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Irak/Syrië. Complete mislukking van
strategie van het VS-imperialisme
Miljoenen mensen i n Irak en Syrië
blijven gebukt gaan onder de vreselijke naschokken van de door de VS
geleide inval in Irak in 2003. Zoals
verwacht kon worden, leidde de
bezetting tot een destabilisering vna
de volledige regio. Het zorgde voor
een nooit geziene sectaire verdeeldheid waarop tal van reactionaire
gewelddadige krachten, zoals Islamitische Staat (IS), konden groeien.
Een dossier door Serge Jordan
van het CWI.

Een jaar nadat de zelfverklaarde ‘Islamitische Staat van Irak
en Syrië’ (ISIS) Mosoel veroverde en een ‘kalifaat’ uitriep,
controleert de groep nu zowat de helft van Syrië en een derde
van Irak. Dat is een groter gebied dan ooit tevoren. De erfenis
van het imperialisme - met decennia van verdeel-en-heerspolitiek, machtstrijd, plundering van grondstoffen, steun aan brutale
dictaturen, geflirt met jihadistische krachten en bloedige militaire
interventies – laat beide landen in puin achter. De snelle sectaire
opdeling kan daarop voortgaan.
Bestaande natiestaten als creaties van het kolonialisme worden
ondermijnd. De kaart van het Midden-Oosten wordt met bloed
hertekend. De oude imperialistische orde die werd gevestigd
na de val van het Ottomaanse rijk honderd jaar geleden wordt
radicaal gewijzigd door een sectaire strijd in een groot deel van
de regio. De vooruitgang van ISIS is een symptoom van dit
algemene proces. De strijd tegen deze groepering – een strijd die
het voorbije jaar alle naties zogezegd verenigde – mislukt omdat
de elkaar bekampende machten geen eengemaakte strategie aan
de dag leggen.
Op 17 mei viel de stad Ramadi in handen van ISIS. De overname
van Ramadi, de hoofdstad van Anbar (de grootste provincie van
Irak), was de belangrijkste militaire overwinning van de rechtse
soennitische islamistische groep sinds de val van Mosoel. Het
deed denken aan het militaire debacle in Mosoel waar de Irakese
elitetroepen een grote hoeveelheid door de VS geleverd militair
materieel achterlieten. Meer dan 100.000 mensen zijn Ramadi
ontvlucht. Ze kwamen in de woestijn terecht, sommigen stierven
als gevolg van de hitte en uitputting. Er wordt verwacht dat er
nog meer vluchtelingen zullen volgen. De anti-ISIS-krachten
bereiden zich immers voor op een confrontatie om de stad te heroveren. Dit kan een lange en bloedige strijd worden met massale
moorden en vernietigingen.
De sectaire verdeeldheid wordt tot nieuwe hoogtepunten gedreven. ISIS heeft de veroverde positie in Ramadi gebruikt om te

dreigen met een aanval op de stad Karbala, voor sjiieten een van
de heiligste steden. Veel soenniten die uit Ramadi wegvluchtten, werden de toegang tot Bagdad ontzegd. Er werd gevreesd
dat er infiltranten van ISIS tussenzitten. Een dergelijke openlijke
discriminatie en weigering van de centrale regering om gelijk
welke hulp te bieden, kan ironisch genoeg wanhopige soennitische vluchtelingen in handen van ISIS brengen om toch maar iets
van hulp te krijgen. Het geweld verspreidt zich verder doorheen
Irak. De Internationale Vluchtelingenorganisatie schat het aantal
vluchtelingen in het land sinds begin 2014 op 2,8 miljoen. Het
aantal terreuraanslagen tegen burgers neemt toe, er vallen maandelijks honderden doden.
Ondanks de pogingen van Amerikaanse woordvoerders om
het belang van de val van Ramadi te minimaliseren, is het een
nieuwe nederlaag voor de imperialistische campagne om ISIS
te bestrijden. Amerikaanse vliegtuigen bombardeerden ISISposities rond Ramadi maar liefst 165 keer in de maand voor de
overname vna de stad door ISIS. Het mocht niet baten. De veronderstelling dat luchtaanvallen het momentum van ISIS kunnen
stoppen, werd doorprikt.
In tegenstelling tot de stoere retoriek van het Amerikaanse leger
over de luchtaanvallen die ISIS terugdringen, wijst deze nederlaag erop dat de bloedvergieten door de oorlogsstokers uit
Washington geen resultaat opleveren en dat de gevoerde politiek faalt. Na de invasie in 2003 en de daaropvolgende bezetting
werden bloedige veldslagen uitgevochten om Fallujah en Ramadi
te heroveren op soennitische opstandelingen. Beide steden zijn
nu in handen van ISIS, een reactionaire en dodelijkere groep dan
de opstandelingen waar de VS destijds tegen vocht.
Sinds de val van Ramadi hebben de Amerikaanse en Irakese
heersers elkaar beschuldigd over wie verantwoordelijk is voor
de nederlaag. Iraanse woordvoerders verklaarden bij monde
van generaal Soleimani dat de VS tot hiertoe “nog niets gedaan
heeft” in de strijd tegen ISIS. Het Iraanse regime stelt zich steeds
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assertiever op in Irak.

