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Atak rakietowy na ambasadę USA w Bagdadzie 

Opracował: Tomasz Płuciennik1, 28.12.2020 

Wieczorem 20 grudnia 2020 r. miał miejsce atak rakietowy na ambasadę Stanów 

Zjednoczonych w Bagdadzie, stolicy Iraku. Pociski uderzyły w silnie ufortyfikowaną Zieloną 

Strefę, blisko dzielnicy mieszkalnej Qadisiya2. Źródła irackie podają, że „wyjęta spod prawa 

grupa” wystrzeliła osiem rakiet z obozu al-Rasheed w południowym Bagdadzie. Według Joyce 

Karam, korespondentki „The National”, były to pociski Katiusza i pociski moździerzowe3. 

Eksplozja uszkodziła część budynku mieszkalnego, niektóre samochody oraz punkt kontrolny, 

raniąc jednego irackiego ochroniarza. Ambasada USA wydała oświadczenie, w którym 

potwierdziła, że w celu odparcia ataku został aktywowany system obrony C-RAM4. 
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Stany Zjednoczone zainstalowały go w połowie 2020 r., aby zapobiegać tego typu 

atakom. W oświadczeniu został umieszczony również apel do irackich przywódców 

politycznych, aby podjąć wszelkie działania, by zapobiec takim atakom, a sprawców pociągnąć 

do odpowiedzialności. Rzecznik republiki Iraku oświadczył, że ostrzelanie Zielonej Strefy to 

http://www.securityinpractice.eu/
https://www.istockphoto.com/pl/portfolio/panida?mediatype=photography


 

www.securityinpractice.eu 
 

bezdyskusyjnie atak terrorystyczny, który jest zagrożeniem dla mienia i życia niewinnych 

osób5.  

Wydarzenie to skomentował na swoim Twitterze Donald Trump. Nazwał Iran 

bezpośrednim sprawcą ataku oraz zagroził reakcją wojskową w przypadku śmierci choćby 

jednego Amerykanina. Odpowiedzi udzielił mu Mohammad Javad Zarif, minister spraw 

zagranicznych Iranu. Skrytykował on oskarżenia ze strony USA, nazywając je 

bezpodstawnymi oraz sfałszowanymi6. 

Atak rakietowy w Bagdadzie jest uznawany jako bezpośredni odwet Iranu za zabicie 

Ghasema Solejmaniego, najwyższego generała irańskiego, dowódcę Korpusu Strażników 

Rewolucji Islamskiej (IRGC). Zginął on 3 stycznia 2020 r. na lotnisku w Bagdadzie w wyniku 

przeprowadzonego nalotu sił amerykańskich. Ostateczną decyzję o przeprowadzeniu 

bombardowania podjął Donald Trump, określając generała Soleimaniego bezpośrednią 

przyczyną śmierci milionów ludzi. Poczynione kroki wywołały jeszcze większe napięcie 

między USA i Iranem. Ajatollah Ali Chamenei, przywódca Iranu, oświadczył, że „przestępców 

czeka surowa zemsta”, zarządzając trzydniową żałobę narodową7. Do IRGC należał również 

zabity niedawno naukowiec nuklearny Mohsen Fakhrizadeh. O zamach z 27 listopada 2020 r. 

Iran podejrzewa Izrael i Stany Zjednoczone. W związku z zabiciem Fakhrizadeha prezydent 

Iranu zagroził podjęciem odpowiednich kroków odwetowych8. 

Stany Zjednoczone w obawie przed odwetem Iranu już na początku grudnia wycofały 

część personelu ze swojej ambasady w Bagdadzie. Decyzja ta została podjęta 1 grudnia na 

posiedzeniu Komitetu Koordynacji Polityki Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. Według 

planu do połowy stycznia 2021 r. z ambasady ma zostać wycofanych 500 żołnierzy9.  

Na początku września 2020 r. Waszyngton zagroził władzom Iraku, że ambasada 

Stanów Zjednoczonych zostanie zamknięta, jeśli iracki rząd nie podejmie żadnych działań, aby 

zakończyć ataki. Mimo że ugrupowania zbrojne w październiku podpisały rozejm, w którym 

zgodziły się zaprzestać ataki na amerykańską ambasadę, był to już trzeci taki atak w ostatnich 

miesiącach. Pierwszy atak na ambasadę amerykańską miał miejsce 17 listopada, z kolei 10 

grudnia przy pomocy IED10 został zaatakowany amerykański konwój logistyczny. Oskarżony 

o atak Kataib Hezbollah oświadczył, że na ten moment atakowanie ambasady USA jest 

zawieszone. Dodatkowo potępił użycie przez Amerykanów systemu obronnego C-RAM11.  

