Sejr i Syrien – indfør den
Nye Silkevej
Den 23. oktober (EIRNS) – Præsident Donald Trump henvendte sig
i dag til nationen fra Det Hvide Hus om sejren i Syrien og
hævdede, at dette ikke var en sejr over nogen anden nation,
men en sejr for alle over terrorisme og over de koloniale
”regimeskifte”-krige, som USA var blevet trukket ind i under
Bush og Obama. Usagt, men kritisk vigtigt, er at den
potentielle “taber” i processen er det døende, britiske
imperium, og de i USA der har ageret som nyttige idioter for
de britiske imperiale krige og geopolitiske farverevolutioner.
Dette er netop grunden til, at de britiske aktiver i USA er i
en panisk fremfærd for at rejse en rigsretssag mod præsident
Trump, på trods af at der ikke er begået nogen ulovligheder,
eller endog et anstrøg af en forbrydelse. De er rasende over,
at Trump turde udfordre den britiske politik for “permanent
krigsførelse” – de stedfortrædende krige, der havde til formål
at fastholde USA i en tilstand af konflikt med Rusland og
Kina. Trump gjorde dette klart i dagens erklæring: “Som
kandidat til præsidentembedet gjorde jeg det klart, at vi
havde brug for en ny tilgang til amerikansk udenrigspolitik,
som ikke ledes af ideologi, men af erfaring, historie og en
realistisk forståelse af verden.” Han sagde det åbenlyse – at
hele Mellemøsten “er mindre trygt, mindre stabilt og mindre
sikkert end før disse konflikter begyndte,” og at de, der
kræver mere krig, er de samme mennesker der skabte rodet i
Mellemøsten i første omgang med krigen mod Irak og Libyen.
Mens hystaderne i Kongressen og medierne skråler op om at
Trump ”kapitulerede” til Rusland, er det tydeligt, at Trump
koordinerede tiltaget med Tyrkiet og med Rusland, for at give
Syrien sin suverænitet tilbage, omend der stadigvæk er nogle
bump på vejen.

Kupmagerne mod Trump er lige så bange for, at når den hastigt
voksende boble i det finansielle system eksploderer, som den
må, vil Trump ty til de økonomiske ideer fra Lyndon LaRouche:
den presserende nødvendighed for at sætte det bankerotte
vestlige banksystem under en konkursbehandling efter modellen
fra F.D. Roosevelts Glass/Steagall-bankopdeling; genoprette
hamiltonisk “øremærket kredit” til industri, landbrug, sundhed
og uddannelse af befolkningen; og rykke grænserne for
menneskelig viden, der fokuserer på rumforskning og
udviklingen af fusionsenergi. En sådan bestræbelse kræver
internationalt samarbejde, især med Rusland og Kina, som Trump
gentagne gange har insisteret på, at han vil opnå under sit
præsidentskab. Det var årsagen til svindelnummeret med
”Russiagate, og grunden til det massive McCarthyiske hysteri
rettet mod alt hvad Kina foretager sig.
Faktisk beror spørgsmålet der vil afgøre, om Trumps
bestræbelser på at løse moradset i Mellemøsten kan
opretholdes, på Den Nye Silkevej – hvor hurtigt kan de nye
internationale forbindelser, der smedes af præsident Trump,
bringe Kinas Bælte og Vej ind i regionen, helst med fuldt
samarbejde mellem Kina, Rusland, Indien, USA og andre. Som
Lyndon LaRouche sagde efter Oslo-aftalerne i 1993, som gav håb
om fred mellem Israel og Palæstina: “Få traktorerne til at
køre med det samme.” Genopbygning og udvikling er
forudsætningerne for bæredygtig fred, og resterne af det
faldefærdige britiske imperium, vil gøre alt for at stoppe
denne udvikling, som de gjorde det ved at undergrave Osloaftalerne.
Et stort skridt fremad finder også sted i Afrika, hvor 44
præsidenter og premierministre fra Afrika deltager i det
første topmøde i Rusland-Afrika Økonomisk Forum i Sochi i dag
og i morgen. Over 60 nationer og 3.000 deltagere overværede
åbningstalerne af Vladimir Putin og den egyptiske præsident
Abdel Fattah el-Sisi, den nuværende formand for Den Afrikanske
Union. Putin, der er forpligtet til at “lyse Afrika op” med

fredelige aftaler om atomkraft over hele kontinentet, lovede
også en fordobling af handelen, en fordobling af den russiske
fødevareeksport og andet industrielt og militært samarbejde.
Dette er det “Nye Paradigme”, der hurtigt opstår rundt om i
verden, imod ønskerne fra de anti-vækst “grønne”, der er
finansieret af City of London og Wall Street, imod
krigsmagerne, imod geopolitikerne af enhver kaliber. Farerne
er store, men potentialet for en verden og et univers, der er
egnet til menneskehedens værdighed, har aldrig været større,
hvis folk med god vilje vælger at handle.
***
Baggrundsvideoer:

Projekt Fønix:
Genopbygning af Syrien –
Aleppo: Den evige stad
I denne videofremlæggelse gennemgår vi et forslag til
genopbygningen af Syrien, ved navn Projekt Fønix, og som
fokuserer på, hvordan Syrien, der har en ideel placering ved
korsvejen, hvor tre kontinenter mødes, kan få gavn af at blive
opkoblet til Den Nye Silkevej og den fremvoksende
Verdenslandbro. Denne video blev optaget til Schiller
Instituttets Internationale konference i Berlin, Tyskland,
25.-26. juni, 2016: »En fælles fremtid for menneskeheden, og
en renæssancekultur for klassiske kulturer«
Se videoen her.
Se også: Projekt Fønix
genopbygning af Syrien.
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Se også: En fredsplan for Sydvestasien, af Helga ZeppLaRouche. EIR-Pressemeddelelse i anledning af udgivelsen fa
den arabiske version af rapporten “Den Nye Silkevej bliver til

Verdenslandbroen”.
Se også: Playlist: The World Land-Bridge & Global Development