nog steeds op de lijst van terroristische organisaties in de VS.

Sjiietische milities

De poging tot toenadering met Iran heeft geleid tot spanningen
tussen het VS-imperialisme en de monarchieën van de Golfstaten. Het leidt tot conflicten in de zogenaamde ‘coalitie van de bereidwilligen’ maar ook met de Israëlische regering, zeker in het
kader van de onderhandelingen over een nucleair akkoord met
Iran. Het leidt ook tot grotere verdeeldheid in het Amerikaanse
politieke establishment. Het gebrek aan echte resultaten na een
maandenlange campagne van luchtbombardementen tegen ISIS
en de afwezigheid van betrouwbare grondtroepen – een vacuüm
dat steeds meer gevuld wordt door een Iraanse aanwezigheid
– zorgen voor verhitte debatten in de heersende kringen van Washington over mogelijke militaire interventies in Irak in aanloop
naar de presidentsverkiezingen van 2016.

De Irakese regering kwam terug op een eerder beleid en besloot
om sjiietische milities in te zetten in de poging om Ramadi te
heroveren. Ramadi is een overwegend soennitische stad in een
overwegend soennitische provincie. De sjiietische milities van
de Eenheden van Volksmobilisatie zijn opgebouwd rond de kern
van het Badr korps, de militaire vleugel van de Badr organisatie
die als sjiietische partij werd opgezet door de Iraanse Revolutionaire Gardes in de jaren 1980.
De Iraakse premier Haider al-Abadi had deze sjiietische milities
voorheen gevraagd om uit de provincie Anbar weg te blijven.
Maar daar werd op teruggekomen omdat het corrupte Irakese leger, opgeleid en bewapend door Washington voor een bedrag van
25 miljard dollar, compleet in elkaar stort. De journalist Patrick
Cockburn schat dat de sjiietische paramilitaire krachten in Irak
goed zijn voor 100.000 tot 120.000 mannen. Het reguliere leger
leed zware verliezen en deserties de afgelopen 18 maanden en
zou nog goed zijn voor 10.000 tot 12.000 eenheden. De regering
had geen andere opties meer.
Eerdere campagnes van sjiietische milities gingen gepaard met
sectaire wraakacties tegen de soennitische bevolking die vaak
gezien op willekeurige basis werd gelijkgesteld met ISIS. De sjiietische milities speelden een belangrijke rol in de poging van de
regering om de noordelijke stad Tikrit te heroveren, de geboortestad van Saddam Hoessein. Na de herovering van de stad gingen
de milities over tot plunderingen en massale executies waarbij
honderden huizen werden platgebrand en duizenden soennieten
op de vlucht moesten. Gelijkaardige scènes vonden plaats in
Saladin, Diyala en andere plaatsen waar ISIS werd verdreven.
De door sjiieten aangerichte brutaliteiten tegen burgers doen
denken aan hetzelfde geweld door ISIS. Het wijst op het gevaar
van een nieuw sectair bloedbad in Irak. “Onze belangrijkste
bekommernis is dat de veiligheidstroepen ons ervan zullen
beschuldigen dat we ISIS steunen indien we in de stad blijven”,
verklaarde een inwoner van Ramadi. Het maakt duidelijk dat
veel soennieten bang zijn voor hun leven in het door ISIS gecontroleerde gebied.
Deze angst en de afkeer tegen de jarenlange discriminatie en
vervolging door troepen van het door sjiieten gedomineerde
regime worden door ISIS aangegrepen om een sociale basis uit
te bouwen onder de meest vervreemde lagen van de soennitische
bevolking, of toch minstens een vorm van passief aanvaarden
van het bewind. Dit wordt versterkt door de militaire samenwerking tussen de sjiietische milities, de Irakese regering en de
Amerikaanse luchtbombardementen.

