konflikt ni bil
v ničemer podoben vietnamski vojni, kjer so se Američani bojevali v državljanski vojni v
popolnoma drugačnih okoliščinah, na terenu, primernem za gverilske akcije, in z drugačnim
nasprotnikom.110 ZDA so tokrat delovale v konsenzu z mednarodno skupnostjo – na podlagi
resolucije VS in v soglasju ter s podporo Sovjetske zveze in sosednjih arabskih držav. Kot se je
izkazalo kasneje, se iraška predvidevanja o krvavi in dolgotrajni bitki niso uresničila. Iraška
vojska se ni bila zmožna upirati več kot nekaj dni in ni bila zmožna nuditi resnega odpora spričo
neverjetne premoči koalicijske armade.
Vojna se je začela 17. januarja z obsežnim zračnim obstreljevanjem ciljev v Kuvajtu in Iraku.
Že prvi dan je bil bombardiranja deležen Bagdad. V petih tednih intenzivnih zračnih napadov
je koalicija sistematično uničevala strateške cilje v Iraku in Kuvajtu. V prvi fazi so onesposobili
iraško zračno obrambo, iraške poveljniške in štabne strukture. Z namenom, da upočasnijo ali
prekinejo preskrbovalne poti do iraških enot v Kuvajtu, so koalicijske zračne sile bombardirale
tudi ceste, železnice in mostove in ostalo prometno infrastrukturo. Izvedli so veliko število
napadov na vojaška letališča, vzletne steze in hangarje. Hkrati so izkoristili priložnost in se
namenili še uničiti vse znane iraške zaloge orožja za množično uničevanje ter objekte in
laboratorije, kjer so jih razvijali. V zadnji fazi so tarče postale še enote iraške vojske v Kuvajtu,
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posebno pozornost so namenili iraški republikanski gardi.111 Večino napadov so izvedle
ameriške zračne sile in mornarica, zgolj majhen delež pa druge koalicijske partnerice – Velika
Britanija, Francija in Saudova Arabija. Nekaj ur po začetku vojne je koalicija onesposobila
iraški integrirani sistem zračne obrambe in po nekaj dneh dosegla popolno premoč v zraku .112
Koalicijski zračni napadi so se nadaljevali v neverjetnem obsegu, zbrana je bila flota več kot
2400 letal, ki so Iraku zadejali povprečno med 2000 in 3000 zračnih napadov dnevno.113
V obupanem poskusu je Irak 18. januarja odgovoril z napadi z balističnimi raketami SCUD. V
tistem času je bila to že zastarela sovjetska tehnologija iz petdesetih let, sicer v zadnjih letih
pred vojno posodobljena, a v primerjavi z ameriško sodobno tehnologijo so imeli SCUD kratek
domet in so bili izredno nenatančni. Na določene rakete so lahko namestili tudi kemično orožje.
Cilj iraškega raketnega napada je bil Izrael. Sadam je meril na to, da se bo Izrael odzval in stopil
v vojno z Irakom, kar bi bilo za arabske koalicijske zaveznice zelo sporno. Težko bi namreč
upravičile dejstvo, da se na strani Izraela in ZDA spopadajo z drugo arabsko državo.114 Izrael,
v katerem je med vojno vladalo izredno napeto ozračje v pričakovanju napada s kemičnim
orožjem na civilno prebivalstvo, je bil pod velikim psihološkim pritiskom. Izraelsko vodstvo se
je, četudi stežka, vzdržalo povračilnega napada, tudi zaradi pritiskov in prošenj ZDA. Že pred
vojno so Izraelu obljubili namestitev ameriškega sistema protiraketne obrambe Patriot.115 ZDA
in koalicijske sile so tudi prilagodile prioritetno lestvico strateških ciljev in veliko število
zračnih napadov je bilo posledično usmerjenih v uničevanje prenosnih SCUD platform v
zahodnem Iraku. S SCUD raketami je Irak napadel tudi cilje v Saudovi Arabiji. V enem od teh
napadov so zadeli ameriški vojaški objekt, umrlo je 28 ameriških vojakov. V iraških raketnih
napadih na Izrael sta umrla dva civilista, v Saudovi Arabiji je bilo 31 mrtvih in okoli 300
poškodovanih.116 Kemičnega orožja Iračani niso uporabili, najbrž so ameriško grožnjo vzeli
resno.
