Obama-teamet fortsætter sin
konfrontation med Rusland om
Syrien
Barack Obamas forstærkede udbrud imod Rusland under sin
pressekonference med den franske præsident Hollande i sidste
uge var udløseren af en alvorlig optrapning af truslen om en
global krig.
Den 16. februar tog [den amerikanske udenrigsminister] John
Kerry, på sit besøg i Jakarta, en tilstrækkelig lang pause fra
sin falske belæring af Indonesien om klimaforandring til,
igen, at skyde skylden på russerne som den primære årsag til
sammenbruddet af Genève II-forhandlingerne, fordi de
»muliggør«, at præsident Assad kan blive ved magten. Samtidig
gør Obamas Hvide Hus det muligt for »oprørsstyrkerne« i Syrien
at planlægge en optrapning af krigen ved at optrappe sin strøm
af våben til dem, kombineret med den saudiske bebudelse om, at
de vil forsyne dem med antitank- og antiluftskyts.
En unavngiven »højtstående regeringsembedsmand« blev endda
citeret i Washington Post den 16. februar for at sige, at
Rusland ikke burde kunne »nyde et dejligt, strålende VinterOL«, mens blodbadet fortsætter i Syrien, som det, Rusland,
støtter. Denne erklæring var grundlæggende set en tilskyndelse
til terror mod Rusland, kun svækket af den kendsgerning, at
den var anonym.
I mellemtiden responderer Rusland på de »næste skridt«, som
Obama signalerede under sine møder med Hollande og Jordans
Kong Abdullah: »humanitære korridorer«, håndhævet ved hjælp af
luftstøtte og bemyndiget via en resolution i FN’s
Sikkerhedsråd. Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov
advarede den 17. februar mod at bruge humanitære korridorer
til at levere våben til Syrien. »Planen om at inkludere i

resolutionen i FN’s Sikkerhedsråd humanitære konvojers ret til
at komme ind i landet uden at meddele det til myndighederne
vil ikke gå igennem« [i Sikkerhedsrådet], sagde han.
Oprørsledernes egne tiltag viser den planlagte optrapning.
Under et møde i weekenden i Den frie syriske Hær blev general
Idriss fyret som dens chef og, iflg. en erklæring fra Det
øverste Militærråd, erstattet med brigadegen. Abdul-Ilah
Bashir Al-Noeimi, en oprørs-feltkommandør i det sydlige
Syrien. »På grund af de tilbageslag, som generalstaben har
lidt i løbet af de seneste måneder, og som følge af de
vanskelige forhold, som den syriske revolution står overfor,
og for at genoprette lederskabets hierarki, har Det øverste
Militærråd enstemmigt vedtaget … at fjerne Salim Idriss fra
sin post som generalstabschef«, lyder erklæringen.
Og selve oprørernes Genèveforhandlere forlod samtalerne, før
de var afsluttet, for at tage til diverse »krigsfronter« i
Syrien og forsikre kæmperne om, at der snart ville komme
masser af nye våben og penge.
Steinmeier tilslutter sig Kerrys beskyldning af Assad for
Genève-fiasko
De begrænsninger, som er pålagt den tyske udenrigsminister
Frank-Walter Steinmeiers udenrigspolitik, som, på trods af
visse pro-russiske tiltag, fortsat forbliver inden for det
tvivlsomme transatlantiske værdisystem, kan ses i
bemærkninger, som han fremkom med i går, hvor han gav den
syriske præsident Bashar al-Assad skylden for Genève IIsamtalernes fiasko og opfordrede til vedtagelse af en
resolution i FN’s Sikkerhedsråd om at tillade, at der bringes
humanitær hjælp ind i Syrien. Ikke et ord til kritik af
ekstremisterne blandt oprørerne.
»Den seneste samtalerunde om Syrien sluttede også uden at man
opnåede nogen resultater, hvilket atter viste os, at Assad og
hans folk ikke er interesserede i seriøse forhandlinger, men

kun ønsker at sikre deres magt«, sagde Steinmeier i går.
»Syrernes lidelser og landets fremtid spiller tilsyneladende
ingen rolle i denne proces.« Omgående handling fra FN’s
Sikkerhedsråd var nu påkrævet, tilføjede han: »Det er mere
presserende end nogen sinde før, at FN’s Sikkerhedsråd skrider
til handling og nu godkender en resolution om den humanitære
situation i Syrien, som ville afslutte de humanitære
krigsforbrydelser.«
Den russiske udenrigsminister Sergei Lavrov sagde ved en
pressekonference i Moskva her til morgen, at der ikke var
nogen mulighed for at sende humanitær hjælp ind i Syrien ved
at gå uden om Assad-regeringen. Og i stedet for at lægge
konstant pres på Rusland for at ændre Assads standpunkter,
dvs. fortælle ham, hvad amerikanerne forventer, han skal gøre
(og herved reducere rettigheder væk …), burde USA endelig
begynde at etablere sin egen, direkte kontakt med Assad, sagde
han. Rusland forventes at fremlægge sit eget forslag til,
hvordan der skal handles efter fiaskoen med Genève II, på den
forestående forsamling i FN’s Sikkerhedsråd.

