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Amerikanerna gick i en fälla i 
Irak. Gerillakriget som bröt ut 
efter USA:s segerintåg i Bagdad 

i början av april 2003 var väl förberett. 
Det var Saddam Husseins hemliga vapen. 
Verkligen?

Så där har nog i alla fall en del människ-
or frestats att tänka. Mot föreställningen 
att USA blev taktiskt överrumplat i en 
centr-alt genomtänkt operation har det 
dock bl a framhållits att rätta tiden för ett 
terroristutbrott i så fall borde ha varit under 
senvåren och försommaren, när kanske 
endast 30 000 amerikanska soldater skulle 
finnas kvar i stället för att, som nu skedde, 
angreppen riktades mot högst betydande 
styrkor, tre-fyra gånger fler.

Inga belägg har heller framförts för den 
teoretiska möjligheten att Irakdiktaturens 

anhängare faktiskt hade hållits i bered-
skap för ett uppror när den amerikanska 
ockupationen började ta form. Och nu 
kan man ta del av en undersökning som 
tämligen övertygande visar hur illa Sad-
dam Husseins regim var redo att möta 
USA-koalitionens anfall. 

Vad herrar Woods, Lacy och Murray 
redovisar i Saddam’s Delusions bygger på 
dels tidigare otillgängliga skriftliga källor, 
dels intervjuer med alla infångade av det 
dryga femtiotal potentater som fanns i  
George W Bushs ryktbara kortlek. Många 
säger säkert det som de tror att amerikanar-
na vill höra, men att därför helt avvisa det 
samlade undersökningsmaterialet borde 
ställa sig utomordentligt svårt.

Undersökningen visar att Saddam Hus-
sein i åratal efter ”Desert Storm” i januari/

Saddam Husseins villfarelser 

av redaktör Olof Santesson

Kevin Woods, James Lacy, Williamson Murray: Saddam’s Delusions. The View from 
the Inside 1

1  Författarna ingick i en grupp som på uppdrag av U. S. Joint Forces Command våren 2003, efter Irakkriget, 
intervjuade Saddam Husseins medhjälpare och gick igenom allt tillgängligt material från regimen. Delar av 
deras resultat avhemligades, och de viktigaste fynden redovisas här som de framställdes  i Foreign Affairs 
maj/juni 2006.
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februari 1991 fortsatte att ta emot och sätta 
sin lit till optimistiska bedömningar om 
regimens utsikter, uppskattningar som var 
rena påhitten från höga militärer. Enligt 
hans mest framträdande nära medarbetare 
Tariq Aziz var diktatorn mycket säker på 
att USA inte skulle våga anfalla honom på 
marken med stora styrkor. Och om så ändå 
hände, skulle de komma att besegras.

Viktigast för den irakiske ledaren var 
bedömningen att Frankrike och Ryssland 
skulle hindra en invasion. Deras intressen 
skulle sammanfalla med hans strategiska 
mål. Även om en attack inleddes, skulle 
Washington nödgas böja sig för ett inter-
nationellt tryck att stoppa kriget.

Därför satte diktatorn inte oljekällor i 
brand, och inga dammar sprängdes. Han 
trodde sig behöva intakta broar och icke 
översvämmade fält för att efter kriget 

nedkämpa varje revolt, så som fallet hade 
varit efter nederlaget våren 1991. Det här 
var enligt källorna hans uppfattning ännu 
i slutet av mars när de amerikanska styr-
korna närmade sig Bagdad. Alla som skrat-
tade åt ”Bagdad Bob” kunde inte veta att 
diktaturen trodde på den egna propagandan 
och blev dess enda offer.

Saddam Hussein ville inte heller att 
Ryssland, Frankrike och Kina skulle stödja 
krav på eldupphör sedan USA-koalitionens 
inmarsch väl hade börjat. Det skulle, som 
han såg saken, legitimera dess närvaro 
inne i landet.