Irak je v naslednji potezi želel koalicijske sile predčasno povleči v kopenski spopad, preden bi
bila iraška vojska že popolnoma zdesetkana zaradi nenehnih zračnih napadov. Tako so 29.
januarja trije iraški bataljoni prodrli v Saudovo Arabijo, dva sta utrpela hude izgube in se bila
prisiljena umakniti, tretjemu mehaniziranemu bataljonu je uspelo prodreti naprej in zavzeti
saudsko mesto Khafji. Koalicijske sile so mesto kmalu obkolile, ostalim iraškim enotam pa so
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bili nadaljnji poskusi vpada preprečeni. Po dveh dneh so bile preostale iraške sile uničene,
mesto pa ponovno zavzeto. V bojih so sodelovale arabske koalicijske enote in ameriški marinci.
Preden se je začela koalicijska kopenska ofenziva, so 21. februarja potekali še zadnji sovjetski
diplomatski poskusi, ki so dosegli največ do takrat. Po predlogu bi moral Irak prekiniti
sovražnosti in se pokoriti resoluciji VS št. 660 ter se dan po zaustavitvi sovražnosti umakniti iz
Kuvajta, brez rešitve palestinskega vprašanja. Po umiku iraške vojske bi koalicija umaknila
sankcije zoper Irak in opustila zahteve po implementaciji ostalih resolucij. ZDA v tem trenutku,
tik pred kopensko ofenzivo, ni bila pripravljena popuščati Iraku in mu pustiti diktirati pogoje
poraza. Rezultat bi bila politična zmaga Sadama. Sploh pa koalicija ni bila pripravljena
dopustiti, da se iraška vojska izogne uničenju. Koalicija takšnega predloga ni sprejela in še
naprej vztrajala, da Irak brez zadržkov sprejme vse resolucije. Postavljen je bil ultimat: ali se
iraška vojska v štiriindvajsetih urah začne umikati iz Kuvajta, ali pa koalicija prične s
kopenskim napadom. Nanj se Irak ni odzval.117
Iraška strategija je bila zelo preprosta, v koalicijskih napadih na močno utrjene obrambne
pozicije so želeli nasprotniku prizadejati čim več žrtev.118 V Kuvajtu je potekala obrambna
linija vzdolž meje s Saudovo Arabijo vse do morja ter ob obali severno mimo mesta Kuvajt.
Večina iraških enot v Kuvajtu ni bilo mobilnih in zmožnih večjega ofenzivnega delovanja. Na
severu Kuvajta so bile nameščene mehanizirane in oklepne divizije republikanske garde,
pripravljene na hiter protinapad ali pa umik. Po petih tednih uničujočih zračnih napadov se je
24. februarja pričel še sklepni del zalivske vojne – kopenska ofenziva imenovana operacija
Desert Sabre, v kateri je sodelovalo okoli 500.000 koalicijskih vojakov. V Iraku je bilo
nameščenih 31 pehotnih divizij in 12 oklepnih in mehaniziranih. Od tega je bilo 7 divizij
republikanske garde, ki so bile po kvaliteti, logistični oskrbi, izurjenosti in morali na znatno
boljšem nivoju. Skupaj je bilo v Kuvajtu po nekaterih ocenah okoli 200.000 vojakov.119.