Grondtroepen?
De Amerikaanse regering gaf toe dat het in het offensief om
Ramadi te heroveren luchtsteun zou geven aan alle krachten die
onder de controle van de Irakese regering werken. De toenemende afhankelijkheid van sjiietische milities die politiek verbonden
zijn met het Iraanse regime, wijzen op het gênante dilemma
waarmee Obama geconfronteerd wordt. Deze sjiietische groepen,
zoals Kitaeb Hezbollah, waren verantwoordelijk voor honderden
aanvallen op Amerikaanse soldaten na de inval in 2003 en staan

Onder druk verklaarde Obama dat er een nieuwe militaire basis
komt in de provincie Anbar en dat er 400 extra Amerikaanse militaire instructeurs worden ingezet om de herovering van Ramadi
te ondersteunen. De Britse premier Cameron kondigde aan dat er
125 Britse instructeurs worden ingezet. Het Pentagon verklaarde
nadien dat het opnieuw een aanwezigheid in het noorden van
Irak wil uitbouwen.
Toen Obama in 2008 aan de macht kwam, gebeurde dit na een
campagne waarin hij beloofde om de oorlog in Irak te stoppen
en de VS uit nieuwe militaire conflicten weg te houden. Dat
verklaart zijn eerdere nadruk op het idee dat er geen grondtroepen zouden komen. Maar nu suggereren Amerikaanse militaire
verantwoordelijken al maandenlang dat de VS een actievere rol
moet spelen. In Groot-Brittannië riep voormalige legerleider
Lord Dannat op tot een parlementair debat over het sturen van
5.000 Britse troepen.
Voorlopig vormen deze stemmen een minderheid. Obama
en andere westerse leiders moeten rekening houden met hun
bevolking die niet zit te wachten op nieuwe militaire avonturen
in het Midden-Oosten, de fiasco’s uit het verleden zitten te vers
in het publieke geheugen. De media doen er alles aan om het
ruwe geweld van ISIS in beeld te brengen. Dit zorgde voor een
groeiende steun voor het idee dat ‘iets moet gebeuren’ en steun
aan een vorm van militaire interventie. Maar peilingen geven aan
dat deze steun al afbrokkelt. De situatie zakt steeds dieper weg
in een moeras en dat doet het enthousiasme voor een militaire
interventie onder gewone mensen snel afnemen.
De Amerikaanse regering zoekt daarom opties waarin de eigen
troepen zoveel mogelijk uit de vuurlinie blijven. Er werd nieuw
materieel naar de Irakese regering gestuurd en er werd beloofd
dat de beperkingen op Irakese toegang tot wapens zouden ingetrokken worden, zelfs indien eerdere bewapening uiteindelijk in
handen van ISIS terecht kwam.
Er wordt veel gesproken over het leveren van wapens en bijstaan
van soennitische stammen die tegen ISIS zouden ingaan in een
nieuwe soennitische ‘Awakening’ opstand, zoals de opstand
tegen de door al-Qaeda gedomineerde bezetting in 2006-07. Dit
was enkel mogelijk omdat er ondersteuning was door 150.000
Amerikaanse soldaten en omdat de opstand gericht was tegen alQaeda dat een pak zwakker stond dan ISIS vandaag. Een sterkere
Amerikaanse militaire aanwezigheid in Irak is mogelijk. Maar de
gevolgen hiervan zouden de rampzalige situatie niet verbeteren,
het zou slechts leiden tot nieuwe catastrofes. Dat werd de afgelo-
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Koerdisch verzet
ISIS heeft een aantal opmerkelijke militaire overwinningen
behaald, maar de situatie blijft onzeker met ook problemen voor
ISIS. Recent werden de inherente zwaktes erg duidelijk. De belangrijkste nederlaag van ISIS was het falen van de groep om de
Koerdische stad Kobanê onder controle te houden ondanks een
