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De grillige ontwikkelingen in het Midden-Oosten zijn potentieel gevaarlijk tot ver buiten 
de regio. Dit katern biedt context bij de actualiteit ter plekke. Mondiale en regionale 
geopolitieke belangen zijn in het Midden-Oosten nauw met elkaar verweven. Als derde 
factor spelen er territoriaal begrensder, maar hardnekkige conflicten.  

Mondiaal 

Eerst mondiale aspecten. Vanaf de jaren negentig traden de Verenigde Staten als enige 
superpower op in het Midden-Oosten en zetten er met wisselende bondgenoten 
herhaaldelijk hun krijgsmacht in. Intussen is Rusland al een aantal jaar terug op het toneel. 
De actuele situatie heeft wat weg van de Koude Oorlog. Ook toen hadden de Verenigde 
Staten en de Sovjetunie zich geschaard achter opponerende regionale protégés. Ze leverden 
wapens aan hun beschermelingen. Die laatsten bewaakten vooral hun eigenbelang en 
zorgden zo in Moskou en Washington soms voor verrassingen. Amerika en Rusland 
probeerden echter te voorkomen dat ze door agressie van regionale pupillen rechtstreeks 
slaags zouden raken. De situatie nu lijkt gevaarlijker dan toen: Amerikaanse en Russische 
troepen zijn nu immers zelf, letterlijk op schootsafstand, aanwezig in Syrië, waar hun 
oogmerken weliswaar deels samenvallen (contraterrorisme), maar deels ook botsen (de 
toekomst van het Syrische bewind, de regionale rol van Iran).  

Terwijl Rusland ernaar streeft een rol als mondiale mogendheid te herwinnen, proberen de 
Verenigde Staten hun doorgeschoten militaire betrokkenheid in het Midden-Oosten te 
reduceren. Dat moeizame proces begon aan het einde van het presidentschap van George 
W. Bush. De opkomst van ISIS in Irak en Syrië dwong Barack Obama militair betrokken te 
blijven. Het is voorstelbaar dat ook Donald Trump zal moeten blijven. Hij claimt (slechts 
deels terecht) de overwinning op ISIS en wil de Amerikaanse militaire aanwezigheid daarom 
afbouwen. Regionale ‘verrassingen’, zoals schermutselingen tussen Iran en Israël (of Saoedi-
Arabië), kunnen dat echter nog bemoeilijken. Het valt ook te betwijfelen of jihadistische 
groeperingen in Syrië en Irak het hoofd in de schoot hebben gelegd. Overigens kan ook 
Rusland met de schaduwzijden van interventie in dit troebele deel van de wereld te maken 
krijgen. Het merkt inmiddels al hoe moeilijk het is om als diplomatieke regisseur Syrische 
kemphanen tot onderhandelen te bewegen. 

Regionaal 

De belangrijkste ontwikkelingen in de regionale geopolitiek komen voort uit de opkomst van 
Iran en de verjonging van het Saoedische regime. Iran heeft zijn invloedsfeer op het 
Arabische Schiereiland kunnen uitbreiden dankzij de bestuurlijke implosie van Irak, waar 
Teheran Iraakse sjiieten aan zich kon verplichten. De Syrische burgeroorlog verschafte 
Teheran vervolgens de kans Bashar al-Assad te hulp te schieten en in ruil daarvoor militaire 
faciliteiten in Syrië te verkrijgen. Irans opmars vervult de conservatieve Arabische Golfstaten 
en Israël met zulke zorg dat deze onwaarschijnlijke partners elkaar inmiddels opzoeken om 



de gemeenschappelijke vijand het hoofd te bieden. De jeugdige nieuwe leider van Saoedi-
Arabië, Mohammed bin Salman, speelt een centrale rol. Hij zet de Saoedische krijgsmacht 
veel agressiever in dan zijn behoedzame bejaarde voorgangers, voorlopig vooral in de 
oorlog tegen Irans sjiitische bondgenoten in Jemen. Hij wisselt met Israël militaire 
inlichtingen over Iran uit. Hij wil ook samenwerking met Israël omdat hij de Saoedische 
economie wil diversifiëren nu de rol van olie als bron van inkomsten over haar hoogtepunt 
heen is. Israël haakt al zeventig jaar naar formele erkenning door de Arabische wereld, en 
lijkt nu dichter bij dat doel dan ooit tevoren. 

De Saoedisch-Israëlische toenadering is het belangrijkste element in de meest recente fase 
van onderhandelingen over het Palestijnse vraagstuk. Het Amerikaanse 
onderhandelingsteam heeft mede hierdoor een (kleine) kans. De Palestijnen moeten zich 
dan wel realiseren dat hun zaak regionaal noch mondiaal geopolitiek gewicht in de schaal 
legt. Ze zullen de actuele opties onrechtvaardig en onverteerbaar vinden, maar het zou wel 
eens hun laatste kans kunnen zijn om nog iets van een eigen staat te redden. 

Als Koerdische leiders in Irak en Syrië vanwege hun hulp aan de Amerikanen in de strijd 
tegen ISIS rekenen op Amerikaanse steun bij hun onafhankelijkheidsstreven, zullen zij 
teleurgesteld worden. Washington wil er niet nog een conflict bij. Hierbij zijn de Turks-
Amerikaanse relatie en de relaties binnen de NAVO van doorslaggevend belang. Als de 
Verenigde Staten moeten kiezen tussen Turken of Koerden, zullen de laatsten aan het 
kortste eind trekken. 

Tot slot de Iran-deal. Israël, de Golfstaten en de regering-Trump zijn eensgezind in hun 
kritiek op de onder president Obama in nauwe samenwerking met de Europese Unie tot 
stand gekomen overeenkomst die Iran van de vervaardiging van kernwapens moet 
afhouden. Washington overweegt een streep door de Iran-deal te halen. Dat zou de toch al 
stroeve relatie tussen de trans-Atlantische bondgenoten verder onder druk zetten.  

Van mondiaal naar lokaal 

Ruud van Dijk gaat met zijn analyse in dit katern van Atlantisch Perspectief nader in op de 
kwalijke kanten van westers interventionisme in de regio. Vervolgens analyseren Patrick van 
der Heiden en Alex Krijger de belangrijkste regionale machtsstrijd in het Midden-Oosten: die 
tussen Saoedi-Arabië en Iran. 

In een case-study beschrijft Bareez Majid het onafhankelijkheidsstreven van de Koerden en 
de aanstaande verkiezingen in de Koerdisch Autonome Regio. In het kader van haar 
promotieonderzoek verricht zij momenteel veldwerk in Irak. Hoe gaan de Koerden om met 
het Saddam-verleden? 

Peyman Jafari gaat daarna in op de relatie tussen Iran en de VS. Hij stelt daarbij de 
continuïteit van die relatie en, meer in het algemeen, Amerikaanse inmenging in het 
Midden-Oosten aan de orde. 

Tot slot schrijft ondergetekende over de onderhandelingen in het Palestijnse vraagstuk. Hoe 
sterk staan de verschillende partijen, en wat zijn hun belangen? Kan Trump de ‘deal van de 
eeuw’ sluiten?  
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