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Finn Verner Jensen hævder (26.5.), at Israel tager skade på sjælen, hvis det
fortsætter besættelsen af Vestbredden. Inden jeg svarer på det, vil jeg opridse
situationen, som den ser ud i dag. Den er nemlig noget mere kompliceret, end
F.V.J. giver udtryk for.
Palæstinenserne har i 1993 indgået en aftale med Israel, som indebærer, at de har
deres eget selvstyre. Selvstyret varetager den civile administration og sikkerheden
i de store byer, også kaldet område A. Her kommer det israelske militær ikke.
Selvstyret varetager den civile administration i 440 landsbyer, hvor de også
varetager sikkerheden i samarbejde med det israelske militær. Dette kaldes
område B.
Tilsammen omfatter område A og B 40 pct. af Vestbredden og 90 pct. af
palæstinenserne på Vestbredden.
Endelig varetager det israelske militær den civile administration og sikkerheden i
landdistrikterne, også kaldet område C. Her bor der 300.000 palæstinensere og
400.000 israelere.
Ordningen indebærer, at palæstinensere i område C bliver dømt ved israelske
militærdomstole, men med mulighed for at appellere til den israelske højesteret.
Situationen er langt fra ideel, og det sker regelmæssigt, at israelske soldater må slå
optøjer ned i område C. I område B er situationen endnu mere kompliceret, fordi
palæstinenserne også klager over, at israelerne ikke rykker hurtigt nok ud, når der
er problemer.
Det er den palæstinensiske modstandsbevægelse, d.v.s. Hamas, Islamisk Jihad
o.s.v., der begynder optøjerne Men det er Selvstyret, som lægger grunden ved at
ophidse befolkningen med propaganda rettet mod Israel.
Jeg vil derfor give F.V.J. ret i, at det ville på alle måder være bedre, hvis parterne
kunne blive enige om at slutte fred, så de israelske soldater kunne tage hjem.

Men det ligger ikke i kortene. Der er derimod en realistisk mulighed for, at Hamas
ville tage magten og føre krig mod Israel fra Vestbredden, hvis Israel trak sig ud.
Det var det, der skete, da Israel trak sig ud af Gaza i 2006. Forskellen er blot, at det
vil langt sværere at blokere Vestbredden, så angrebene fra Vestbredden ville blive
langt farligere for israel.
Jeg vil derfor spørge F.V.J., om det er bedre for Israel at blive angrebet af
palæstinenserne fra to sider ?
Samtidig vil jeg spørge, om palæstinenserne ikke tager skade på deres sjæl, når de
beskyder den israelske civilbefolkning med raketter og bruger deres egen
civilbefolkning som skjold mod israelske gengældelsesangreb?