V zadnjih dneh pred začetkom kopenskega spopada se je glavnina koalicijskih sil v armadnih
skupinah premaknila več sto kilometrov proti zahodu. Prepričani so bili, da Irak ne bo zaznal
premika. Koalicija je imela popolno premoč v zraku. Iraške obveščevalne in izvidniške
zmožnosti so bile minimalne, o sovražnikovih premikih, strategiji in namenih niso ničesar
vedeli, zato jih ni bilo težko zavesti.120 Proti zahodu je krenilo 235.000 vojakov z vso opremo,
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95.000 tovornjakov, 12.000 tankov in oklepih vozil skupaj z zalogo hrane, vode, goriva za 60
dni, kar je izjemen logističen dosežek. 121 Ameriški marinci in arabske koalicijske enote so
začele s čelnim napadom na močno utrjene obrambne linije na jugu Kuvajta. Hkrati so
simulirali amfibijski napad, ki so ga Iračani resno pričakovali. Pred obalami Kuvajta se je zbrala
znatna ameriška amfibijska armada 31 plovil in 17.000 marincev, ki so bili pripravljeni na
izkrcanje, če bi bilo potrebno.122 Namen je bil preslepiti iraško vodstvo, da glavnina napada
prihaja natanko iz smeri, iz katere so ga pričakovali. Iraška zmožnost nadzora nad bojiščem je
bila že tako minimalna in koalicija napadla z več smeri, kar je občutek zmede še povečal. V
hitrem premiku so ameriške, britanske in francoske oklepne in motorizirane enote preko
razširjenega levega krila vstopile v Irak. Prva armadna skupina se je premaknila proti Evfratu
in blokirala cesto Basra-Bagdad. Druga armadna skupina pa je v bočnem manevru napadla
iraške divizije republikanske garde na severni iraško-kuvajtski meji. Namen je bil odrezati sile
v Kuvajtu od osrednjega Iraka.
Kuvajtske vojaške enote so 28. februarja s pomočjo ameriških marincev osvobodile mesto
Kuvajt, ki ga je do takrat večina iraške vojske že zapustila.123 Koalicijska armada je izredno
hitro napredovala. V nasprotju s pričakovanji je bila iraška vojska v 48-ih urah že zlomljena,
vrstile so se množične dezertacije in predaje. Resnično katastrofalna situacija na terenu je
prisilila Sadama Huseina, da je 25. februarja ukazal umik in napovedal sprejetje resolucije VS
št. 660. Koalicija je nadaljevala s sovražnostmi in vztrajala, da se Irak zaveže k uresničitvi vseh
dvanajst resolucij VS OZN.124 Iračani so v dveh dneh izgubili kar 26 divizij, ostale so bile v
naglem umiku in še naprej so jih napadale koalicijske zračne sile. Svetovne medije so preplavili
prizori uničenih konvojev iraških vozil na begu in poročila o mnogih iraških žrtvah. Na Busha
so se vrstili vse večji pritiski domače in mednarodne javnosti, da prekine nepotrebno prelivanje
krvi že premaganega sovražnika in ustavi vojno.125 Koalicijske so se hkrati naprezale, da bi še
pred premirjem uničile čim več iraških republikanskih enot in iraški vojski prizadele
nepopravljivo škodo. Irak je nato 27. februarja Varnostnemu svetu sporočil, da se zavezuje k
uresničitvi vseh resolucij. Točno 100 ur po začetku kopenskega napada so se sovražnosti po
ukazu predsednika Busha končale. Kuvajt je bil osvobojen, iraška vojska pa je doživela hud in
ponižujoč poraz. V nasprotju s trditvami ameriškega poveljstva iraška vojska ob prekinitvi
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sovražnosti ni bila popolnoma odrezana od severa Iraka, veliko število iraških vojakov,
materiala in tudi vozil je uspelo priti na varno.126 Resnost situacije in grožnja tlečega upora je
Sadama prisilila k sprejetju formalne iraške kapitulacije, ki je bila podpisana 3. marca v
Safwanu.
