
Onbedoelde gevolgen 
van de liquidatie van 
generaal Soleimani

De liquidatie van de Iraanse generaal Qasem Soleimani en de Iraakse militieleider Abu Mahdi al-Muhandis, begin 
januari 2020, was een even impulsieve als risicovolle actie van de Amerikaanse president Trump. Het triomfalisme in 
Washington na de geslaagde moordactie – op Iraaks grondgebied – werd al spoedig overschaduwd door een reeks van 
ongewilde gevolgen. Het zijn er zeven in totaal, inclusief een cadeautje voor de Russische president Poetin.

Cadeautje voor Vladimir Poetin

OPINIE

De kans op het uitbreken van een serieus militair conflict 
in de Perzische Golf was al een tijdje aanwezig. Het spreekt 
voor zich dat door de oplopende spanningen als gevolg 
van de moordaanslag het risico op oorlog sindsdien alleen 
maar groter is. Niet dat betrokken partijen daar per se op 
aan zouden sturen – verre van dat – maar incidenten door 
miscommunicatie of miscalculatie zullen talrijker zijn dan 
voorheen. Dat is een eerste voortvloeisel van de dubbele 
moord; de wereld is er niet veiliger op geworden.
Het definitieve einde van het nucleaire akkoord met Iran, 
dat toch al aan een uiterst dun draadje hing, lijkt opnieuw 
een stuk dichterbij gekomen. Niemand is erbij gebaat als 
Teheran zou besluiten om zich helemaal niets meer aan 
te trekken van de gemaakte afspraken en eventueel zelfs 
uit het Non-Proliferatieverdrag (NPV) zou stappen. Dat 
zou elke vorm van controle op Irans nucleaire activiteiten 
onmogelijk maken. Het is niet al te gewaagd om te ver-
onderstellen dat Israël in zo’n situatie het heft in eigen 
hand neemt en een ‘preventieve’ militaire actie uitvoert op 
Iraans grondgebied. De reactie daarop van Iran laat zich 
raden. Dat is een tweede onvoorziene consequentie van 
Soleimanis liquidatie. 

AMERIKAANSE SOLDATEN UIT IRAK?
Een derde gevolg betreft de positie van de Amerikaanse 
troepen in Irak. Het is op het moment van schrijven nog 
niet duidelijk hoe de Iraakse regering de motie van het 
parlement gaat uitvoeren, die moet leiden tot vertrek van 
Amerikaanse troepen uit het land. Er zijn meerdere formu-
les denkbaar – van gedeeltelijke of geleidelijke, tot volledi-
ge terugtrekking –maar één ding is duidelijk: zolang ze op 
Iraaks grondgebied verblijven, lopen Amerikaanse solda-
ten grote risico’s. Dat was natuurlijk niet de bedoeling van 
Trumps initiatief. Overigens is de Iraakse reactie eerder 
ingegeven door de schending van de Iraakse soevereiniteit 
en de moord op Abu Mahdi al-Muhandis, een prominente 
militieleider, dan door de actie tegen Soleimani.

Als we even bij Irak blijven, dan zien we een vierde ge-
volg: het feit dat niet iedereen blij zou zijn met het vertrek 
van de Amerikanen. Zeker soennieten zouden zoiets met 
lede ogen aanzien. Mocht het zover komen, dan is het te 
verwachten dat Irak opnieuw een periode van instabiliteit 
ingaat, inclusief sektarische en etnische strijd. Een eer-
ste slachtoffer van zo’n nieuwe eruptie van geweld is de 
protestbeweging van voornamelijk Iraakse jongeren, die re-
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centelijk is opgestaan en zich tegen de zittende regerende 
kliek keert. Zo goed als zeker verdwijnt hun protest dan 
naar de achtergrond.

Een vijfde gevolg is dat het in zo’n situatie van groeiende 
onrust en geweld voor de hand ligt dat radicale, jihadisti-
sche groeperingen van diverse snit opnieuw van zich doen 
spreken. Het is al langer bekend dat IS (en al-Qaeda) zich 
ondergronds aan het hergroeperen zijn. Ze wachten op een 
geschikt moment om zich ook weer bovengronds – meer 
dan nu met sporadische aanslagen – te manifesteren. Vol-
gens sommige bronnen maken zich zo’n 14.000-18.000 
strijders weer op voor de strijd. Niet alleen Amerikaanse 
soldaten – als ze er nog zouden zijn – vormen dan een 
doelwit, maar ook Amerikaanse burgers (naast andere on-
gelovigen en ‘afvalligen’, zoals sjiieten).

Daarmee zijn we er nog niet. Een zesde uitvloeisel van 
de onbezonnen actie van president Trump heeft tot gro-
te bezorgdheid bij zijn Arabische bondgenoten in de Per-
zische-Golfregio geleid. Zij beseffen maar al te goed dat 
juist zij het eerste doelwit zullen zijn van eventuele Iraanse 
vergeldingsmaatregelen. Zoals de aanval op de Saoedi-

sche olieinstallaties in september 2019 liet zien, kan men 
zich daartegen niet wapenen (en Trump heeft daar geen 
zin in). Niet voor niets roepen de Golfstaten dan ook op 
tot ‘kalmte’. 

