Turkije breidt haar macht steeds verder uit (video)
Woensdag, 11 december 2019 09:02

Als er één ding van toepassing lijkt op de Turkse president Erdogan, dan is het dat hij maling
heeft aan alles en doet wat hij wil.
Zo heeft hij nu een overeenkomst gesloten met de overheid in Libië, waardoor Turkije nu claimt
het grootste deel van de Middellandse Zee in handen te hebben.

Nadat het Westen op de haar gebruikelijke manier "democratie" had gebracht naar Libië wat tot
dat moment een stabiel en welvarend land was geweest, is het daar tot op de dag van vandaag
één en al strijd.

We hebben nu in Libië de door de VN erkende regering van premier Fayez al-Sarraj in Tripoli
en aan de andere kant wat ze noemen "de krijgsheer" Khalifa Haftar.
We hebben eerder uitgebreid geschreven over Haftar en zijn achtergrond. Officieel steunt
Washington de regering in Tripoli, maar in werkelijkheid steunen ze CIA agent Haftar. Dezelfde
generaal Haftar die namens de CIA voor een deel verantwoordelijk is voor de val van Gaddafi.
Niet alleen wordt hij gesteund door Amerika, maar ook Israël, Saoedi Arabië en Egypte.
De val van de regering in Tripoli leek dan ook een kwestie van tijd, maar nu komt plotsklaps de
Turkse president Erdogan ten tonele.
Turkije heeft een overeenkomst getekend met de regering in Tripoli, waarbij Turkije het recht
heeft gekregen om troepen in het land te stationeren als de overheid in Tripoli daarom vraagt.
"Wanneer er daadwerkelijk een dergelijk verzoek zal komen, dan bepaalt Turkije zelf over wat
voor soort acties het daar zal gaan voeren", zo verklaarde Erdogan enkele dagen geleden in
een interview. "Wij zullen aan niemand hiervoor toestemming vragen", zo benadrukte hij verder.
Dat betekent dat Turkse troepen eventueel tegenover de troepen van Haftar komen te staan,
waardoor een zeer merkwaardige situatie ontstaat om het maar even zacht uit te drukken.
Formeel is er een VN wapenembargo tegen Libië van kracht, maar uiteraard wordt dat volledig
omzeild door partijen (Israël onder andere) en zegt Erdogan nu dat doordat hij een
overeenkomst heeft getekend met de door de VN erkende overheid in Tripoli, hij niet het
wapenembargo omzeilt als Turkije besluit troepen en wapens in het land te stationeren.
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Nadat de overeenkomst met Libië werd gesloten, presenteerde Turkije een nieuwe kaart
waarop zij aangeven recht te hebben op de helft van de oostelijke Middellandse Zee.
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