3.7. Posledice vojne
Premoč koalicijskih sil je bila skoraj popolna, že od vsega začetka to ni bil boj med
enakovrednima sovražnikoma. Irak, kljub nakopičenemu orožju in ogromni armadi, za katero
so namenjali (pre)velik delež državnih sredstev, se nikakor ni mogel kosati z vojsko svetovne
velesile in drugih razvitih držav zahodnega sveta. Koalicija je od vsega začetka imela premoč
v zraku, kar imelo odločujoč vpliv na potek vojne, s popolno zračno prevlado so skoraj
neovirano izpeljali pettedensko zračno obstreljevanje in prizadejali strašno škodo, še preden so
se začeli kopenski spopadi. Ameriška vojska je bila tehnološko znatno naprednejša. V zalivski
vojni so ZDA uporabile najsodobnejše orožje in tehniko nove generacije, mnogo tega orožja je
bilo prvič preizkušenega v boju. Irak se tudi ni mogel kosati z izredno strateško dovršenim
koalicijskim vojnim načrtom, ki je v polnosti izkoristil sovražnikove pomanjkljivosti in lastne
prednosti.
Koalicijske sile so izgubile skupaj 240 vojakov, 776 je bilo ranjenih. Od teh je bilo smrtnih
žrtev ameriške vojske 148, ranjenih pa 458.127 Glede na prvotna predvidevanja ter v razmerju z
velikostjo vojaške operacije je to izredno nizka številka. Na iraški strani pa je po grobih ocenah
življenje izgubilo med 10.000 in 30.000 vojakov.128 Zaradi hitre ustavitve spopadov po zgolj
100 urah kopenskih spopadov se je velik del iraških sil uspel izogniti uničenju ali zajetju.
Sadam Husein je iraški narod že drugič popeljal v izredno drago in krvavo vojno, v kateri ni
mogel zmagati. Sicer je Sadam še vseeno razglašal veličastno zmago Iraka, česar ni nihče vzel
resno. V njegovih očeh je morda res dosegel zmago – preživel je vojno in ostal na oblasti. Šele
po vojni pa se je režim znašel v res tveganem in nevarnem položaju, Sadamova vladavina je
bila takrat prvič tako resno ogrožena. Bush je že v februarju pozval iraško ljudstvo, naj
prevzame usodo v svoje roke in odstavi Sadama z oblasti. Notranja iraška opozicija je res takoj
zaslutila šibkost režima, ki je bil silovito poražen v bitki za Kuvajt, a so podcenjevali iraške
režimske sile, ki so se uspele reorganizirati in konsolidirati. Na severu in jugu države so po
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končani vojni izbruhnili upori zoper iraški režim. V ZDA in tudi med arabskimi koalicijskimi
partnericami je vladalo prepričanje, da režim tako hudega vojaškega poraza ter hkratnega upora
na severu in jugu državo ne bo mogel prenesti. Na jugu Iraka se je v začetku marca razširil
šiitski upor, ki je bil precej neorganiziran, ponekod spontan, nikjer ni imel trdnega vodstva. 129
Še istega meseca je bil upor zatrt na skrajno surov način, kar je bila ena bolj tragičnih in krvavih
posledic vojne. O številu žrtev se ugiba, da so bile dvakrat višje, kot iraške žrtve med ravnokar
končano vojno – umrlo naj bi več deset tisoč ljudi.130 Podoben scenarij se je odvijal tudi na
severu države. Po zatrtju upora na jugu se je iraška vojska lotila severnih provinc, kmalu so
vladne sile ponovno osvojile izgubljeno ozemlje. V začetku aprila je bila že večina kurdskih
mest na severu pod nadzorom režima. Sadam je v televizijskem nagovoru grozil kurdskim
upornikom, da bodo deležni podobne usode, kot so jo utrpeli tisti, ki so se upirali pred njimi.131
Spomin na operacijo Al-Anfal je bil še svež in v strahu pred ostrimi represalijami je kurdsko
prebivalstvo množično zapuščalo svoje domove in zbežalo. Po zaprtju turške meje je ogromno
število ljudi obtičalo v hribovitih obmejnih področjih. Konec meseca aprila je domove zapustilo
okoli 2 milijona ljudi in grozila je humanitarna katastrofa. Podobe neznosnih pogojev v katerih
so se znašli kurdski begunci so bili predvajane po svetovnih medijih. Tokrat so se ZDA odzvale
in se soočile z iraškim režimom ter mu z grožnjo prepovedale vojaške aktivnosti na severu.
