Israelske forfattere advarer om, hvad
Netanyahus krigspolitik fører til
13. maj, 2017 – Præsident Donald Trumps erklærede hensigt om at tvinge Iran ind
i en »ny aftale, en bedre aftale – bedre for Iran«, løber direkte ind i
Netanyahu-regeringens hensigt om at have en israelsk krig med Iran og involvere
amerikanske styrker i den. Tæt samarbejde mellem Trump og den russiske præsident
Vladimir Putin er sine qua non for at genoprette fred i Sydvestasien.
To artikler af israelere, og som forekommer i hhv. Ha’aretz og New Yorker, gør
det klart, at, alt imens visse israelske ledere og medier er euforiske over
angrebene 9. maj mod iranske styrker i Syrien, så er det større spørgsmål, som
konfronterer israelerne, at dette kunne føre til en langvarig krig mod Hezbollah
og kunne resultere i et helt andet udfald, end de selvsikre israelere forventer.
Hvad ingen siger, er, at det kunne være gnisten, der udløser en global atomkrig.
I Ha’aretz 12. maj anerkender Amos Harel det, som den israelske regering hidtil
ikke har: At israelerne udførte bombningen den 9. april af T4-flybasen i Syrien,
som resulterede i syv iraneres død, og som efterfulgtes af bombningen den 9.
maj. Han siger ligeledes, at, foreløbig, »har Rusland ikke anstrengt sig for at
assistere Iran«, hvilket, med præsident Trumps tilbagetrækning af Iranatomaftalen, kan have opildnet israelerne.
Harel understreger, »det er værd at vente, før man holder medaljeceremonierne og
sejrsfejringerne« og »det ville være bedre ikke at lade sig indfange af den
nuværende selvsikre, arrogante spiral, der åbenlyst ses i reaktionerne fra visse
fjernsynsstudier, i Knesset og på de sociale medier. Under ekstremt pres eller
længere fremme kunne Teheran ikke desto mindre rulle sit tungere våben,
Hezbollah, frem, i tilfælde af hvilket konflikten kunne antage en ganske anden
rækkevidde«.
10. maj skriver den israelske forfatter Bernhard Avishai for New Yorker
ligeledes, at dette kunne ende i en langstrakt konfrontation mellem Israel og
Hezbollah, som kunne ende dårligt for Israel. Desuden er USA’s militære
intimidering af Iran – en politik, som Avishai identificerer med USA’s nationale
sikkerhedsrådgiver John Bolton – »præcis det, Netanyahu regner med, i
betragtning af muligheden af en eskalering i Syrien og Libanon, som han ikke
ønsker, Israel skal konfrontere alene«.

Avishai understreger det, som Amos Yadlin, chef for Institut for Nationale
Sikkerhedsstudier, sagde til han: »Situationen har et presserende behov for
russiske og amerikanske ledere, der vil dæmme op for truslen om en større krig«.
Foto: Benjamin Netanyahu, der har været Israels premierminister siden marts
2009, taler i det israelske parlament, Knesset. Foto fra 2016.

