Donald Trump draait 180 graden, Assad moet verdwijnen
Zaterdag, 08 september 2018 17:46

Het is niets voor niets dat de Amerikaanse president Trump de bijnaam flip-flop heeft, want
wat vandaag geldt, kan morgen totaal anders zijn.
Waar het verhaal eerst was dat de Amerikanen zich terug zouden trekken uit Syrië en
president Assad kon blijven, zo zullen ze nu helemaal niet weggaan en wordt er weer
aangestuurd op het verwijderen van Assad.

Alhoewel de wereld uitgebreid is gewaarschuwd door Rusland dat er een zoveelste false flag
chemische aanval wordt voorbereid in Syrië, wordt dat door de complete Westerse wereld
genegeerd.
Een klein stukje achtergrond uit een eerder artikel:

Nog heel even en Assad heeft weer zo goed als de volledige controle over ZIJN land terug, zou
er eindelijk weer begonnen kunnen worden met de wederopbouw, zouden vluchtelingen kunnen
terugkeren en al die mensen weer een poging kunnen doen om een leven op te bouwen.
En dus krijgen we het door de Chazaarse mafia gecontroleerde Amerika dat bij monde van
John Bolton
, de
nationale veiligheidsadviseur, de wereld voorbereid op een komende false flag aanval met
chemische wapens.
Het Russische Ministerie van Defensie heeft bekendgemaakt dat de voorbereidingen voor
een false flag chemische aanval in volle voorbereiding zijn, onder aanvoering van
de door Nederland betaalde terroristenorganisatie de Witte Helmen.
Duizenden opstandelingen, voorzien van zware wapens en gepantserde voertuigen, bereiden
zich voor op een offensief tegen het Syrische leger in de provincies Hama en Aleppo. De leider
van de Tahrir al-Sham groep (gelieerd aan de terroristische organisatie Jabhat Nusra) heeft een
oproep gedaan aan alle militanten in de noordwestelijke provincie Idlib om zich voor te bereiden
op een aanval tegen de Syrische overheidstroepen.
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En nu, volgens een uitgebreide reportage in de Washington Post, een volledige 180 graden
koerswijziging
van het Witte
Huis voor wat betreft hun Syrië strategie.

Een maand geleden verklaarde Trump dat hij weg wilde uit Syrië en dat hij de 2.000 man
Amerikaanse troepen die zich in Syrië bevinden, zou terugtrekken. Echter, volgens dit laatste
bericht heeft Trump er nu in toegestemd om daar voor onbepaalde tijd te blijven. De
Washington Post claimt over goed ingevoerde bronnen te beschikken die zeggen dat Trump
wat betreft president Assad ook van mening is veranderd en dat deze dient te verdwijnen.

De oorspronkelijke reden dat Amerika ongevraagd en tegen ieder internationaal verdrag in,
troepen had in Syrië, was om ISIS te bestrijden. Maar, nu valt er helemaal geen ISIS meer te
bestrijden omdat Assad en Poetin overal korte metten maken met dit soort groeperingen.

Het achtergrondverhaal wordt nu veranderd naar: de reden dat Amerikaanse troepen nu nog in
Syrië blijven is omdat Rusland niet genoeg heeft meegewerkt om ervoor te zorgen dat Iraanse
troepen uit Syrië verdwijnen.

Natuurlijk heeft Trump dat niet allemaal zelf bedacht, maar is het een opdracht van Tel Aviv.

Zo is er natuurlijk ook nog de Golan Hoogte:

Gedurende de Zesdaagse Oorlog van 1967, veroverde Israël het grootste deel van het gebied
op Syrië en begon met het stichten van Israëlische nederzettingen. In 1981 werden deze door
Israël geannexeerd en werd een 'Golan Hoogten-wet' gemaakt. Deze Israëlische annexatie is
illegaal onder het volkenrecht. De VN veroordeelden in diverse resoluties, onder meer resolutie
497 van de Veiligheidsraad, de Israëlische verovering, bezetting en annexatie. Tot op heden
wordt aangedrongen op een Israëlische militaire terugtrekking uit het gebied en
onderhandelingen met buurland Syrië. Syrië eist de volkenrechtelijk tot zijn territorium
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behorende Hoogten van Golan terug, gesteund door diverse VN-resoluties.

Maar, internationale verdragen en resoluties gelden uiteraard niet voor Israël:

De Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft laten weten dat het niet onaannemelijk is dat
Amerika zal overgaan tot het erkennen van de Golan Hoogte als grondgebied van Israël.

3/3