Ameriškega interveniranja v Iraku tako še ni bilo konec, ZDA in njene partnerice so večino
devetdesetih let vzdrževale t.i. no-fly zones na severu Iraka. To so bila omejena območja
zračnega prostora, ki so ga nadzorovale ameriške letalske sile in kjer je veljala prepoved letenja
za iraške zračne sile.
Četudi je Bush pozval k strmoglavljenju režima, ameriške vojaške sile niso pomagale šiitskim
upornikom. ZDA so pričakovale klasičen coup d'etat, v katerem bodo Sadama odstavili visoki
vojaški oficirji ali drugi visoki režimski sodelavci, kar v iraški zgodovini ni bila redkost. Na
množične upore zoper režim pa ZDA niso imele odgovora. Kljub mržnji do Sadama se niso
želele vmešavati v iraške notranje zadeve, kajti bale so se zaplesti v zamotano državljansko
vojno, podobno Vietnamu. Na koncu je prevladala geopolitična logika, da bi ob morebitnem
uspehu šiitskega upora in padcu režima prišlo do političnega vakuma v regiji in ZDA so se bale,
da bi s propadom režima Irak razpadel in bi s tem nastale še večje težave. V primeru
teritorialnega razpada iraške države ali pa šiitskega vzpona na oblast bi na vplivu pridobil
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Ameriška intervencija v kuvajtski krizi je bila zavestno omejena na osvoboditev Kuvajta in
uničenje iraškega vojaškega potenciala. Zaradi politične daljnovidnosti in treznosti ovinka do
Bagdada niso naredili, za ta korak niti niso imeli soglasja v koaliciji, ne konsenza v Varnostnem
svetu.
V luči teh dogodkov je bila 3. aprila sprejeta najobsežnejša resolucija VS o Iraku doslej. V
resoluciji št. 687 je bilo določeno: a) mejni spor med Kuvajtom in Irakom bo rešila medarodna
komisija OZN, ustanovljeno bo demilitarizirano območje; b) Irak mora pod mednarodnim
nadzorom uničiti vso zalogo orožja množičnega uničenja in balističnih raket; c) vračilo
zaseženih kuvajtskih sredstev in visoke vojne odškodnine bodo izplačane iz posebnega fonda,
v katerega se bodo stekali prihodki od prodaje nafte, pod nadzorom OZN.133 Irak je pogoje
postavljene v resoluciji sprejel, prepoved trgovanja se je sprostila, a sankcije glede prepovedi
prodaje nafte so ostale v veljavi, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji o uničenju orožja za
množičnega uničevanje. V začetku maja so se koalicijske sile, ki so bile še od zalivske vojne v
Iraku, umaknile v Kuvajt.
Iraško državo je po vojni pestilo obsežno uničenje, kakršnega med iransko vojno ni bila deležna.
Iraška infrastruktura je bila upostošena, Irak je imel med drugim težave z oteženo dobavo
električne energije, pomanjkanjem pitne vode.134 Na jugu Iraka je bilo upostošenje še večje
zaradi izbruha upora in brutalnega zatrtja, v katerem so bila obsežnega uničenja deležna tudi
šiitska sveta mesta Najaf in Karbala.135 Koalicija po končani zalivski vojni še ni umaknila
sankcij, pogoji za umik le-teh so se razširili na poplačilo dolgov, vojnih reparacij, uničenja
nekonvencionalnega orožja ter delnega mednarodnega nadzora nad iraško prodajo nafte.
