
 In cautarea armelor irakiene pierdute
Inalti oficiali din Cabinetul britanic au renuntat la parerea ca vor fi gasite arme de distrugere in masa in
Irak. Potrivit redactorului BBC Andrew Marr,  "surse politice foarte importante"  de la Whitehall au
eliminat, practic, posibilitatea gasirii asa-ziselor arme de distrugere in masa irakiene. Acestia sunt insa de
parere ca au existat armele de distrugere in masa, dar regimul Saddam Hussein le-a distrus sau le-a ascuns
inainte de declansarea razboiului. Andrew Marr a subliniat ca Guvernul britanic este convins ca  "dovada
existentei armelor va aparea dupa ce vor fi intervievati oamenii de stiinta si vor fi examinate
documentele" , insa  "in acest moment, se pregatesc pentru posibilitatea ca aceste dovezi sa nu apara
deloc" . Fostul ministru britanic de Externe Robin Cook, care a demisionat din functia de lider al Camerei
Comunelor inainte de inceperea razboiului din Irak, a declarat ca aceste dezvaluiri reprezinta o  "evolutie
dramatica" , de vreme ce  "Parlamentul a votat in favoarea razboiului deoarece i se spusese ca Saddam
poseda arme de distrugere in masa" . Cook a tinut sa aminteasca faptul ca  "premierul a declarat inainte de
razboi ca armele reprezinta o amenintare reala si actuala, fie pentru ca Saddam le-ar putea folosi fie
pentru ca le-ar putea inmana gruparilor teroriste"  si ca ar fi fost mult mai bine daca inspectorilor
Natiunilor Unite li s-ar fi acordat mai mult timp pentru a-si duce la bun sfarsit misiunea, in loc de a
declansa razboiul. Institutia din Downing Street declarase, inainte de dezvaluirile BBC, ca premierul isi
mentine afirmatiile facute in Camera, marti, anume ca este convins ca dovezile existentei programului de
inarmare irakiana vor fi gasite. Cu toate acestea, observatorii au remarcat limbajul ales cu grija al
liderului britanic, care s-a referit la programul de dezvoltare al armelor si nu la arme in sine.
Evenimentele s-au precipitat oarecum in chestiunea existentei armelor irakiene de distrugere in masa,
dupa ce Secretarul american al Apararii, Donald Rumsfeld, a admis ca Statele Unite nu aveau informatii
noi referitoare la armele de distrugere in masa ale regimului de la Bagdad, inainte de a declansa razboiul.
Rumsfeld a declarat in cadrul unei audieri in Congres, ca Statele Unite si aliatii lor nu au atacat Irakul ca
urmare a strangerii de noi informatii privind armamentul acestei tari, ci a evaluarii informatiilor existente
printr-o prisma noua. Rumsfeld a afirmat ca Administratia Bush a pornit razboiul pentru ca in opinia sa,
dupa atentatul din 11 septembrie, vulnerabilitatea fata de armele de distrugere in masa a crescut, fiind de
parere ca, in cele din urma, vor fi descoperite dovezi ale existentei acestor arme.
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