http://www.securityinpractice.eu/


 

www.securityinpractice.eu 
 

  

 
1 Materiał opracowany wspólnie ze studentami kierunku Analityka Bezpieczeństwa Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. 
2 A. Najim, Rockets fired at Baghdad Green Zone in 'terrorist act,' Iraq says, „CNN”, 21.12.2020, 

https://edition.cnn.com/2020/12/20/middleeast/iraq-baghdad-green-zone-attack/index.html, 21.12.2020. 
3 J. Karam, „Twitter”, 20.12.2020, https://twitter.com/Joyce_Karam/status/1340718614589173761, 21.12.2020. 
4 The Counter-Rocket, Artillery, Mortar (C-RAM) – inaczej przeciwrakietowy, artyleryjski i moździerzowy 

zestaw używany do wykrywania i niszczenia nadlatujących rakiet, pocisków artyleryjskich i moździerzy w 

powietrzu, zanim uderzą w cele naziemne. C-RAM wykorzystuje odłamkowo-zapalającą amunicję HEIT-SD 

kalibru 20 mm. Pociski wybuchają przy zderzeniu z celem lub przy wypaleniu znacznika, co zmniejsza ryzyko 

dodatkowych obrażeń od pocisków, które ewentualnie nie trafią w pierwotny cel; „Wikipedia”, 31.10.2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Counter_rocket,_artillery,_and_mortar, 21.12.2020. 
5 Eight rockets target US embassy in Baghdad: Iraq army, „Al Jazeera”, 20.12.2020, 

https://www.aljazeera.com/news/2020/12/20/iraqi-army-8-rockets-target-us-embassy-in-baghdad, 21.12.2020. 
6 Trump warns Iran after rocket attack on US embassy in Baghdad, „Al Jazeera”, 24.12.2020, 

https://www.aljazeera.com/news/2020/12/24/trump-threatens-iran-over-rocket-attack-on-us-embassy-in-

baghdad, 30.12.2020. 
7 Qasem Soleimani: US kills top Iranian general in Baghdad air strike, „BBC”, 3.01.2020, 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50979463, 21.12.2020. 
8 M. Daventry, Iran vows to retaliate over top nuclear scientist Mohsen Fakhrizade's killing, „Euronews”, 

28.11.2020, https://www.euronews.com/2020/11/27/iran-accuses-israel-of-orchestrating-top-nuclear-scientist-s-

killing, 21.12.2020. 
9 K. Atwood, US temporarily withdrawing embassy personnel from Baghdad amid tensions with Iran, „CNN”, 

2.12.2020, https://edition.cnn.com/2020/12/02/politics/us-embassy-baghdad-withdrawals-soleimani-anniversary/, 

21.12.2020. 
10 Improvised Explosive Device (IED) – improwizowany ładunek wybuchowy, „Wikipedia”, 5.06.2019, 

https://pl.wiktionary.org/wiki/IED, 30.12.2020. 
11 Eight rockets target US embassy in Baghdad: Iraq army, „Al Jazeera”, 20.12.2020, 

https://www.aljazeera.com/news/2020/12/20/iraqi-army-8-rockets-target-us-embassy-in-baghdad, 21.12.2020. 

http://www.securityinpractice.eu/
https://edition.cnn.com/2020/12/20/middleeast/iraq-baghdad-green-zone-attack/index.html
https://twitter.com/Joyce_Karam/status/1340718614589173761
https://en.wikipedia.org/wiki/Counter_rocket,_artillery,_and_mortar
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/20/iraqi-army-8-rockets-target-us-embassy-in-baghdad
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/24/trump-threatens-iran-over-rocket-attack-on-us-embassy-in-baghdad
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/24/trump-threatens-iran-over-rocket-attack-on-us-embassy-in-baghdad
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50979463
https://www.euronews.com/2020/11/27/iran-accuses-israel-of-orchestrating-top-nuclear-scientist-s-killing
https://www.euronews.com/2020/11/27/iran-accuses-israel-of-orchestrating-top-nuclear-scientist-s-killing
https://edition.cnn.com/2020/12/02/politics/us-embassy-baghdad-withdrawals-soleimani-anniversary/
https://pl.wiktionary.org/wiki/IED
https://www.aljazeera.com/news/2020/12/20/iraqi-army-8-rockets-target-us-embassy-in-baghdad