Sankcije so posledično obveljale še vrsto let, Irak pa je bil po vojni nujno potreben
rekonstrukcije in obnove. Civilno prebivalstvo je živelo v izredno težkih razmerah, umrljivost
otrok se je strahovito povečala.136 Prvi znaki boljših časov so prišli šele proti koncu desetletja,
Irak je leta 1996 pristal v omejeno prodajo nafte pod pogoji in nadzorom mednarodne skupnosti.
A ostal je mednarodno izoliran in v sovražnih odnosih z ZDA. Konfrontacija z zahodom in
Združenimi narodi je zaznamovala iraško zunanjo politiko prihodnjega desetletja.
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4. Zaključek
Zalivska vojna je bila v očeh večine takratne mednarodne skupnosti upravičena. Dejstvo, da so
se koaliciji pridružile arabske države je zagotavljalo, da vojna ni imela videza zahodne vojaške
ekspedicije v islamskem svetu. Sadam Husein je s serijo brutalnih potez zahodni javnosti še
olajšal sprejetje odločitve za vojno - ponudil je obilo argumentov, ki so opravičevali vojaški
spopad. S svojimi dejanji je sprožal skoraj vsesplošno ogorčenje in obsojanje. Za resolucijo VS,
ki je obsojala iraško aneksijo Kuvajta sta glasovala tudi Jemen in Kuba, takratni nestalni članici
VS, ki sta bili Iraku naklonjeni. V tem konfliktu ni bilo skorajda nikakršne moralne dvoumnosti,
Sadam Husein je bil diktator, ki je v svojem dolgoletnem vladanju večkrat pokazal nagnjenost
k nasilnim rešitvam konfliktov. Režim so bremenile obtožbe genocida nad Kurdi in uporaba
kemičnega orožja nad lastnim prebivalstvom. Po invaziji Kuvajta je sledila še odtujitev od
nekaterih pomembnih sosednjih arabskih držav. Zajetje in grožnje zahodnim talcem so utrdile
negativno podobo na Zahodu. Vsemu naštetemu se je v sklepnih dneh vojne priključilo še
namerno uničevanje okolja, izlivanje nafte v morje, tik pred umikom iraške vojske še zažig
kuvajtskih naftnih vrtin, kar je bilo očitno narejeno iz škodoželjnosti. Po vojni je režim pred
očmi koalicijske vojske s skrajnimi ukrepi in veliko smrtnimi žrtvami zatrl upore v državi.
Nihče ni dvomil v zločinskost Sadama in njegovega režima.
Kljub zločinskosti Sadamovega režima zahodna intervencija ni bila brez napak. V Franciji,
ZDA Nemčiji so donosni posli preglasili pomisleke o genocidnih dejanjih režima v letih 198788. Irak, ki je z visokimi prihodki od nafte želel modernizirati svojo armado, je bil zainteresiran
kupec zahodne visokotehnološke vojaške opreme in orožja.137 Druga sporna točka pa je bila
politika ZDA tik pred iraško invazijo. Ostrejša diplomacija in jasnejša stališča v dneh pred
iraško invazijo avgusta 1990 bi morda lahko preprečila invazijo in posledično tudi zalivsko
vojno. Nekateri avtorji pa so bili kritični do samega izhodišča, s katerega so ZDA reševale
krizo. Zahtevale so povrnitev statusa quo, ne da bi pozornost namenile tudi globljim vzrokom
krize.138 Ampak morda je od atlantske velesile res nerealno pričakovati, da bo poskušala
izkoreniniti vgrajena nasprotja bližnjevzhodne države. V odnosih z diktatorji je bil ameriškozahodni diplomatski odziv morda neprimeren tudi zato, ker ni dopuščal nikakršnega
manevrskega prostora za koncesije Iraku ali pa t.i. face-saving rešitve, torej rešitev, ki bi
ustrezale Sadamu, da se iz konflikta umakne politično čim manj poškodovan.139 V odnosih z
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diktatorjem, kot je bil Sadam, bi morali vedeti, da logika političnega preživetja prevlada nad
nacionalnimi interesi, in da je diktator, stisnjen v kot, zmožen skrajnih dejanj. V ZDA so v
diplomatski ofenzivi po iraški invaziji pogosto omenjali politiko popuščanja iz 30. let 20.
