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De Amerikaanse aanwezigheid in Syrië is volgens iedere geldende internationale
wetgeving honderd procent illegaal, maar dat belet hen niet om daar oorlogsmisdaden uit te
voeren.
De reden dat ze daar zijn is omdat Donald Trump op bevel van Tel Aviv druk bezig is met de
uitvoering van het Yinon plan dat uiteindelijk moet leiden naar een Groter Israël.

De afgelopen dagen was er uitgebreid in het nieuws hoe meer dan honderd aan het Syrische
leger gelieerde strijders zijn omgekomen door een Amerikaans bombardement.
Bij een Amerikaans bombardement in Syrië zijn woensdag meer dan honderd
pro-regeringsstrijders omgekomen. Het bombardement was een reactie op een aanval op het
hoofdkwartier van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), waarbij één SDF-strijder
gewond raakte.

Een woordvoerder van het Amerikaanse leger zegt tegen CNN dat het ging om een
"zelfverdedigingsactie", waarbij luchtaanvallen en artillerievuur werd ingezet.

Het zou een vergelding zijn omdat deze troepen de SDF (de door het westen gesteunde
rebellen) zouden hebben aangevallen.

De Amerikanen vermoeden dat het regime met de aanval meer grondgebied wilden innemen,
waaronder strategisch belangrijke olievelden die de SDF in november veroverde op IS.

Waarmee de volkomen onvoorstelbare situatie ontstaat dat Amerika besluit wraak te nemen op
de legitieme regering van het land omdat die graag willen beschikken over hun eigen
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soevereine grondgebied en uiteraard ook de olievelden die daar liggen.

Amerika dat zonder enig mandaat, net zoals Turkije, gewoon Syrië binnengaat om vervolgens
bombardementen uit te voeren tegen het wettige bewind van het land. Niets of niemand heeft
deze twee landen gevraagd Syrië binnen te vallen, niemand heeft hen toestemming gegeven en
toch gebeurt het gewoon en de rest van de wereld kijkt toe.

Het enige land dat zich met haar militairen legitiem in Syrië bevindt, is Rusland, omdat zij daar
zijn op uitnodiging van de wettige regering van president Assad.

In hetzelfde gebied, de oostelijke provincie Deir al-Zor, voerden Nederlandse F-16's namens de
coalitie de afgelopen week luchtaanvallen op IS-doelen uit. Een woordvoerder van Defensie
kan "ten behoeve van de operationele veiligheid" niet zeggen of bij de aanval van gisteren
Nederlanders betrokken waren.

Wanneer meer dan honderd mensen worden vermoord door een coalitie die niets te zoeken
heeft in een land, dan is er sprake van oorlogsmisdaden.

Iemand die zich bezighoudt met onderzoek naar wat er allemaal in Syrië gebeurde, Vanessa
Beeley, schrijft op sociale media:

Iedere soldaat in Syrië die in het SAA (Syrische leger) vecht is een kind van Syrië, een kind van
een gezin in Syrië. Dit is moord en een ultieme oorlogsmisdaad die niet onbestraft mag blijven.
Deze mannen en vrouwen zijn helden die hun leven geven om hun mensen te verdedigen, hun
manier van leven en hun hele bestaan dat onder permanente aanvallen staat van een vijandige
internationale gemeenschap.
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Ieder van de vandaag vermoorde soldaten is iemands zoon, vader, dochter, moeder, zuster of
broer. Ze hebben namen, ze hadden een toekomst, dromen. Ze zijn weggerukt uit hun
gezinnen. Waarvoor?

De gehele westerse coalitie valt nu natuurlijk volledig door de mand omdat er zo goed als geen
ISIS meer “te bestrijden” valt, waardoor het nu pijnlijk duidelijk wordt waarom ze daar werkelijk
zijn. DIEFSTAL.

De drijvende kracht achter dit alles, Israël, heeft nu ook het lef om wraak te nemen op Syrië
omdat deze de permanente aanvallen van Israël op Syrisch grondgebied zat zijn en een
Israëlische F-16 uit de lucht schoten. Wanneer Syrië een vreemd vliegtuig neerhaalt dat boven
haar grondgebied Syrische doelen bestookt, dan is de wereld te klein en meent Israël dat ze
wraak mogen nemen door grootschalige aanvallen op Syrië uit te voeren. In de Nederlandse
media wordt de volgende belachelijke omschrijving gebruikt:
Israël valt Iraanse doelen in Syrië aan
en verliest een F-16.

Het werkelijke doel van alles wat er nu gebeurt in het Midden Oosten vormt onderdeel van een
door Israël ontwikkeld plan.

Professor Michel Chossudovsky schreef gisteren dat Donald Trump met zijn Midden Oosten
strategie overduidelijk bezig is met het uitvoeren van het zogenaamde Yinon plan. Een
raamwerk dat ervoor moet zorgen dat er een groter Israël gaat komen.

Onderdelen van de strategie van Trump, in opdracht van Israël uiteraard, is het erkennen van
Jeruzalem als hoofdstad van Israël, het verhuizen van de Amerikaanse ambassade naar deze
stad, zijn steun voor de illegale nederzettingen op Palestijns gebied en de blijvende
aanwezigheid in Syrië om ervoor te zorgen dat Iran vooral geen doorgang over land krijgt naar
Libanon en de alsmaar verdergaande demonisering van Iran. Dit laatste uiteraard ook in
opdracht van Israël.

Ook ons land doet driftig mee aan de verwezenlijking van het Yinon plan en daarom is te stellen
dat ook onze militairen strijden voor een groter Israël. Dit, zonder dat ze zelf ook maar enig
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benul hebben waarom ze eigenlijk in het Midden Oosten zijn. Noem de toverwoorden: “het
bestrijden van ISIS” en ze zijn bereid hun leven te geven voor volk en vaderland.

Voor mensen die niet weten wat het Yinon plan waar professor Chossudovsky over spreekt,
inhoudt, navolgend een deel uit een eerder artikel.
Verdeel en heers is een eeuwenoude strategie voor hen die een groot rijk willen bouwen. Zet je
tegenstanders tegen elkaar op zodat ze onderling gaan vechten, vervolgens plunderje ze en
dan onderwerp je ze aan je.
Deze methode werd door Joseph Stalin heel goed toegepast tijdens de Tweede Wereldoorlog
en waar door Winston Churchill en Franklin Roosevelt heel gewillig aan meegewerkt werd.
Nu doen de Zionisten, met behulp van hun Amerikaanse lakeien, precies hetzelfde om de
hegemonie van Israël door het gehele Midden Oosten en Noord Afrika te vestigen.
Iets wat al lang geleden gepland is.
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