134 dagen durende belegering. ISIS moest uiteindelijk terugtrekken. De onvermoeibare strijd door voornamelijk Koerdische
groepen van de YPG (Volksbevrijdingseenheden) en YPJ (de
vrouwelijke eenheden) met een basis in drie kantons in het noorden van Syrië, algemeen bekend als Rojava, zorgde daarvoor.
Sinds begin mei hebben YPG en YPJ meer dan 200 Koerdische
en christelijke dorpen in het noordoosten van Syrië heroverd
naast een aantal strategische bergen.
Het verzet van YPG/YPJ in Kobanê en Rojava toont aan dat ISIS
kan verslagen worden. Dit verzet baseert zich spijtig genoeg
vooral op de heldenmoed van guerrilla-eenheden en niet zozeer
op democratische massamobilisatie van de bevolking zelf. Maar
ondanks de beperkingen wordt aangetoond dat vastberaden antiISIS strijders die een agenda van gewapende verdediging koppelen aan nationale bevrijding van onderdrukte minderheden en
sociale verandering een verschil kunnen maken. De Koerdische
strijders moedigen vrouwen aan om deel te nemen aan de strijd
en ze krijgen steun van werkenden, arme boeren en jongeren.
Daarmee kunnen ze zelfs de meest meedogenloze reactionaire
groepen verdrijven.
Dit toont op een wat verwrongen wijze aan wat mogelijk zou
zijn indien een grootschalige niet-sectaire verzetsbeweging van
de werkende bevolking zou opgezet worden. Het geeft aan dat de
militaire successen van ISIS elders vooral het resultaat zijn van
een gebrek aan ernstige weerstand die in staat is om de bevolking
te mobiliseren rond een programma van radicale maatschappijverandering. Die verandering is dringend nodig voor de mensen
die in een regio leven die gebukt gaat onder armoede, oorlog,
sectarisme en staatsterreur.
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Het CWI heeft van bij het begin gewaarschuwd voor de beperkingen van de strategie en de methoden van de PYD (de politieke vleugel van YPG/YPJ). Er wordt gevreesd dat een politieke
prijs aan het westerse imperialisme moet betaald worden. Socialisten verzetten zich daartegen. In april verklaarde PYD-leider
Sinam Mohamad: “We willen goede banden met de VS”. YPG
heeft contacten met de door de VS geleide coalitie en vraagt
soms om luchtaanvallen op ISIS-posities die door YPG-strijders
zijn vastgesteld.
De westerse machten hebben geen oog voor de diepgewortelde
roep naar zelfbeschikking van de Koerden. Er is ook het gevaar
dat indien het initiatief voor de strijd tegen ISIS aan de imperialistische machten wordt overgelaten – op een ogenblik dat die
met sjiietische milities samenwerken om soennitische burgers uit
te moorden – het potentieel van steun onder de werkende bevolking wordt ondermijnd. Dat zal des te meer het geval zijn onder
de soennitische bevolking waar ISIS steun en strijders zoekt.
Kobanê is bovendien totaal verwoest door de bombardementen. De omvang van de vernielingen doorkruist de hoop op een
snelle terugkeer van het normale leven. Dit komt deels door de
tapijtbombardementen van de VS waarbij geen rekening wordt
gehouden met de mensen en de woningen van de bevolking.
Wat nog meer zorgen baart, zijn de verslagen die wijzen op
aanvallen op soennitische Arabische burgers door strijders van
YPG/YPJ. Het gaat om geïsoleerde voorbeelden die zeker niet
gesteund worden door aanhangers van de ‘Koerdische lente’ in
Rojava, maar ze wijzen wel op een gevaarlijke ontwikkeling die
de stappen vooruit bedreigen van de beweging waar veel werkenden en jongeren naar uitkijken in de regio en daarbuiten.

