Breve
til
redaktør
af
Washington Post reflekterer
debat om Obamas sindssyge
politik i Syrien
26. okt., 2016 – To breve til redaktøren, som er blevet
udgivet i Washington Post den 25. okt., reflekterer den debat,
der finder sted i og omkring Washington om Obamaadministrationens sindssyge politik for Syrien.
Robert E. Hunter, en tidligere amerikansk ambassadør til NATO
og tidligere embedsmand i det Nationale Sikkerhedsråd for
Mellemøsten og Europa, responderede i sit brev til lederen i
WP den 23. okt., skrevet af John Allen og Charles R. Lister,
hvor de kræver, at USA’s rolle i Syrien udvides betydeligt,
inklusive at udføre målrettede angreb imod syriske militære
faciliteter, gennemtvinge flere sanktioner mod Syrien og
Rusland og intensivere en gennemgribende undersøgelse af
oppositionsenheder, blandt andre ting.
Hunter advarer om, at de to forfattere »laver den samme
afgørende fejl, som Obama-administrationen har lavet: de kom
ikke med nogen realistisk plan for, hvad der ville ske i
Syrien efter afsættelsen af præsident Bashar al-Assad«. Han
påpeger, at hverken USA eller andre »foreslår forholdsregler
til at beskytte alle de forskellige trosretninger i Syrien,
inklusive alawitterne«. Uden dette »vil hr. Assad og hans folk
fortsætte kampen«. Desuden, tilføjer han, vil den enkle »Assad
må væk«-holdning alliere USA »med sunni-staters geopolitiske
mål og fastholde det i den regionale sunni-shia-borgerkrig …«
I den samme ånd advarer Robert R. DePetris fra organisationen
Defense Priorities om, at Allen og Lister bør erindres om, at
Rusland har etableret en snubletråd i Syrien, »som, dersom den

overskrides, automatisk fører til krig, og i atomalderen, med
mulige terminale konsekvenser. Forfatternes forholdsregler kan
ikke undgå at udløse russernes snubletråd«, advarer han.
Defense Priorities siger i sin hensigtserklæring, at den som
prioritet har at informere »borgere, ledere inden for
tankegang og politiske beslutningstagere om betydningen af et
stærkt, dynamisk militær – der anvendes på en mere klog og
forsigtig måde for at beskytte Amerikas snævert definerede,
nationale interesser – og for at promovere en realistisk,
overordnet strategi, der prioriterer tilbageholdenhed,
diplomati og frihandel for at sikre amerikansk sikkerhed«.

