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The Independent (UK), 25 april 2002

Een hele wijk is een maanlandschap
geworden, tot poeder gemalen door
bulldozers en tanks. Een doolhof van
huizen waar eens 800 Palestijnse fami-
lies woonden is verdwenen. Wat er
over is, stinkt.

Het puin in Jenen stinkt, letterlijk, naar
rottende lijken die eronder begraven
liggen. Maar het stinkt ook naar de
misdadigheid van een leger en een re-
gering die de koers kwijt zijn. Zelfs de
anders zo pijnlijk correcte Amerikaanse
gezant, William Burns, was ongebruike-
lijk recht door zee toen hij door de ruï-
nes sjokte. “Het is zonneklaar dat wat
er in Jenin gebeurd is, enorm lijden
heeft veroorzaakt voor duizenden on-
schuldige Palestijnse burgers”

De Israëlische operatie heeft duidelijk
een vernietigende klap uitgedeeld aan
militante organisaties - op korte termijn,
tenminste. Maar bijna de helft van de
Palestijnse doden die tot dusver in Je-
nin zijn geïdentificeerd zijn burgers,
waaronder vrouwen, kinderen en be-
jaarden. Zij zijn gestorven in een mee-
dogenloze en brute Israëlische operatie
waarin veel individuele wreedheden

begaan zijn en die Israël nu probeert te
verbergen onder een enorm propagan-
da-offensief.

Op het moment van schrijven heeft Is-
raël zijn medewerking aan een onder-
zoekscommissie van de VN-Veilig-
heidsraad ingetrokken. Gegeven wat
we nú weten over de misdaden die hier
begaan zijn, is dit nauwelijks verbazing-
wekkend.
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+RRIG�ZDSHQLQVSHFWLHV�RQWVODJHQ
New Scientist (USA), 23 april 2002

De lidstaten van de Chemische Wa-
penconventie hebben een onverwachte
stap gezet door te stemmen voor het
ontslag van Jose Bustani, hoofd van de
’Organization for the Prohibition of
Chemical Weapons’ (OPCW). De taak
van deze organisatie is het inspecteren
van chemische fabrieken op het verbo-
den produceren van chemische wa-
pens. Het ontslag van Bustani volgt op
een twee maanden durende campagne
van de VS, die hem van financieel
mismanagement en ongepaste activi-
teiten beschuldigen.

De VS hebben ook beweerd dat Busta-
ni wilde dat de OPCW de inspectie van
chemische wapens in Irak zou uitvoe-
ren in plaats van inspecteurs van de
VN. Als Irak hiermee zou instemmen
zou dit kunnen leiden tot ondermijning
van de rechtvaardiging voor een Ameri-
kaanse aanval op Irak.

Afgezien van een lijst met klachten die
openbaar gemaakt is op de website van
het Amerikaanse ministerie van Bui-
tenlandse Zaken, hebben de VS echter
geen gefundeerde onderbouwing van
hun beschuldigingen gegeven. Even-
min hebben zij gereageerd op Bustani’s

weerlegging waarin hij de financiële
problemen toeschrijft aan wanbetaling
van de lidstaten, waardoor hij geen in-
specties kan laten uitvoeren.

Bustani waarschuwde dat zijn ontslag
bedoeld was om een precedent te
scheppen, daarmee implicerend dat
hoofden van andere internationale or-
ganisaties de volgende kunnen zijn. Hij
zei dat het toestaan van zoveel macht
van grote landen het multilaterale sys-
teem van verdragen vervangt door een
unilateraal systeem, vermomd in een
multilateraal jasje.
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Daily Telegraph (UK), 28 april 2002

De Israëlische premier Sharon - be-
roemd om zijn vermogen tot vooruit
plannen - lijkt geen plan te hebben.
Maar in feite heeft hij altijd al een heel
duidelijk plan gehad - niets minder dan
Israël geheel te ontdoen van de Pales-
tijnen.

Maar weinig mensen zouden dit willen
zien gebeuren. Maar zo'n scenario zou
gemakkelijk werkelijkheid kunnen wor-
den. Sharon zou alleen maar hoeven
wachten op een gunstige gelegenheid -
zoals een Amerikaans offensief tegen
Irak.

Sommigen geloven dat de internatio-
nale gemeenschap zo'n etnische
schoonmaak niet zou toestaan. Maar
als Sharon hiertoe besluit zijn de Vere-
nigde Staten het enige land dat hem
stoppen kan.

De VS beschouwen zichzelf echter als
in oorlog met delen van de islamitische
wereld die Osama bin Laden gesteund
hebben. Amerika zal er niet noodzake-
lijkerwijs bezwaar tegen hebben als die
wereld een lesje krijgt. Vooral niet als
het zo snel en meedogenloos kan als in

de oorlog van 1967; en vooral niet als
dit de toevoer van olie niet al te lang
onderbreekt.

Israëlische militaire experts schatten in
dat een dergelijke oorlog voorbij zou
kunnen zijn in niet meer dan acht da-
gen. Het aantal Israëlische slachtoffers
zou beperkt blijven en Israël zou als
overwinnaar uit de bus komen, net als
in 1948, 1956, 1967 en 1973. Heeft u
dit gehoord, meneer Arafat?
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