POETIN PROFITEERT
En tot slot, de zevende factor, is het groeiende prestige van 
Rusland. Zonder daar veel voor te hoeven doen, is de rol 
van dat land in het Midden-Oosten er alleen maar groter op 
geworden. Het antiamerikanisme heeft na de moord op So-
leimani en al-Muhandis een flinke impuls gekregen. Zoals 
communicerende vaten werken, profiteert Rusland daar-
van. Steeds weer slagen de Russen erin om met minima-
le middelen een maximaal resultaat te boeken. President 
Poetin is daar een meester in, niet alleen in de Golfregio, 
maar ook elders, zoals in Libië. 

Het kan overigens geen kwaad om erop te wijzen dat Rus-
land al eeuwenlang banden met het Midden-Oosten onder-
houdt. Die geopolitieke belangen (tijdenlang ook religieuze 
belangen waar het ging om de bescherming van orthodoxe 
christenen) gaan zelfs terug naar de achttiende en negen-
tiende eeuw. Na het einde van het koloniale tijdperk werd 

Tijdens de begrafenisrituelen in de Iraakse stad Najaf houdt iemand een foto omhoog van de Iraanse generaal Qasem Soleimani en de Iraakse militieleider 
Abu Mahdi al-Muhandis. Ze vonden samen de dood bij een Amerikaanse aanval in Irak (foto: Sajjad Harsh/Shutterstock.com)

Atlantisch perspectief   5

Paul Aarts



de Sovjet-Unie een belangrijke wapenleverancier aan diver-
se Arabische landen. 

Door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was er in de jaren 
‘90 geruime tijd nauwelijks tot geen bemoeienis met het 
Midden-Oosten. De Russen waren te druk in eigen huis. 
Toen daar de boel weer enigszins op orde was en zich op 
een gegeven moment de gelegenheid voordeed om op-
nieuw voet aan de grond te krijgen, greep men die met 
beide handen aan. Syrië bood zo’n kans. In de loop van 
2015 liep president Bashar al-Assad op zijn laatste benen 
en kreeg zijn Russische collega de kans om hem de hel-
pende hand te bieden. 

Met een minimale hoeveelheid manschappen op de grond, 
en dus een minimale kans op slachtoffers onder dat perso-
neel, zette Poetin een brute luchtcampagne op. Onder de 
Syrische burgers viel juist een gruwelijk aantal slachtoffers. 
Een paar jaar later, ook na langdurige en intensieve inmen-
ging door Iran en sjiitische milities, was het resultaat duide-
lijk: Bashar al-Assad kon zijn troon behouden. Op het mo-
ment van schrijven gaan de bombardementen in Noord-Syrië 
onverminderd door om de laatste resten Syrisch grondge-
bied onder het gezag van Damascus te brengen.

Door dit soort optredens heeft Rusland zich ontwikkeld tot 
een power broker van betekenis. Met tal van landen zijn in-
middels goede tot zeer goede betrekkingen aangeknoopt. 
Syrië spreekt voor zich, maar ook in de meeste Arabische 
Golfstaten is Poetin een graag geziene gast. Juist door  
‘Syrië’ – hoe cru dan ook – heeft hij laten zien een betrouw-
bare bondgenoot te kunnen zijn. Anders dan de Verenigde 
Staten, die bijvoorbeeld de Egyptische president Moebarak 
na dertig jaar nauw bondgenootschap ‘onder de bus’ had-
den gegooid, hield hij zich wel aan gemaakte afspraken. 

Net zo belangrijk is de voorliefde van Moskou voor de sta-
tus quo. Die houding wijkt vooral af van eerdere Amerikaan-
se presidenten. Die hadden er nogal eens een handje van 
aan – al dan niet oprechte – democracy promotion te willen 
doen. Rusland houdt zich daar verre van (en de huidige 
Amerikaanse president eveneens). Zo’n houding valt uiter-
aard uitstekend bij de zittende autocraten in de Arabische 
wereld.

De relaties met Iran hebben een meer ambigu karakter. 
In Syrië trekken beide partijen natuurlijk grotendeels sa-
men op om het gezag van Assad overeind te houden, maar 
verder dan dat gaat hun gezamenlijk belang niet. Gezien 
Ruslands opvallend goede relatie met Israël is Moskou er 
alles aan gelegen om de bewegingsruimte van Iran op Sy-
risch grondgebied tot een minimum te beperken – tot groot 
chagrijn van de Iraniërs. Niet dat deze, zoals men zo vaak 
beweert, Syrië als een uitvalsbasis voor een directe aanval 

op Israël willen gebruiken. De Iraanse aanwezigheid aldaar 
is in de ogen van Teheran legitiem, omdat het op verzoek is 
van de regering in Damascus. Bovenal ziet het de aanwe-
zigheid in Syrië als drukmiddel op Israël. De Joodse staat 
ziet het Iraanse regime liever vandaag dan morgen verdwij-
nen en laat het niet na om die wens uit te spreken.

Rusland heeft dus, zonder al te veel inspanning, duide-
lijk geprofiteerd van Amerikaanse misstappen in het Mid-
den-Oosten – met de liquidatie van Soleimani als laatste in 
de rij. Het land is weliswaar een economische dwerg verge-
leken met de Verenigde Staten of China (en menig andere 
westerse economie), het is en blijft een belangrijke actor 
op het wereldtoneel, niet in de laatste plaats ook vanwege 
zijn permanente lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad. 
Het speelt die rol met verve, met minimale inzet van blood 
and treasure.
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Wilt u reageren?
Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.
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