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Ten eerste

T
urkije krijgt met de
steun van het parle-
ment het mandaat om
voor een jaar de inter-
nationaal erkende re-
gering van premier
Fayez el-Serraj in Tripo-
li te steunen tegen het

oprukkende leger van veldmaar-
schalk Khalifa Haftar. 

De Turkse regering gaat hiermee in
tegen de waarschuwing van Navo-
bondgenoten en de Arabische Liga
om zich niet te mengen in het conflict
in Libië. De vrees bestaat alom dat het
de oorlog verder doet escaleren en de
regio zal destabiliseren. Ook zijn er
grote zorgen om de beweegredenen
van Turkije dat vooral geïnteresseerd
zou zijn om economische belangen
in de Middellandse Zee veilig te stel-
len ten koste van aartsrivaal en Navo-
bondgenoot Griekenland. 

Het besluit over militaire inmen-
ging van Turkije in Libië komt op de-
zelfde dag dat Griekenland, Cyprus en
Israël in Athene hun handtekening
zetten onder een belangrijk contract
over de zogeheten Oostelijk Mediter-
rane (EastMed) pijplijn. Door deze
1.900 kilometer lange gaspijplijn wil
Israël vanuit het zogeheten Levia-
than-reservoir, dat in 2010 voor de
kust werd ontdekt, via Cyprus en
Kreta gas oppompen naar het Griekse
vasteland en in een later stadium
naar Italië. De nieuwe gaspijplijn, die

zo’n 6 à 8 miljard euro gaat kosten,
kan voorzien in 10 procent van de Eu-
ropese behoefte, wat de EU een stuk
minder afhankelijk zou maken van
Russisch gas.

Turkije probeert al decennia toe-
gang te krijgen tot de olie-en gasrijke
wateren rondom Cyprus en de
Griekse eilanden in de Egeïsche Zee.
Volgens geologen bevinden zich daar
gasreserves ter waarde van 700 mil-
jard dollar. Afgelopen jaar liep de
spanning met Griekenland en Cyprus
opnieuw op toen Turkije bewapende
boorschepen en drones naar het ge-
bied stuurde. 

De situatie dreigt verder te escale-
ren nadat Turkije vorige maand een-
zijdig een akkoord afsloot met de Li-
bische premier Serraj over de mari-
tieme rechten van Ankara op de Mid-
dellandse Zee. Volgens dit omstreden
akkoord krijgt Turkije toegang tot
olie- en gasrijke wateren bij Kreta,
waarmee de lucratieve Israëlische
pijnlijn de pas wordt afgesneden.
Griekenland en Cyprus hebben woe-
dend gereageerd op het verdrag en de
VN Veiligheidsraad gevraagd zich er-
over te buigen. Griekenland heeft bo-
vendien de Libische ambassadeur uit-
gezet.

Zo veel troepen als nodig

Vanwege de economische belangen
in de Middellandse Zee maar ook in
Libië zelf, waar veel Turkse bouwers

actief zijn, is het voor Turkije van
groot belang de regering van Serraj in
het zadel te houden. Zijn regering
wordt sinds april vorig jaar belegerd
door generaal Haftar, die vanuit het
oosten richting de hoofdstad is opge-
rukt en vorige maand aankondigde
zich op te maken om de stad nu defi-
nitief in te nemen. Haftar heeft nu al
vrijwel heel Libië in handen, met uit-
zondering van het woestijngebied in
het zuiden, waar milities de dienst
uitmaken.

Serraj zou Turkije vorige maand om
militaire steun hebben gevraagd, na-

dat beide landen het verdrag hadden
ondertekend over de nieuwe alom be-
twiste maritieme grenzen. In eerste
instantie zou Turkije vooral militair
adviseurs en gevechtsmaterieel naar
Libië sturen, maar tegen het Turkse
staatspersbureau Anadolu zei de
Turkse vicepresident Fuat Oktay dat
Turkije ‘zo veel troepen‘ zal zenden
‘als nodig is’. Ook zei hij dat Turkije
zijn troepen thuis zal laten als de riva-
liserende regering van Haftar zich te-
rugtrekt. De grootste Turkse opposi-
tiepartij CHP stemde tegen de motie
uit vrees dat Turkije zich in een nieuw

avontuur in de regio stort waarbij
‘nog meer bloed van moslims zal wor-
den vergoten’, zo zei partijvoorzitter
Kemal Kilicdaroglu.

Internationaal wordt met grote
zorgen gekeken naar de inmenging
van Turkije in het wespennest van Li-
bië. Turkije plaatst zich hiermee regel-
recht tegenover Rusland, Egypte en
onder meer de Verenigde Arabische
Emiraten die Haftar steunen. Ook Eu-
ropa is verdeeld als het gaat om de
steun aan Libië, dat sinds de val van
kolonel Khadafi in 2011 in totale chaos
is vervallen. Twee rivaliserende rege-
ringen en talloze milities maken er
sindsdien de dienst uit. 

De Arabische Liga (de organisatie
van 22 Arabische landen) heeft Tur-
kije vorige week gewaarschuwd zich
afzijdig te houden om verdere escala-
tie te voorkomen. ‘Elke unilaterale
stap moet voorkomen worden (...)
vooral interventies die het mogelijk
maken om buitenlandse extremisti-
sche strijders naar andere brandhaar-
den zoals Libië te transporteren.’ Tur-
kije steunt de regering van Serraj al
met wapens ondanks een VN-wapen-
embargo. Ook zou president Erdogan
driehonderd Syrische strijders die
met Turkije optrekken tegen de Koer-
den in Noord-Syrië naar Libië willen
sturen. Aan de andere kant zou Haftar
worden gesteund door huur lingen
uit Soedan en Rusland. 

Carlijne Vos

Turkse missie in Libië om olie en gas
Het Turkse parlement heeft gisteren met een grote meerderheid ingestemd met het regeringsplan troepen
naar Libië te sturen. Turkije doet dit uit economisch belang, maar critici vrezen destabilisatie van de regio.

Op 26 december sprak de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn partij toe over de regeringsplannen om troepen naar Libië te sturen. Foto AP
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