stoletja, s tem so zagovarjali, da se diktatorjem ne sme popuščati, ker to dolgoročno ne vodi v
mir. Iraške oblasti so pogosto tudi očitale, da so bile ZDA selektivne pri striktnem spoštovanju
suverenosti in uveljavljanju mednarodnega prava. V mislih so imeli primere, ko ZDA niso
reagirale na kršenje suverenosti Tibeta in Cipra, predvsem pa na izraelsko zasedbo palestinskih
ozemelj in golanske planote. Razlika med temi primeri in kuvajtsko krizo je, da je Irak napadel
v času otoplitve odnosov in sodelovanja med SZ in ZDA. Regionalni spori niso postali poligon
merjenja moči ene in druge velesile, kjer bi vsaka podpirala svojo stran. ZDA so imele tokrat
proste roke in celo podporo Sovjetske zveze. Druga pomembna razlika od naštetih primerov pa
je v tem, da je šla iraška agresivna politika precej dlje. Invaziji in okupaciji celotne sosednje
države, polnopravne članice ZN je sledila še formalna aneksija, edinstven primer v sodobni
zgodovini.140 Gotovo pa je imela odločujoč vpliv na ameriško odločitev tudi ogrožena dobava
bližnjevzhodne nafte.
Naslednje desetletje so uveljavljene sankcije ostale na mestu, kar je zelo prizadelo iraško civilno
prebivalstvo. Večjega učinka na Sadama in režimske sodelavce pa sankcije niso imele, ti so
ostali izolirani od splošnega trpljenja ostalega prebivalstva. Sadam je ostal trn v peti ameriški
politiki v tej regiji in opomnik na relativni neuspeh ameriške intervencije. Še celo desetletje se
je Irak upiral ZDA in zahodnim zaveznikom ter kljuboval sankcijam in iskal načine, kako jih
zaobiti. V devetdesetih letih so v ameriških (neo)konservativnih krogih vse bolj odmevale
zahteve po strmoglavljenju Sadamovega režima.
Diplomsko nalogo končujem pri koncu prve ameriške vojne v Iraku, ki je dvanajst let kasneje
dobila nadaljevanje. Kjer oče ni opravil dela do konca, se je namenil sin George Bush mlajši
stvari pripeljati do zaključka. Ameriški odmik od mednarodno usklajenih akcij se je zgodil še
za časa Billa Clintona. V dogodkih, ki so vodili do nove iraške vojne leta 2003, je bila novost
predvsem v ameriškem propagiranju za vojno na podlagi dvomljivih in kasneje ovrženih
argumentov, delovanje mimo tesnih evropskih zaveznic ter močno nasprotovanje članicam
varnostnega sveta Združenih narodov. Iraška vojna leta 2003 je pomenila hud udarec za
mednarodnopravno ureditev. Primerjava iraške vojne leta 1991 in 2003 lahko po mojem mnenju
služi kot primer drastično spremenjene svetovne ureditve in vloge, ki so jo v tem svetu privzele

140

Malone, 2006, str. 77.

39

ZDA. V vsakem primeru pa je sporna iraška vojna leta 2003 pomenila velik udarec za legitimeto
in ugled ZDA, ki se štejejo za 'voditeljico svobodnega sveta'.141 ZDA so po koncu hladne vojne
prekoračila omejitve, ki si jih je postavile same. Tudi Thabit Abdullah izpotavlja prav posebno
ironijo, da so ZDA leta 1991 vstopile v vojno zaradi obrambe načela suverenosti, leta 2003 pa
so ga same prekršile.142 Novo stoletje se ni pričelo obetavno.
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