Assad
siger,
russiske
aktioner i Syrien beskytter
hele Europa
6. december 2015 – Den syriske præsident Bashar Assad advarede
igen i dag, i et interview udgivet af Londons Sunday Times, de
europæiske nationer om disses aktuelle, katastrofale kurs og
pegede som en modsætning på det, Rusland gør:
»De [Rusland] ønsker at beskytte Syrien, Irak, regionen – og
endda Europa. Jeg overdriver ikke, når jeg siger, at de
beskytter Europa i dag.« Men det, de europæiske nationer gør
sammen med USA, hvor de bomber i Syrien uden hans regerings
tilladelse, er ulovligt, sagde Assad, og er kun med til at få
ISIS-canceren til at vokse.
»Vi ved lige fra begyndelsen, at Storbritannien og Frankrig
var spydhoveder i støtten til terroristerne i Syrien, lige fra
konfliktens begyndelse«, sagde han. »Vi ved, at de ikke har
denne vilje, selv hvis vi vil gå tilbage til kapitlet om
militær deltagelse i koalitionen, må den være omfattende, det
må være fra luften, fra jorden, for at have samarbejde med
tropperne på jorden, de nationale styrker, for at denne
indgriben eller deltagelse skal være lovlig. Det er kun
lovligt, hvis deltagelsen er i samarbejde med den legitime
regering i Syrien. Så jeg ville sige, at de ikke har viljen og
de har ikke visionen om, hvordan de skal nedkæmpe terrorismen
…
Så jeg ville sige, for det første, så vil de ikke skabe nogen
resultater. For det andet vil det blive skadeligt og ulovligt,
og det vil støtte terrorisme, som det, der skete efter at
koalitionen begyndte sin operation for et år eller så siden,
for dette er ligesom en cancer. Man kan ikke skære i canceren.
Man må fjerne den. Denne form for operation er ligesom at

skære i canceren, som vil få den til at spredes hurtigere i
kroppen.«
Assad gentog ikke desto mindre sit tidligere tilbud om at
samarbejde med enhver, der er seriøs omkring at ødelægge ISIS:
»Hvis de er parat – seriøst og oprigtigt – til at bekæmpe
terrorisme, byder vi ethvert land eller enhver regering,
enhver politisk indsats, velkommen; i den henseende er vi ikke
radikale, vi er pragmatiske.«

