Als Netanyahu verkiezingen dreigt te verliezen, komt er oorlog met Syrie
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Men treft in Syrië voorbereidingen voor een nieuwe oorlog en dit keer met Israël.
Volgens ingewijden in Israël zal er zo goed als zeker een oorlog komen als premier Netanyahu
de komende verkiezingen dreigt te verliezen.

Niet alleen een kat in het nauw maakt rare sprongen, ook de Israëlische premier Netanyahu zou
wel eens gekke dingen kunnen gaan doen als hij de komende verkiezingen in april dreigt te
verliezen.
Onlangs kwamen er natuurlijk berichten waarin duidelijk werd dat Netanyahu waarschijnlijk vo
or een aantal misdaden persoonlijk zal worden vervolgd:
De Israëlische openbaar aanklager zegt van plan te zijn premier Benjamin Netanyahu te
vervolgen voor drie gevallen van corruptie, werd donderdag gemeld op de staatstelevisie.
De zaken draaien om omkoping, fraude en belangenverstrengeling. Eerder adviseerde de
politie al om de premier en zijn vrouw te vervolgen.
De premier zou onder meer geregeld hebben dat Bezeq Telecom gunstige berichtgeving
over hem en zijn vrouw op de website van het bedrijf zou plaatsen. Hij zou het bedrijf in ruil
hiervoor bepaalde gunsten hebben beloofd.
Netanyahu heeft zelf altijd ontkend iets verkeerds te hebben gedaan en spreekt van een
politiek gemotiveerde "heksenjacht".
Hij is op jacht naar zijn vijfde termijn in zijn functie. In april zijn er weer verkiezingen in het
land.
Met de komende verkiezingen voor de deur is de timing van bovenstaand bericht natuurlijk wel
erg toevallig en als zodanig zal Netanyahu wel gelijk hebben dat het onderdeel vormt van een
heksenjacht om zijn herverkiezing te dwarsbomen.
Neemt echter niet weg dat de aanklachten wel degelijk echt zijn en dat als hij wordt
veroordeeld deze man wel eens voor geruime tijd achter de tralies zou kunnen verdwijnen.
Echter, het ligt nu niet bepaald in zijn karakter om dit zonder slag of stoot te accepteren en
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daarom maakt men zich grote zorgen in Syrië.
Goed geïnformeerde bronnen in Israël zeggen dat het helemaal af zal hangen van welke kant
de verkiezingen op gaan. Als Netanyahu denkt dat zijn kansen groot genoeg zijn om nog een
termijn premier te kunnen worden, dan zal hij op dit moment geen wilde avonturen willen aan
gaan zoals een oorlog met Syrië.
Maar, als hij denkt de verkiezingen te verliezen, dan is de kans levensgroot aanwezig dat hij
wel een oorlog met Syrië zal beginnen.
Een echt gewapend conflict met Syrië en wellicht ook Iran zou voldoende zijn om de
verkiezingen voorlopig uit te stellen. Volgens de bronnen heeft Netanyahu niet zoveel opties: Of
hij wint de verkiezingen en stelt de aanklachten wegens corruptie tegen hem uit, of hij gaat naar
de gevangenis.
Het is dan ook niet voor niets dat het Amerikaanse EUCOM (US European Command)
onlangs een aantal vliegtuigen stuurde met aan boord het THAAD anti raketsysteem die zullen
worden geïnstalleerd in het zuiden van Israël. De officiële reden voor dit alles is een komende
gezamenlijke militaire oefening tussen Amerika en Israël.
In werkelijkheid zijn deze systemen geïnstalleerd om eventuele raketaanvallen van Syrië al
dan niet afzender Iran, het hoofd te kunnen bieden. Raketaanvallen die zouden komen als
Netanyahu toch besluit om een oorlog met Syrië te forceren.
Als aanleiding voor die oorlog zal ongetwijfeld de aanwezigheid van Iran in Syrië worden
bedoeld. Ondanks diverse verzoeken heeft Rusland aan Israël laten weten niets te kunnen
en/of willen doen aan de Iraanse aanwezigheid in Syrië en ook dat de verstandhouding tussen
Iran en Syrië “robuust” is en dat Syrië nooit zal zwichten voor dreigementen met als doel Iran
het land uit te schoppen.
Ook hebben zowel Syrië als Iran laten weten dat Israëlische aanvallen op doelen in Syrië niet
onbeantwoord zullen blijven.
Het worden spannende tijden in Israël en Syrië en zoals altijd zal de burgerbevolking in beide
landen de prijs betalen.
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