Implosie van Syrië
Het noorden van Syrië is momenteel de enige region waar ISIS
aanzienlijke verliezen heeft geleden. Elders in Syrië heeft ISIS
het offensief opgevoerd. De greep op het gebied dat al onder
controle van de groep stond is sterker geworden en elders werd
niet gebied vervoerd. Enkele dagen na de val van Ramadi werd
de Syrische stad Palmyra veroverd door ISIS. De
naburige gasvelden werden eveneens overgenomen. Dit ontzegt het regime van Bashar al-Assad
een belangrijke bron van energie en inkomsten.
Palmyra is een strategisch doel, in de stad zijn
er militaire bases en een luchthaven. Het is een
centrale verbindingspunt tussen de hoofdstad
Damascus en het gebied in het oosten en westen.
Er is ook een nieuw offensief bezig van ISIS in
de noordelijke provincie Aleppo. Indien ISIS dit
gebied verovert, zou het een groter gebied aan de
Turkse grens controleren en kan het meer bevoorrading en buitenlandse strijders binnensmokkelen.
We zijn al vijf jaar ver in de Syrische oorlog en
het einde is niet in zicht. De vredesonderhandelingen van de Verenigde Naties leveren zoals
verwacht niets op. De schattingen van het aantal
doden lopen uiteen, maar meestal gaat het om
meer dan 300.000. De oorlog heeft geleid tot een
wanhopige vluchtelingenstroom naar buurlanden
Jordanië, Turkije en Libanon. Zowat de helft van
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de Syrische bevolking is uit zijn huis verdreven. Grote delen van
het land zijn amper nog herkenbaar en de economie ligt in puin.
De openbare diensten werken niet meer en er dreigen tal van
ziektes. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat 57% van de
publieke ziekenhuizen in Syrië schade opliepen. De willekeurige
aanvallen op burgers, langs alle kanten in het conflict, nemen
toe.

zou het Iraanse regime beslist hebben om 15.000 soldaten in te
zetten om het Syrische leger te steunen. Deze escalatie zal de
scherpe sectaire tegenstellingen verder op de spits drijven. Het
land wordt verder opgedeeld en de Syrische bevolking wordt
dieper in het moeras van ellende en horror meegesleurd. Het
bedreigt bovendien de toekomst van de volledige regio door de
dreiging van een bredere militair conflict.

De beweging tegen de dictatuur van Assad in 2011 werd geïnspireerd door de revolutionaire opstanden in Tunesië en Egypte. Het
gebrek aan een voldoende sterke onafhankelijke arbeidersbeweging die in staat was om het geweld en de sectaire propaganda
van zowel de dictatuur van Assad als de soennitische fundamentalisten te beantwoorden, zorgde ervoor dat de progressieve en
volkse elementen van de massabeweging naar de achtergrond
verdwenen. Het gaf ruimte voor een sectaire burgeroorlog die het
land uiteen trekt. Dit proces werd versterkt door de interventie
van buitenlandse machten met tegenstrijdige belangen die elkaar
bestrijden om meer regionale invloed te bekomen.

