Briterne, der frygter fremskridt i
Asien,
rykker ud for at sprænge Mellemøsten
i luften
Leder fra LaRouchePAC, 15. maj, 2018 – Benjamin Netanyahus israelske regering
har begået en utilgivelig massakre på palæstinensere i Gaza i løbet af det
seneste døgn; og de har hermed øget faren for en ny og generel krig i
Mellemøsten, som allerede er rykket alt for tæt på. Den fare, som dette udgør
for verdensfreden, bør ikke undervurderes – og det samme gælder for den
katastrofe, det kunne blive for den økonomiske genopbygning og ditto fremskridt,
der potentielt står til rådighed for Mellemøsten og Afrika, på basis af Bælte &
Vej Initiativet, der spreder sig i hele Eurasien.
Netanyahu er ikke den, der primært får tingene til at ske i denne optrapning,
selv ikke med sin åbenlyse aggression mod Syrien og krigstrusler mod Iran og
Libanon. Det er heller ikke præsident Trump, hvis hasarderede fejltagelse med
hensyn til Jerusalem kom, mens han kæmpede for sit politiske liv imod en
kampagne for hans afsættelse og retsforfølgelse.
Det er britisk efterretning og eliten i den britiske regering, der er de primære
aktører i krigsfremstødet, og som af Trump kræver en krigskonfrontation med
Rusland samtidig med, at de anstifter og optrapper kupforsøget imod ham.
Igen i dag belærte chefen for britisk efterretnings MI5, Andrew Parker,
efterretningsrepræsentanter fra den Europæiske Union om nødvendigheden af at
bekæmpe Rusland på enhver tænkelig måde. Siden marts måned har den britiske
regering oppisket krigssvindelnumre og anti-russiske konfrontationer – Skripalforgiftningsaffæren; det særdeles tvivlsomme »angreb med kemiske våben« i Douma,
Syrien. Britiske aktiver i Israel og Saudi-Arabien har iscenesat deres egne
svindelnumre imod Iran samtidig med at angribe Syrien og føre en etnisk
udrensningskrig mod Yemen.
Så rædselsslagne er britiske geopolitikere over udsigten til et samarbejde
omkring den Nye Silkevej mellem Kina, Rusland, Indien og Trumps USA, sammen med
også Japan, Sydkorea og andre, at de med overlæg har promoveret krige imod det.
Lige nu kan truslen om generel krig i Mellemøsten kun vendes på basis af, at
præsident Trump og præsident Putin mødes og samarbejder om det, som de begge

ønsker. Disse to præsidenter kan stoppe denne nedstigning. Men faren kan i
virkeligheden kun fjernes gennem en omfattende plan for økonomisk udvikling fra
Afghanistan til Middelhavet og fra Kaukasus til Golfen, inkl. skabelse af
afgørende ny infrastruktur og ved anvendelse af Kinas metoder til bekæmpelse af
alvorlig fattigdom.
Dette vil være muligt gennem Bælte & Vej Initiativets nye paradigme, hvis de
fire, store hovedmagter, vi tidligere nævnte, kan samarbejde om det, assisteret
af de andre asiatiske nationer. Præcis et sådant niveau af – tilsyneladende
umulige – gennembrud har vist sig mulige gennem fremskridtet mod fred og
genopbygning på Koreahalvøen. Det er fremkommet ud fra viljen til at samarbejde
mellem Trump, Kinas præsident Xi, Putin, Sydkoreas præsident Moon og Japans
premierminister Abe. Denne mulighed, inkl. Indiens afgørende bidrag, må holdes
frem som eksempel for Sydasien, Mellemøsten og Nordafrika.
For USA skal der mere til. Det britiske angreb på præsidentskabet er en krig
imod samarbejde med Rusland og Kina; men det er ligeledes et angreb på lederskab
som sådan. Det er et halvt århundrede siden, at USA havde et præsidentielt
lederskab, der blot delvist trodsede britisk geopolitik; og dette lederskab blev
myrdet. I løbet af dette halve århundrede har amerikanerne i stigende grad ladet
Wall Street tage over fra præsidenter og styre kongresser; de har mistet
fornemmelsen for produktiv beskæftigelse og er blevet kulturelle pessimister.
»Jeg synes om denne leder, eller den leder« eller, »Jeg synes ikke om alt det
kaos og al den interne strid«, vil ikke løse noget som helst. Amerikanske
borgere må selv blive ledere og selvstændigt tænkende mennesker, som de engang
brystede sig af. At tage deres økonomi og regering tilbage fra Wall Street er
det formål, for hvilket LaRouche-bevægelsen forsyner dem med værktøjet.
Foto: Borgere i Gaza demonstrerer ved en barriere mellem Gaza og Israel 11. maj,
2018. (IDF Spokesperson Unit)

