Assad zou toestemming hebben gegeven voor chemische aanval (Update)
Dinsdag, 11 september 2018 17:23

Deze week ziet waarschijnlijk de escalatie van wat misschien wel de meest gevaarlijke
militaire confrontatie van de eeuw kan gaan worden.
De propagandakanalen bazuinen nu de wereld in dat Assad al toestemming zou hebben
gegeven voor een chemische aanval.

Update 11 september 2018:
Het Russisch Ministerie van Defensie heeft via een waarschuwing laten weten dat het filmen
van een nep chemische aanval is begonnen. De beelden zullen later vandaag worden
aangeboden aan televisiestations wereldwijd.
In die nepvideo's zal worden "aangetoond" dat Syrische regeringstroepen chemische wapens
gebruiken. De bedoeling is uiteraard dat hierdoor een westerse aanval op Syrië
gerechtvaardigd zal worden.
Het Russische leger laat weten dat de rebellen twee containers met chloorgas hebben in de
plaats Jisr al-Shughur om de aanval echt te doen lijken.
Volgens de plot zullen er beelden worden getoond van de door Nederland betaalde (criminele)
Witte Helmen
die druk bezig zijn
met het helpen van "slachtoffers". Deze slachtoffers zijn dan burgers van Jisr al-Shughur.
Wanneer de video's klaar zijn zullen ze direct te zien zijn via sociale media en de eerste die de
beelden waarschijnlijk heeft is de Mossad operatie, geleid door Rita Katz.
Zij runt de Mossad front organisatie SITE, dezelfde die de nep Osama Bin Laden video's
maakte en de club die altijd als eerste de gelikte Hollywood-achtige onthoofdingsvideo's
presenteerde.
Dus, bij deze: Assad zal vanavond worden gefileerd door de Westerse media voor het uitvoeren
van een chemische aanval op Jisr al-Shughur.
Origineel artikel: 10 september 2018
Alhoewel van te voren duidelijk was hoe het script zou gaan verlopen, komt het toch altijd wel
weer als een soort verrassing.
Een script dat uit gaat van een oerstomme bevolking die alles gelooft wat de mainstream
media hen vertelt en keer op keer blijkt dat inderdaad het geval te zijn.
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Zo komt er nu het bericht dat de Syrische president Assad reeds toestemming zou hebben
gegeven voor een chemische aanval. Hiermee zou hij dan net zo oerstom zijn als de bevolking
die dat verhaaltje gelooft. Na jaren strijd staat Assad op het punt om het laatste rebellenbolwerk
in zijn land op te ruimen en dan zou hij chemische wapens inzetten tegen zijn eigen bevolking
waardoor hij dan de complete westerse militaire macht over zich heen gaat krijgen.
Assad is een intelligente man, net zoals man met wie hij samenwerkt, Vladimir Poetin. De
laatste heeft de afgelopen weken via zijn Ministerie van Defensie &nbsp;keer op keer laten
weten
dat de rebellen in bezit
zijn van door het westen geleverd chloor en op het punt staan een false flag operatie uit te
voeren.
Dit alles weerhoudt de Wall Street Journal er niet van om zondagavond met een verhaal te
komen, gebaseerd op "goed geïnformeerde bronnen", dat Assad al toestemming gegeven zou
hebben voor een chemische aanval.
Het meest alarmerende in dit bericht is wel dat die bronnen vertellen dat Trump aan het
overwegen is of hij dit keer alleen Assad zal gaan aanvallen in Syrië, of ook de bondgenoten
Rusland en Iran.
Het gebruikte scenario is een exacte kopie van de leugens die in 2003 werden gebruikt om
Irak binnen te vallen. Ook toen werd van te voren al een verhaal verkocht aan het publiek
waarbij uit Amerikaanse inlichtingen onomstotelijk zou blijken dat Irak de beschikking had over
massa vernietigingswapens. Net zoals ze nu van te voren weten dat Assad de opdracht heeft
gegeven voor een chemische aanval en dat niet alleen, ze zeggen zelfs dat ze precies weten
wat voor soort chemische wapens hij zal gaan gebruiken.
Dit laatste is natuurlijk niet zo vreemd omdat ze zelf het chloorgas hebben geleverd aan de
rebellen.
De boodschap die nu uit Washington komt is luid en duidelijk: een Amerikaanse (westerse)
aanval op het regime van Assad is onvermijdelijk. Dit keer gaan ze zelfs nog een stap verder en
beweert de Wall Street Journal dat Trump misschien zelfs gaat aanvallen zonder dat er sprake
is van een aanval met chemische wapens.
En verder maakt de Wall Street Journal de Russen uit voor leugenaars door te zeggen dat
volgens Amerikaanse inlichtingen de rebellen helemaal niet beschikken over chemische
wapens.
Rusland heeft al eerder aangegeven bereid te zijn om Amerikaanse doelen in Syrië aan te
vallen
omdat deze rebellen beschermt en ze zijn ook
begonnen met uitgebreide oefeningen in de Middellandse Zee.
Nog niet eerder is een directe confrontatie tussen beide supermachten in Syrië zo dichtbij
geweest. De Franse ambassadeur in Amerika waarschuwde vorige week: “Syrië bevindt zich
wederom aan de rand van de afgrond”.
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Beter gezegd: “De wereld bevindt zich aan de rand van de afgrond”.

Ondertussen komt er ook meer informatie boven water over wie nu eigenlijk die rebellen
voorziet van chemische wapens.
De Amerikaanse senator van de staat Virginia, Richard Black, heeft medegedeeld dat het de
Britse inlichtingendienst MI6 is die de voorbereidingen heeft uitgevoerd voor de komende false
flag chemische aanval.
Black die de moeite heeft genomen om met de Syrische president Assad aan tafel te zitten,
verklaarde in een interview op een Arabische zender uit Beiroet dat de Engelsen de aanval niet
zelf zullen uitvoeren, maar dat dit gedaan zal worden door de rebellen of dat er een nepaanval
is scene gezet zal worden zoals dat eerder is gebeurd met volledige medewerking van de door
Nederland betaalde
Witte Helmen. Iets waar ze
nu plotsklaps mee stoppen
, waarschijnlijk omdat het te bekend wordt welk een criminele en terroristische organisatie dit is.
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