Assad verliest terrein

Oorlog met marionetten
Verschillende bondgenoten van de VS in de coalitie tegen ISIS
hebben eerder bewust steun gegeven aan jihadistische groepen
in Syrië. Ondanks eerdere spanningen hadden de regimes van
Saoedi-Arabië, Turkije en Qatar de onderlinge relaties hersteld
en bundelden ze de krachten om de strijd tegen Assad te steunen.
Ze deden dit door een coalitie van hardleerse islamitische rebellengroepen zoals Jaish al-Fatah (Veroveringsleger) te steunen.
Deze groep wordt gedomineerd door Jabhat al-Nusra, de Syrische afdeling van al-Qaeda. Deze coalitie slaagde er eind maart
in om de stad Idlib en het grootste deel van de provincie Idlib te
veroveren.
Het nieuwe politieke landschap in Turkije na de parlementsverkiezingen van juni kan de positie van Turkije en de alliantie
met Qatar en Saoedi-Arabië in vraag stellen. Ook de steun aan
jihadisten in Syrië kan betwist worden. Maar alleszins toont deze
ontwikkeling aan in welk moeras het VS-imperialisme terechtgekomen is en in welke mate de formele coalitie tegen ISIS gebukt
gaat onder groeiende meningsverschillen. Een aantal ‘bondgenoten’ werken samen om olie op het jihadistische vuur te gieten
omdat ze de strijd tegen Assad en de sjiietische as belangrijker
vinden dan de campagne tegen ISIS. De historische ondermijning van de Amerikaanse hegemonie in de regio heeft meer
ruimte gegeven aan regionale machten om hun eigen politieke
agenda’s – en tegenstrijdige belangen – centraal te stellen. De
Amerikaanse regering kan niet anders dan als een koorddanser
tussen deze agenda’s en belangen te maneuvreren.
Het Amerikaanse plan om een ‘gematigde’ rebellengroep te
bewapenen en op te leiden is totaal mislukt. Volgens bronnen
van het Pentagon hebben totnutoe amper 90 rebellen aan dit
programma deel genomen. Sommige westerse commentatoren
proberen dit te verdoezelen door de propaganda van Turkije en
de golfstaten te herhalen met de stelling dat de zogenaamd meer
gematigde jihadisten van al-Nusra een tegengewicht kunnen
bieden voor zowel Assad als ISIS. De acties en de ideologie van
al-Nusra verschillen echter amper van die van ISIS.
Turkije, Saoedi-Arabië en Qatar hebben hun coördinatie versterkt doorheen marionetten van al-Qaeda. Op hetzelfde ogenblik

De verschillende fracties van de gewapende oppositie hebben de
afgelopen weken overwinningen geboekt op Assad. De clan van
Assad staat nog sterk in het westen, maar kreeg zware klappen in
het zuiden, noorden en oosten. Dat gebeurde niet enkel door ISIS
en al-Nusra maar ook door andere gewapende soennitische groepen. Het komt na vier jaar van aanhoudende oorlog waarmee de
positie van het regime ondermijnd wordt. Zowat de helft van de
soldaten van het regime zijn gedood of gedeserteerd. Zowat een
derde van de volwassen mannelijke Alewieten in Syrië zijn omgekomen in gevechten. Het maakt het moeilijker voor het regime
om nieuwe strijders te vinden onder de Alewitische bevolking.
De nederlagen hebben Assad verplicht om meer beroep te doen
op strijders van regionale bondgenoten: de Iraanse Revolutionaire Garde, de sjiietische Hezbollah uit Libanon maar ook
vrijwillige sjiietische strijders en huurlingen uit Irak, Afghanistan, Pakistan en Jemen. Volgens militaire bronnen uit Libanon
is het aantal Hezbollah-strijders in Syrië verdubbeld sinds 2013.
De groep heeft zijn militaire activiteiten opgedreven en is de
belangrijkste strijdkracht geworden naast het Syrische leger. In
verschillende gevallen was Hezbollah betrokken bij de herovering van door soennieten bezette gebieden. Om het momentum
te behouden, versterkt Hezbollah de recrutering van nieuwe
strijders in Libanon. Daarbij wordt niet alleen op sjiieten gemikt,
maar ook op andere minderheden zoals de druzen en de christenen. Het bevestigt het gevaar van een uitbreiding van het sectair
conflict naar Libanon.
De nederlagen van het regime van Assad op het slagveld hebben geleid tot verdeeldheid in de Syrische regering en onder de
machthebbers. Dit betekent niet automatisch dat Assad ten val
zal komen, hij controleert nog steeds het grootste deel van de
meest bevolkte gebieden van Syrië – volgens schattingen tot
60%. Maar de nederlagen geven aan dat het regime zich op zijn
zwakste punt sinds het begin van de revolte in 2011 bevindt. De
Alawieten zijn steeds minder bereid om hun zonen op te offeren
om Assad in het zadel te houden en er waren al protestacties
onder Alawieten tegen de militaire dienstplicht. De Syrische
economie gaat gebukt onder de kost van de oorlog. Het regime is
niet in staat om de subsidies voor voedsel en brandstof in stand
te houden, waardoor de woede onder de bevolking in de door het
regime gecontroleerde gebieden eveneens toeneemt.
De Iraanse economie kent problemen door de sancties en de
dalende olieprijzen. Dit leidt tot de vraag hoe lang Iran miljarden
dollars in Syrië kan blijven pompen om Assad overeind te houden. De moeilijkheden kunnen het Syrische regime ertoe aanzetten om de krachten te hergroeperen om de hoofdstad Damascus,
de westelijke steden Homs en Hama en de kust te beschermen.
Een val van Assad, door een diplomatiek onderhandeld akkoord
met zijn buitenlandse steunpunten of door een staatsgreep binnen
het regime, is niet uitgesloten. De verwijdering van Assad zou