Läget för den irakiska militären tycks 
ha varit just så uselt som amerikanernas 
underrättelser hade gett vid handen. Tret-
ton år av konfrontationer i luften och 
ackumulerade sanktioner hade satt sina 
spår, liksom trycket från en allt sämre 

Slutet är nära. Motståndsfickor utanför Bagdads flygplats nedkämpas av amerikanska arméförband 
den 9 april 2003. Photo: Courtesy of US Army/Craig Zentkovich
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fungerande statsledning. Det irakiska 
flygvapnet förmådde inte göra en enda 
uppstigning under koalitionens anfall. 
Saddam Hussein hade bestämt att flyget 
inte skulle delta i striderna utan sparas för 
framtida behov. Flygplanen flyttades bort 
från sina operationsbaser och gömdes un-
dan, somliga nedgrävda i sanden.

När det gällde massförstörelsevapen 
ville diktatorn inte överge illusionen om 
hans skrämmande resurser som hade haft 
så stor effekt i arabvärlden. Därmed hade 
han svårt att övertyga FN:s inspektörer 
om det rätta läget: det fanns inga sådana 
vapen. Också när han verkligen ville göra 
det, misslyckades ansträngningarna.

När det började stå klart att de irakiska 
styrkorna led brist på ny utrustning och 
reservdelar tillsatte diktatorn en militärin-
dustriell kommission. Men den excellerade 
i att lämna falskt positiva lägesrapporter. 
Alla gjorde det. Att komma med nedslåen-
de besked uppåt var nämligen livsfarligt.

Intervjuade högre militärer har pekat på 
en rad faktorer som omöjliggjorde varje 
tanke på ett någorlunda effektivt försvar. 
Från Saddam Hussein kom meningslösa 
order. På höga poster satte han in inkom-
petenta släktingar och smilande anhängare. 
För att hans soldater skulle motstå en an-
gripare räckte det enligt hans bedömning 
med att ”andan” var god. 

Diktatorn misstänkte också sitt republi-
kanska garde för komplotter mot honom. 
Vapen som armén hade behövt överfördes 
till folkliga miliser, som Saddam Feday-
een, vilkas huvudsakliga uppgift blev att 
delta i diktaturens terroriserande framfart 

mot den egna befolkningen. Även här 
spred sig korruptionen. Ingen vågade sam-
tidigt misslyckas vid risken av dödsstraff. 
Fedayeen var också de som stred mest be-
slutsamt/fanatiskt mot USA-koalitionen.

Saddam Husseins stora försvarsplan var 
att trupperna skulle skydda Bagdad i kon-
centriska cirklar utanpå varandra. Från den 
yttersta cirkeln skulle de samtidigt dra sig 
tillbaka till nästa cirkel och så nästa etc.

Ordern gavs utan hänsyn till geografin 
eller svårigheterna att genomföra samti-
diga reträtter under starkt flyghot. Bristen 
på tilltron uppifrån hämmade befälhavare, 
de kunde inte flytta ens en brigad utan 
tillstånd. För de amerikanska undersökarna 
berättades hur höga chefer av faran för 
avlyssning höll viktiga möten utomhus. 

Inte heller de sista dagarna av Saddam 
Husseins styre organiserades ett framtida 
gerillakrig. Något sådant framgår i varje 
fall inte av ett enda tillgängligt dokument. 
Ammunition hade transporterats ut, men 
det tycks ha skett för, som diktatorn trodde, 
ett långvarigt krig. Någon nationell plan för 
fortsatt kamp förefaller inte ha existerat. 
Regimen verkade inte vara i stånd till något 
sådant när allt rasade runt omkring den. 

Kring den 6 april, tre dagar före regi-
mens kollaps, tycks Saddam Hussein ha 
insett vad som höll på att ske. Men in i det 
allra sista försökte han flytta förband som 
inte längre fanns. Man kan här knappast 
undgå att tänka på Hitlers febrila order i 
Berlinbunkern till icke längre existerande 
arméer att försvara dödsryckningarnas 
omringade Berlin. 

Först på detta hopplöst sena stadium 
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försökte Saddam Hussein förbereda en 
urban krigföring inne i Bagdad. Staden 
skulle delas i fyra försvarszoner ledda 
av var sin pålitlig Baathpolitiker. Men 
då var amerikanska förband redan inne i 
centrum, stridsvagnarna stod framför hans 
övergivna palats.

Slutet hade kommit – men ingalunda 
som han hade tänkt. Att det sedan skulle 
komma att gå illa för den segrande USA-
koalitionen är en annan och idag allvarli-
gare sak.


