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Turkije trekt ten strijde tegen ISIS, maar
ook andere factoren dan de terreurgroep
spelen mee in deze beslissing. Foto: AP

Turkije’s driedubbele agenda

MILITAIRE MACHT ZAL NIET ALLEEN TEGEN ISIS GEBRUIKT WORDEN

1. ISIS VERJAGEN

2. ASSAD OMVERWERPEN

Turkije trekt ten strijde tegen ISIS, en dat is geen goed nieuws voor Abu Bakr alBaghdadi en zijn jihadisten
troepen. De Turken hebben een machtig leger, ongeëvenaard in het MiddenOosten. Maar: ISIS is niet hun
enige doelwit. Liefst van al willen ze in één moeite door de Syrische president Assad van de kaart vegen én
hun aartsvijanden de Koerden een hak zetten. De driedubbele agenda van Turkije.

Rook stijgt op vanuit het Syrische
grensstadje Kobani. Foto: rtr

Het zelfverklaarde kali
faat wil de landsgrenzen
in het MiddenOosten
uitwissen en hertekenen.
Grenzen die voor Turkije
net heilig zijn. ‘Veilig
heid en stabiliteit: dat
zijn de prioriteiten van
Ankara’, zegt Dirk Roch
tus, Turkijekenner en
professor internationale
politiek aan de KU Leu
ven. De regering Erdo
gan heeft Islamitische

Staat (ISIS) onderschat,
zoveel is duidelijk. Ze
liet betijen, in de hoop
dat de soenniextremis
ten in haar plaats het Sy
rische regime op de
knieën zou krijgen. Tot
groot ongenoegen van de
wereld stroomden langs
de Turkse grens duizen
den jihadisten Syrië in.
En ISISolie het land uit.

Niet langer. Turkije
maakte een bocht van

180 graden en werd het
eerste land dat grond
troepen wil inzetten te
gen ISIS. Omdat het
overspoeld wordt door
vluchtelingen, omdat de
internationale druk te
zwaar werd, en omdat de
heilige landsgrenzen be
dreigd worden. Langs die
grens patrouilleren nu
Turkse tanks. Het is
wachten op de eerste
soldaten in Syrië en Irak.

Dat de Turkse militaire
macht zich nu tegen Al
Baghdadi en de zijnen
keert, wil niet zeggen dat
die andere vijand niet
meer geviseerd wordt.
Integendeel. Voor presi
dent Recep Tayyip Erdo
gan moet de strijd tegen
ISIS gepaard gaan met

‘de onmiddellijke verwij
dering van de adminis
tratie in Damascus’.

Nochtans was het dik
aan tussen Ankara en
Damascus tot voor de Sy
rische opstand. Maar het
‘barbaarse’ optreden van
Bashar alAssad tegen
zijn eigen volk kon er bij

de Turken niet in. Wat
de situatie ook geen goed
deed: Erdogan was bang
dat de protesten en later
de burgeroorlog zijn land
zouden bereiken. Stabili
teit aan de grenzen ging
boven alles. Dus werd
Assad vijand nummer
één.

lijst met terreurgroepen
prijkt.

‘Vast staat dat de Tur
ken een bufferzone wil
len creëren in het noor
den van Syrië’, zegt Dirk
Rochtus. ‘Die buffer
moet ISIS tegenhouden,
maar tegelijk wil men
met Turkse troepenaan
wezigheid de Koerdische
autonomie in het gebied

afremmen.’
Dat gebied, Rojava,

wordt bestuurd door de
PYD, zowat het Syrische
filiaal van de PKK.
Fnuikt Ankara hun auto
nome droom, dan dwars
boomt het meteen de ge
hate PKK. Terwijl het
ISIS vernietigt en Assad
verjaagt. Drie vliegen in
een klap.

JESSE VAN REGENMORTEL

Dé militaire grootmacht
van het MiddenOosten

3. KOERDEN DWARSBOMEN

ISIS is niet
onder de indruk
‘Turkije zal alles doen wat in zijn

macht ligt om te vermijden dat Kobani
valt.’ Die eed zwoer premier Ahmet
Davutoglu nadat het parlement mili
taire operaties in Syrië en Irak goed
keurde. Kobani is de Koerdische stad
aan de grens met Turkije die al ruim
twee weken belegerd wordt door ISIS.

Gisteren leek het terreurleger niet
onder de indruk van de Turkse belofte.
Het naderde de stad tot op een kilome
ter, ondanks luchtaanvallen en hevig
verzet van lokale Koerdische milities.
Het Turkse leger kwam niet opdagen.
Niet toevallig, volgens de Koerden van
Kobani, die niet geloven dat Ankara
hen echt te hulp zal schieten.

In Irak heeft het leger dan weer het
stadje Dhuluiya, ten noorden van Bag
dad, heroverd op ISIS. Een lichtpuntje
voor de Iraakse militairen die het ter
reurleger van Abu Bakr alBaghdadi in
de afgelopen weken steeds dichter bij
de hoofdstad zagen komen. (jvr)

Turkije is de sterkste jongen in het
MiddenOosten. Het heeft het op zeven
na machtigste leger ter wereld. Ter
vergelijking: de andere grootmachten
in de regio, Iran en SaudiArabië, staan
op 22 en 25 in de ranglijst van sterke
legers. België staat op 34.

€

Militairen in actieve dienst:

410.500
Tanks:

3.657
Vliegtuigen:

989
Onderzeeërs:

14
Budget:

14 miljard euro

ISIS wordt niet expli
ciet genoemd in de reso
lutie die het Turkse leger
de toestemming geeft om
in te grijpen in Syrië en
Irak. De tekst heeft het
over het bestrijden van
‘terroristische organisa
ties’. En dat kan net zo
goed gaan over de Koer
dische rebellenbeweging
PKK, die op de Turkse