marxisme vandaag #9

augustus 2015

geen einde maken aan grote delen van het bestaande staatsapparaat. En het zou ook geen einde maken aan de kracht van de
soennitische jihadistische groepen en hun regionale steungevers.
De oorlog zou verdergaan en de Syrische bevolking zou niet in
een betere situatie terechtkomen. Stappen die het lijden van de
gewone Syrische bevolking verlichten, zouden welkom zijn.
Maar gelijk welk akkoord aan de top, al dan niet met Assad, zou
enkel de belangen van deze machten dienen. Het zou de Syrische
bevolking in ellende en sectaire verdeeldheid achterlaten.
In Irak en Syrië staat het sectarisme erg sterk en omwille van de
sectaire tegenstellingen zullen geen van de bestaande gewapende
groepen in staat zijn om deze landen terug te verenigen. De formele ‘nationale’ legers van beide staten zijn herleid tot een sectaire basis en zijn bovendien steeds minder efficiënt en afhankelijk van sectaire milities van buitenaf. Het is symptomatisch voor
de bredere opdeling die bezig is, de vroegere natiestaten Irak
en Syrië desintegreren en raken opgedeeld in sectaire enclaves
onder de controle van elkaar bestrijdende gewapende groepen.
Het is het resultaat van een langdurige verdeel-en-heers-politiek
van de imperialistische machten en de lokale heersers. Gemeenschappen werden stelselmatig tegen elkaar opgezet om rijkdom,
macht en privileges voor zichzelf te bekomen. De bloedige
imperialistische inval en bezetting van Irak heeft in het bijzonder
geleid tot een nooit gezien sectair conflict. En dit werd verder
gevoed door het Syrische conflict. Het monster ISIS is het resultaat van beide oorlogen.

De oorzaken aanpakken
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geïnstalleerd. Het lijkt een bewuste poging te zijn om de tanende
populariteit op te krikken. Maar uiteindelijk zal het barbaarse
bewind van ISIS veel soennieten tot verzet en openlijke opstand
dwingen. ISIS staat voor een beleid dat een stap terug naar het
verleden betekent met het stenigen en onthoofden van mensen,
het inzetten van slaven, het vernietigen van geschiedenis en
cultuur, verbod op films en muziek en op zelfs maar de meest
bedekte kritiek op de verstikkende ultrareactionaire dictaten.
Het kapitalisme en imperialisme zijn verantwoordelijk voor wat
in de regio gebeurt, zij geven aanleiding tot oorlog en massale
armoede. De werkende bevolking, kleine boeren, werklozen,
jongeren en vrouwen van Irak en Syrië kunnen enkel vertrouwen
op hun zelforganisatie om een einde te maken aan deze nachtmerrie. Eengemaakte niet-sectaire zelfverdedigingscomités van
bedreigde gemeenschappen en minderheden zijn van cruciaal
belang. Het zou ook een belangrijke hefboom zijn om een beweging van onderuit voor democratische, economische en sociale
verandering herop te bouwen.
Door consequent in te gaan tegen alle imperialistische krachten, lokale reactionaire regimes en sectaire doodseskaders en
door op te komen voor het recht op zelfbeschikking van alle
gemeenschappen, is het mogelijk om massale steun te vinden
onder de regionale en internationale arbeidersklasse. De arbeidersorganisaties zouden vooraan kunnen staan in het verzet tegen
imperialistische interventies in het Midden-Oosten. Ze moeten
steun geven aan arbeidersstrijd in de regio, zoals de regelmatige
protestacties in Irak voor de uitbetaling van de niet-betaalde lonen, tegen privatiseringen, voor vakbondsrechten en rond andere
thema’s.

Sinds het begin van de bombardementen in augustus vorig
jaar heeft de VS meer dan 2,7 miljard dollar uitgegeven aan de
oorlog tegen ISIS. Dat is 9 miljoen dollar per dag. De coalitie
heeft meer dan 3.700 bombardementen uitgevoerd in Irak en
Syrië, waarbij ook veel burgers gedood werden. Dit heeft de
situatie op het terrein echter amper veranderd. Het is mogelijk
dat er regelmatig veroveringen en verliezen zijn, maar de door de
VS geleide coalitie is deze oorlog alleszins niet aan het winnen.
Obama moest op 8 juni toegeven dat de VS geen ‘complete strategie’ heeft om ISIS te bestrijden. De enige duidelijke winnaars
zijn de wapenhandelaars die hun verkoop zien boomen naarmate
de oorlog blijft duren.

De bewegingen in Irak en Syrië na de revolutionaire massaprotesten in Noord-Afrika en het Midden-Oosten gaven aan dat oorlog en religieus extremisme niet het onvermijdelijke lot van de
bevolking in de regio zijn. De lange geschiedenis en traditie van
massale arbeidersstrijd in deze landen, maar ook het vroegere
bestaan van machtige communistische partijen met een basis
onder alle religieuze en etnische gemeenschappen, versterken dit
argument. Het verkeerde beleid en het verraad van de stalinistische leiders van deze partijen die samenwerkten met delen van
de heersende klassen, zorgden ervoor dat deze ooit zo machtige
organisaties totaal verdwenen of irrelevant werden.

Er zal geen echte oplossing komen van de krachten die aanleiding gaven tot het ontstaan van ISIS en relgieus fundamentalisme. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat de door het westen
geleide coalitie uiteindelijk een beslissende militaire nederlaag
aan ISIS kan toebrengen of de jihadisten kan terugdringen tot
een beperkter gebied. Zelfs indien dit gebeurt, blijven de onderliggende voorwaarden die ISIS lieten groeien bestaan. Als deze
niet aangepakt worden, kunnen gelijkaardige of nog barbaarsere
groepen ontwikkelen. Het is de taak van de Irakese en Syrische
bevolking om ISIS aan te pakken, niet van buitenlandse militaire krachten. De gebeurtenissen van vorig jaar toonden aan dat
buitenlandse interventies de situatie voor de massa’s in de regio
enkel erger maken.

Het gebrek aan een massaal politiek alternatief op de rechtse
religieuze krachten, de corrupte autoritaire heersers en de imperialistische inmenging, heeft de huidige nachtmerrie toegelaten.
De vreselijke ervaringen van de oorlog en het sectaire gif kunnen
echter niet vermijden dat de arbeidersbeweging terug zal opstaan
en zich zal heropbouwen. Om tot een blijvend sterke arbeidersbeweging te komen, heeft ze nood aan een programma gericht
op het respecteren van de rechten van alle mensen en gemeenschappen zodat die vrij en democratisch over hun lot kunnen
beslissen en waarbij de enorme rijkdom van de regio onder de
democratische controle van de bevolking wordt geplaatst. Een
vrijwillige socialistische confederatie van de bevolking van het
Midden-Oosten zou een blijvende basis vormen voor het einde
van de oorlog en alle vormen van barbarij.

Sommige verslagen stellen dat de jihadisten van ISIS er alles
aan doen om de bevolking van Ramadi voor zich te winnen. Dat
zou gebeuren door de basisdiensten in de stad te herstellen en
door gratis voedsel en groenten uit te delen. In Mosoel waren er
bericht dat de straten werden geveegd en dat straatlichten werden

